ÖĞRENİM VİZELERİ (90 günden fazla)
DİKKAT: TÜM BELGELER İSPANYOLCA VEYA İSPANYOLCA’YA TERCÜME EDİLMİŞ OLARAK,
ORİJİNALLERİ VE FOTOKOPİLERİ A4 BOYUTUNDA OLACAK ŞEKİLDE SUNULMALIDIR.
TÜM BAŞVURULAR:
‐ Eksiksiz şekilde doldurulmuş ve imzalanmış, (3x4) boyutlarında, beyaz fonlu biyometrik
fotoğraf yapıştırılmış Ulusal Vize Başvuru Formu (İspanyolca indir)(İngilizce indir).
‐ Vize ve giriş – çıkış damgası bulunan işlem görmüş tüm sayfaların ve kişisel bilgilerin
bulunduğu sayfaların fotokopisi ile birlikte, İspanya’da geçerliliği tanınan ve gitmek için
başvurulan sürenin bitiminden itibaren en az üç ay geçerliliği bulunan pasaport veya seyahat
belgesi.
‐ TC kimlik belgesi.
Türk vatandaşı olmayanların öğrenciliğe bağlı Türk oturum kartı bulunması gerekmektedir.
‐ İkametgah tezkeresi.
‐ Nüfus kayıt örneği.
‐ Bir diploma veya öğrenim belgesi verilen tam zamanlı bir programda öğrenim görmek üzere,
öğrenimin başlangıç ve bitiş tarihlerini (gün, ay, yıl), eğitim programının adını ve ücretini ve
bahsi geçen eğitim kurumuna ait bilgileri içeren İspanya`da bulunan bir eğitim kurumundan
alınan kabul belgesi. Bu belge İspanyolca düzenlenmiş olmalıdır.
‐ Daha önce alınmış diploma veya mezuniyet belgesi.
‐ Öğrenim görülen üniversiteden alınan öğrenci belgesi.
‐ Değişim öğrencileri için (Erasmus): Öğrenim görülen üniversiteden alınan, üzerinde karşı
tarafta öğrenim görülecek eğitim kurumunun bilgilerinin, gerçekleştirilecek değişim
programının türünün, süresinin ve varsa alınacak bursun belirtildiği belge.
‐ Başvuran kişi adına eğitim kurumu ücretinin ödendiği gösteren orijinal ve mühürlü banka
dekontu. Dil kursu söz konusu olması halinde, kurs ücretinin tamamının ödenmiş olması
gerekir.
‐ Kişinin kendisi ve varsa aile bireylerinin konaklama ve ülkeye geri dönüş masraflarını
karşılamak için gerekli ekonomik kaynaklar (son üç aya ait banka hesap dökümleri ve maaş
bordroları, mal varlığını gösteren belgeler…) Masraflar yalnızca kişinin kendisi ya da anne
babası tarafından teminat altına alınabilir.
‐ İspanya’da konaklama: Davet mektubu ve/veya kiracının kimlik fotokopisi ile birlikte kira
sözleşmesi, otel rezervasyonu (en az 15 gün) veya karşı taraftaki eğitim kurumu tarafından
düzenlenen konaklama adresini gösteren belge.
‐ Başvuru sahibinin İspanya’da bulunacağı tüm süreyi kapsayan, İspanya’da faaliyet göstermeye
yetkili bir sigorta şirketi ile yapılan kamu ya da özel sağlık sigortası.
SİGORTA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOT:
1‐ Sigorta, İspanyol Ulusal Sağlık Sistemi’nin karşıladığı bütün riskleri kapsamalıdır ve eğitim için
verilen oturum izni süresi boyunca geçerli olmalıdır.

Yalnızca kazaları ve acil durumları kapsayan sigortalar kabul edilmez.
2‐ Hiç bir durumda, art arda yapılmış iki farklı sigorta kabul edilmez, İspanya’da bulunulacak
tüm süreyi kapsayan tek bir sigorta poliçesi sunulmalıdır. Bir yılın üzerindeki kalışlar için sigorta
en fazla bir yıllık olmalıdır.
180 GÜNÜN ÜZERİNDEKİ KALIŞLAR:
Tüm durumlarda:
‐ Başvuru sahibi için ‘2005 yılı Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nde belirtilen, halkın sağlığı için tehlike
arz edebilecek hastalıklardan hiçbirini taşımaz.’ ibaresinin yer aldığı, İspanyolca hazırlanmış
veya İspanyolca’ya tercüme edilmiş ve “La Haye” Apostil damgası alınmış (bir apostil orjinal
belgede, bir apostil tercümesi yapılmış belgede olmalıdır) (*) sağlık raporu.
Yalnızca 18 yaşından büyükler için:
‐ Son beş yıl içinde altı aydan fazla süre ikamet edilen ülkelerden İspanyol yasal
düzenlemesinde belirtilen suçlar için alınmış sabıka kaydı. Bu belge İspanyolca düzenlenmiş
veya İspanyolca’ya tercüme edilmiş ve “La Haye” Apostil damgası alınmış olmalıdır. (bir apostil
orjinal belgede, bir apostil tercümesi yapılmış belgede olmalıdır) (*).
REŞİT OLMAYANLAR (BAŞVURUNUN YAPILDIĞI TARİHTE 18 YAŞIN ALTINDA OLANLAR):
(Başvurusunu vasilerinden birinin eşliğinde sunmalıdırlar. Başvuru çıktısı her iki veli tarafından
imzalanmalıdır).
‐ Reşit olmayanın söz konusu etkinliği gerçekleştirmek amacıyla İspanya’ya gidebilmesi için
etkinlikten sorumlu merkezi, kuruluşu, oluşumu ve öngörülen kalış süresini belirten, her iki
ebeveyn tarafından noter huzurunda imzalanmış izin belgesi. Ayrıca belgede, İspanya’da
bulunacağı süre boyunca reşit olmayandan sorumlu olacak kişinin bilgileri, isim ve soyismini,
kimlik numarasını ve açık adresini içerecek şekilde belirtilmeli; belge İspanyolca’ya tercüme
edilmiş ve “La Haye” Apostil damgası alınmış olmalıdır (bir apostil orjinal belgede, bir apostil
tercümesi yapılmış belgede olmalıdır) (*).
‐ Reşit olmayandan İspanya’da sorumlu olacak kişinin bilgilerinin Cinsel Nitelikteki Suç
Kayıtları’nda yetkili makamlarca incelemesine izin veren imzalı beyanı veya Cinsel Nitelikteki
Suç Kayıtları tarafından düzenlenmiş belge.
Başvuru türüne göre gerekli DİĞER BELGELER:

