
ÖĞRENCİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ 
(Kısa Dönem ve Uzun Dönem) 

Not: Bütün belgeler İngilizce olarak ya da yeminli bir tercüman tarafından yapılmış bir çevirisiyle birlikte  teslim 
edilmelidir. 

  

Sr # Gerekenler Var Yok 

1 Tamamı doldurulup imzalanmış online başvuru formu.   
2 Talep ettiğiniz vizenin bitiş tarihinden itibaren, 6 ay geçerli pasaport. Eğer uzun dönem için 

başvuru yapıyorsanız; pasaportunuz vizenizin bitiş tarihinden sonraki 12 ay için geçerli 
olmalıdır. Pasaport içine vizenin yerleştirilebileceği kadar boş sayfa içermelidir. (En az 2 boş 
sayfa gereklidir.) Eğer pasaportunuz yukarıdaki şartları sağlamıyorsa başvurunuz geri 
çevirilecektir. Pasaportunuzun işlem gören sayfalarının fotokopisi. 

  

3 Eğer eski pasaportunuz varsa, tüm işlenmiş sayfaların fotokopisi ibraz edilmelidir. Eğer 
daha önceden başvuruda bulunduğunuz ülkeden vize talebiniz kabul görmemişse, kabul 
görmeme sebebini açıklayan mektubun aslını başvurunuzda bulundurmanız gerekmektedir. 
Kabul görmemiş vize talebinizi gizlediğiniz takdirde, İrlanda vize başvurunuz kabul 
görmeyecektir. 

  

4 Tamamı doldurulup imzalanmış anket   
5 Son 6 ay içinde çekilmiş 35x45 boyutlarında tercihen biyometrik ve beyaz  fonda çekilmiş iki 

adet fotoğraf. 
  

6 Vize ve hizmet ücreti   
7  İmzalı başvuru formuna ek olarak, lütfen:  

 Ana hatlarıyla İrlanda’ya gelmek isteme sebebinizi, 

 Ailenizin şu an İrlanda’da ya da  herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde yaşayan 

üyeleri hakkında bilgileri, 

 Ne kadar süre orada  kalacağınızı, 

  Vize şartlarına uyacağınızı, kaldığınız bölgede sıkıntı yaratmayacağınızı ve  kalma 

izninizin bittiği tarihte bölgeyi terk edeceğinize dair garanti verebileceğinizi belirten 

imzalı bir başvuru mektubu da teslim ediniz. 

  

8 İrlanda’daki eğitim kurumundan, eğitim alacağınız branşı da belirtir kabul mektubu   
9 Başvuru sahibinin eğitim kurumunun ücretini ödediğine dair belge   
10 Başvuru sahibinin seçtiği branştaki dersleri alabilecek akademik yeterlilikte olduğuna dair 

belge (transkript) 
  

11 Varsa başvuru sahibinin eğitim geçmişindeki boşlukların belirtilmesi   
12 Başvuru sahibinin seçtiği branştaki dersleri takip edebilecek yeterlilikte İngilizce bilgisine 

sahip olduğunu gösterir belge; örneğin (varsa) IELTS.  
  

13 Başvuru sahibinin  en az  €7,000’a sahip olduğunu gösteren, vizeye başvurmadan önceki 
son altı aylık dönemdeki banka hesap  açıklamalarını da detaylı olarak  içeren ve 
masraflarınızı karşılayacak fonu da gösteren belge./ Başvuru sahibinin ya da kefilinin 
hazırda sonraki her eğitim yılı için, eğitim kurumunun her yılki ücretine ek olarak en az  
€7,000’a erişimi olduğunu gösterir belge. (Erasmus öğrencileri hibe alacaklarına 
dair yazı getirdikleri taktirde bu maddeden muaftırlar) 

  

