
TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGE VE ŞARTLAR 
 

a) Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına kabul edilen öğrenciler: 
 
2012 yılı itibariyle TCS (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı) kaldırılmış olup, artık 
yükseköğretim kurumlarımız yabancı öğrencileri kendileri seçmektedir. 
Konsolosluk Şubemize şahsi başvuru zorunludur. Vize başvurusu aynı gün içinde kabul edilmekte, vize iş 
yoğunluna bağlı olarak aynı gün veya birkaç gün içinde ita edilebilmektedir.  
 
Gerekli belge ve şartlar: 
- Ülkemizdeki üniversiteye kabul veya davet edildiğini bildiren yazının aslı,  
- Lise diplomasının aslı veya eğitim müşavirliğimizce onaylı bir örneği,  
- Pasaport,  
- Nüfus cüzdanı,  
- 2 adet (3x4) vesikalık fotoğraf,  
- Ailesinin maddi durumunu gösterir belge (maaş bordrosu veya banka hesabı).  
- 18 yaşından küçüklerin muvafakatname belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir. 
 
b) Ülkemizdeki özel veya vakıf üniversitelerine kabul edilen öğrenciler: 
 
Konsolosluk Şubemize şahsi başvuru zorunludur. 
 
Gerekli belge ve şartlar: 
- Kabul edildikleri üniversitelerle yaptıkları sözleşme,  
- Davetiye,  
- İlgili üniversitelerin Büyükelçiliğimizi muhatap davet yazısı,  
- Eğitim ücretli ise öğrenim harçlarının ödendiğine dair makbuz,   
- Lise diplomasının aslı ve fotokopisi,  
- Pasaport,  
- Nüfus cüzdanı,  
- 2 adet (3x4) vesikalık fotoğraf,  
- Ailesinin maddi durumunu gösterir belge (maaş bordrosu veya banka hesabı). 
 
c) Ülkemizdeki üniversitelerle yerel üniversiteler arasında imzalanan protokol gereği öğrenci değişim 
programlarına kabul edilen öğrenciler: 
 
Konsolosluk Şubemize şahsi başvuru zorunludur. 
 
Gerekli belge ve şartlar: 
- Kabul edildikleri üniversitelerin Büyükelçiliğimizi muhatap davet yazısı,  
- Bahsekonu üniversiteler arası yapılan protokol (Türkçe veya yerel dilde fotokopisi olabilir)  
- Eğitim ücretli ise öğrenim harçlarının ödendiğine dair makbuz,   
- Öğrenim görmekte olduğu üniversitenin Büyükelçiliğimize muhatap öğrenci durum belgesi, 
- Pasaport,  
- Nüfus cüzdanı,  
- 2 adet (3x4) vesikalık fotoğraf,  
- Ailesinin maddi durumunu gösterir belge (maaş bordrosu veya banka hesabı). 
 
d) Ülkemizdeki TÖMER eğitim kurumlarına kabul edilen öğrenciler: 
 
Konsolosluk Şubemize şahsi başvuru zorunludur. EGM ile yapılan istizan sonucu vizeleri ita 
edilebilmektedir. 
 
 



Gerekli belge ve şartlar: 
- Kabul edildikleri TÖMER ile yaptıkları sözleşme,  
- Davetiye,  
- Öğrenim ücretinin ödendiğine dair makbuz,  
- Lise diplomasının aslı ve fotokopisi,  
- Pasaport,  
- Nüfus cüzdanı,  
- 2 adet (3x4) vesikalık fotoğraf,  
- Ailesinin maddi durumunu gösterir belge (maaş bordrosu veya banka hesabı). 
 
e) Ülkemizde Türkçe dil kursuna kabul edilen öğrenciler: 
Konsolosluk Şubemize şahsi başvuru zorunludur. EGM ile yapılan istizan sonucu vizeleri ita 
edilebilmektedir. 
 
Gerekli belge ve şartlar: 
- Kabul edildikleri eğitim kurumu ile yaptıkları sözleşme,  
- Davetiye, öğrenim ücretinin ödendiğine dair makbuz,  
- En son mezun oldukları okuldan aldıkları diplomanın aslı ve fotokopisi,  
- Pasaport,  
- Nüfus cüzdanı,  
- 2 adet (3x4) vesikalık fotoğraf,  
- Ailesinin maddi durumunu gösterir belge (maaş bordrosu veya banka hesabı). 
 
f) Ülkemizde Türkçe dil kursu dışında herhangi bir kursa kabul edilen öğrenciler: 
Konsolosluk Şubemize şahsi başvuru zorunludur. EGM ile yapılan istizan sonucu vizeleri ita 
edilebilmektedir. 
 
Gerekli belge ve şartlar: 
- Kabul edildikleri eğitim kurumu ile yaptıkları sözleşme,  
- Davetiye,  
- Öğrenim ücretinin ödendiğine dair makbuz,   
- En son mezun oldukları okuldan aldıkları diplomanın aslı ve fotokopisi,  
- Pasaport,  
- Nüfus cüzdanı,  
- 2 adet (3x4) vesikalık fotoğraf,  
- Ailesinin maddi durumunu gösterir belge (maaş bordrosu veya banka hesabı). 
 
g) Ülkemizde İmam-Hatip Liselerinde veya Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kuran kurslarında eğitim 
görecek öğrenciler: 
Konsolosluk Şubemize şahsi başvuru zorunludur. EGM ile yapılan istizan sonucu vizeleri ita 
edilebilmektedir. Başvuruları Diyanet İşleri Başkanlığınca kabul edilen ve Dışişleri Bakanlığımıza bildirilen 
kursiyerlere ise istizansız vize verilebilmektedir. 
 
Gerekli belge ve şartlar: 
- Kabul edildikleri lisenin veya Kuran kursunun Büyükelçiliğimizi muhatap davet yazısı,  
- Bağlı bulunduğu yerdeki müftülüğün onay yazısı,   
- En son mezun oldukları okuldan aldıkları diplomanın aslı ve fotokopisi,  
- Pasaport,  
- Nüfus cüzdanı,  
- 2 adet (3x4) vesikalık fotoğraf,  
- Ailesinin maddi durumunu gösterir belge (maaş bordrosu veya banka hesabı). 
 
 



h) Ülkemizde AIESEC (Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi Derneği staj programı 
çerçevesinde eğitim görecek öğrenciler: 
Konsolosluk Şubemize şahsi başvuru zorunludur. Vize başvurusu aynı gün içinde kabul edilmekte, vize iş 
yoğunluğuna bağlı olarak aynı gün ya da birkaç gün içinde ita edilebilmektedir. 
 
Gerekli belge ve şartlar: 
- Kabul edildikleri AIESEC programının Büyükelçiliğimizi muhatap davet yazısı,  
- Eğer varsa halihazırda görev yapmakta olduğu firma ya da eğitim kurumunun izin belgesi, 
- En son mezun oldukları okuldan aldıkları diplomanın aslı ve fotokopisi,  
- Pasaport,  
- Nüfus cüzdanı,  
- 2  adet (3x4) vesikalık fotoğraf,  
- Ailesinin maddi durumunu gösterir belge (maaş bordrosu veya banka hesabı). 
 
 
 