STAJLAR
DİKKAT: BUGÜNDEN İTİBAREN VE YENİ BİR TALİMAT GELENE KADAR, ERASMUS+ DA DAHİL
OLMAK ÜZERE TÜM STAJ VİZE BAŞVURULARI İÇİN AŞAĞIDAKİ BELGELERİN SUNULMASI
GEREKMEKTEDİR:
‐ Stajın başlama ve bitiş tarihlerini ve şartlarını gösteren, karşı kurum/şirket/üniversiteden
alınan resmi antetli belge.
‐ Stajın bir devlet kurumu veya özel kurumda ya da resmi olarak tanınan bir eğitim merkezinde
gerçekleştirilebilmesi için üç tarafça imzalanmış ve kaşelenmiş anlaşma örneği.
‐ Gönderici üniversite tarafından düzenlenen, öğrenciye bahsi geçen stajı gerçekleştirmesine
ve döndüğünde bu stajın öğrencinin eğitim özgeçmişinde tanınmasına izin veren belge.
‐ İspanyol kurumlarınca düzenlenmiş olan staj amaçlı oturum izni.

‐ Son beş yıl içinde altı aydan fazla süre ikamet edilen ülkelerden İspanyol yasal
düzenlemesinde belirtilen suçlar için alınmış sabıka kaydı. Bu belge İspanyolca düzenlenmiş
veya İspanyolca’ya tercüme edilmiş ve “La Haye” Apostil damgası alınmış olmalıdır. (bir apostil
orjinal belgede, bir apostil tercümesi yapılmış belgede olmalıdır) (*).
‐ GÖNÜLLÜLÜK:
‐ Gönüllülük programı sorumlusu kuruluşu, kalış süresi boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerin
tanımı ve şartlarını, çalışma saatlerini, seyahat, geçim ve konaklamayı karşılayacak ekonomik
kaynakları gösteren imzalı anlaşma.
‐ Karşı kurum tarafından taahhüt edilmiş ferdi sorumluluk sigortası.
ARAŞTIRMACILAR:
‐ Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için İspanya’da resmi olarak tanınan
bir merkezden alınan kabul belgesi. Araştırma faaliyetleri söz konusu olduğunda bahsi geçen
merkez bir üniversite, Bilimsel Araştırmalar Üst Konseyi Merkezi ya da diğer kamuya ait veya
özel araştırma ve geliştirme kuruluşu olmalıdır.
ÖNEMLİ:
‐ Öğrenci vizelerinin düzenlenebilmesi için İspanyol yetkili makamlarının onayı gerekmektedir.
Bu onay alındığında Konsolosluk, başvuru sonucunu bildirmek için mümkün olan en kısa
zamanda başvuru sahibi ile irtibata geçecektir. Konsolosluk, başvurusu alınan hiçbir belgenin
durumu hakkındaki bilgi taleplerine telefon veya e‐mail aracılığıyla cevap vermeyecektir.
‐ Başvuru sahibinin gerek başvuru yapmak gerek vizesini almak üzere ŞAHSEN konsolosluğa
gitmesi gerekmektedir.
‐ Orjinal pasaportun Büyükelçilikte kalması zorunlu değildir, başvuru sahibi başvurusunu
yaptıktan sonra pasaportunu geri alabilir ve işlem sonuçlandığında geri getirebilir.
‐ 180 günün üzerindeki öğrenci vizesi için başvuranlar, İspanya’ya gittikten sonra Yabancılar
Polisi’ne giderek oturum kartı başvurusu yapmalıdırlar. 180 günün altında kalmak için
başvuranların bu işlemi yapmasına gerek yoktur, onların vizesi tüm kalış süresini kapsar.
(*) Lahey anlaşmasının dışında kalan ülkelerin belgelerinin o ülkedeki İspanya Büyükelçiliği
tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