14 İrlanda’ya ziyaretinizin ardından kendi ülkenize kalıcı ikamet için dönüş zorunluluğunuzu  
gösteren belge; 
Öğrenciyseniz; öğrenim gördüğünüz eğitim kurumundan eğitimini aldığınız branşı, orada 
kaç yıldır öğrenci olduğunuzu, mezuniyetinize kaç yılınızın/döneminizin kaldığını ve 
İrlanda’da bulunduktan sonra geri döneceğinizi belirten bir mektup. Anne-babanızı, eşinizi, 
çocuklarınızı, kardeşlerinizi gösteren  vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tam Tercüme) 

  

15 18 yaşının altındaki bir çocuğun seyahat edeceği durumlarda her iki ebeveynin izni 
gereklidir. Eğer çocuk bir ebeveyni ile seyahat edecekse, diğer ebeveynin de izni  gereklidir. 
Ebeveynler tarafından imzalan muvafakatname, izin veren ebeveynin imzasını gösteren 
pasaportunun ya da nüfus kağıdının bir fotokopisi ile teslim edilmelidir. Eğer çocuğun 
vesayetinin tamamı bir ebeveyne ait ise, çocuğun vesayetinin kendine verildiğini gösteren 
mahkeme kararı gösterilmelidir. 

  

16 İrlanda seyahatiniz boyunca geçerli olan seyahat sağlık sigortası.   

Lütfen bütün evrakları yukarıda verilen sıraya göre hazırlayınız. 
 

EĞER UZUN DÖNEM ÖĞRENCİ VİZESİNE BAŞVURUYORSANIZ İSTENEN EVRAKLARIN TÜMÜ 1 ORİJİNAL 
+ 1 FOTOKOPİ OLMAK ÜZERE 2 SET HALİNDE İBRAZ EDİLMELİ. EGER ORJINAL EVRAKLARI GERI 
ISTERSENIZ ORJINAL EVRAKLARIN FOTOKOPISI IBRAZ EDILMELIDIR. 

 
YUKARIDA BAHSİ GEÇEN BÜTÜN EVRAKLAR BAŞVURU ESNASINDA VİZE BAŞVURU MEMURUNA 
İBRAZ EDİLMELİ. EĞER EVRAKLARDAN HERHANGİ BİR TANESİNİ TEMİN EDEMİYORSANIZ, BUNU 
YAZILI BİR ŞEKİLDE İFADE ETMENİZ GEREKMEKTEDİR. 
 

http://www.vfsglobal.com/ireland/turkey/student_visafees.html


BÜTÜN EVRAKLAR İNGİLİZCE OLMALI VEYA YEMİNLİ BİR TERCÜMAN TARAFINDAN TERCÜME 
EDİLMİŞ OLMALI.  
 
VİZE BAŞVURU MEMURU, GEREKLİ GÖRMESİ HALİNDE SİZDEN EKSTRA EVRAK İSTEYEBİLİR. 
 
BÜTÜN EVRAKLARIN SIRASIYLA VE TAMAMLANMIŞ OLMASI HALİNDE, VİZE BAŞVURUNUZ 
MİNİMUM 10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE CEVAP BULACAKTIR. UZUN DÖNEM İŞ VİZESİ BAŞVURULARI 7-8 
HAFTA İÇERSİNDE SONUÇLANABİLİR. (BÜTÜN EVRAKLARIN TAM VE EKSİKSİZ OLMASI HALİNDE). 
 
NOT: BAŞVURU ESNASINDA BÜTÜN EVRAKLARIN EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE İBRAZ EDİLMESİ, VİZE 
ALMANIZI GARANTİLEMEZ. UNUTMAYINIZ Kİ İRLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ VİZE KONUSUNDA TEK 
YETKİLİ MAKAMDIR VE HİÇ BİR ŞEKİLDE ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ VİZE ÜCRETİ VE SERVİS BEDELİ 
İADE EDİLMEZ. 
 
Yukarıdaki evrakların tümünü VFS Global İrlanda Vize Başvuru Merkezi’ne teslim ettiğimi beyan ederim. 
 
 
Önemli not: Kontrol listelerinin Türkçelerinden bakıp yardım alabilirsiniz ancak belgelerinizi verirken kontrol 
listesi de İngilizce olan Checklist olmalıdır. 
 


