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EĞİTİM - ÜNİVERSİTE KAYIT vizesi başvuruları için gereken evraklar 

  

 Beyaz fon üzerine 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte verilecek, başvuru sahibi tarafından 
doldurulmuş, imzalanmış, tarih atılmış D tipi (Ulusal) vize başvuru formu. 

 Son 10 yılda alınmış olan, öngörülen seyahat bitim tarihini müteakiben asgari 3 aylık geçerliliği 
bulunan pasaportun aslı.  Pasaportun fotokopisi (kişisel bilgilerin ve diğer bütün vize ve 
damgaların bulunduğu sayfaların fotokopileri). Eski pasaportlar varsa onların da fotokopileri. 

 TC nüfus cüzdanın fotokopisi 

 Türk vatandaşı olmayanlar için, Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen ikamet tezkeresi. 

 İtalya’daki bir üniversitenin lisans programına ya da ‘’AFAM’’ Kurumlarına Kayıt veya Ön-Kayıt 
yaptırıldığını gösterir belge. 

 Kayıt veya Ön-kayıtların Başkonsolosluğun Okul Bölümü - Üniversite Kayıt Ofisi tarafından onay 
yazısı ile onaylanmış olması gerekmektedir (universita.istanbul@esteri.it)  (*asagida not kismina 
kismina bkz.) 

 Türkiye’ye dönüşün sağlanabileceği ve İtalya’da masrafların karşılanabileceğini gösterir, İtalya 
İçişleri Bakanlığı’nın 1.3.2000  tarihli düzenlemeleri ile senelik 5.977,79 Euro (aylık 459,83 Euro) 
olarak tespit edilmiş, banka tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, başvuru sahibine ait hesaplarla 
belgelenmiş maddi imkanların sunulması istenmektedir.   

 Aileye ait maddi imkanları gösteren evrak: Banka şubesi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş 
mümkünse maaş girişlerinin de görülebildiği son üç aya ait hesap hareketlerini gösteren hesap 
dökümleri, gelirler, son üç aya ait kaşeli imzalı maaş bordroları, yatan emeklilik gelirleri, kira 
kontratları, tapular. 

 Nüfus müdürlüğünden aile kayıt örneği 

 Öğrenci İtalya’ya  girişinden itibaren ilk sekiz  gün içerisinde yapmak zorunda olduğu oturma izni 
başvurusu sırasında  hastanede yatış ve hastalık için bir seyahat sağlık sigortası ibraz etmekle 
yükümlüdür.  Uzun süreli konaklamalarda, ülke topraklarına giriş yapıldıktan hemen sonra, 
İtalyan Sağlık Bakanlığı ile anlaşmalı Ulusal Sigortalar Kurumu ( I.N.A ) tarafından uygun 
fiyatlarla sunulan poliçelerin sağladığı sağlık teminatından yararlanılması tavsiye edilebilir. 
Bu sigorta teminatından faydalanmayı tercih edenler, konaklamanın en az ilk iki haftasını 
kapsayan, tüm Avrupa ülkelerinde geçerli, en az 30000 Euro teminatlı bir seyahat sağlık sigortası 
göstererek vize başvurusunda bulunabilir. 

 Konaklama rezervasyonları. Kalacak yer başvuru sırasında henüz net olarak belirlenmediyse 
başvuru sahibi kalışının yalnızca ilk iki haftası için kalacak yer gösterebilir (bir otel rezervasyonu ya 
da İtalya’da ikamet eden bir şahıs tarafından hazırlanmış davetiye - sitede bulunan davetiye örneğine 
bakınız). 

 Uçak bileti rezervasyonu 

 Eğitim vizesi 50 Euro olup başvuru anında TL cinsinden ödenir. 
 
* Not:  
 
Idata hizmeti uzerinden Okul Bolumu belgeleri ile beraber ayni anda vize basvurusu sunanlar icin 
(https://idata.com.tr) ‘onay yazisi’ basvuru sahibinin egitim durumu teyit islemleri tamamlandiktan sonra Vize 
Ofisine direkt olarak Okul bolumu-Universite Kayit Ofisi tarafindan temin edilecektir.  
(universita.istanbul@esteri.it) 
 
Bilgi amaçlı yararlı internet sayfaları: 
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/      
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