EMBAJADA DE ESPAÑA
ANKARA
SECCIÓN CONSULAR

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Öğrenim Vizesi ( 90 Günden Fazla )

İspanyol yasaları gereği, T.C. vatandaşı olmayan başvuru sahipleri tüm evraklarını İspanyolcaya noter tasdikli tercüme edilmiş
olarak sunmalıdır.Bazı durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından da, Büyükelçilik tarafından vize başvuru evrakları
incelendikten sonra, vize başvuru evraklarının İspanyolcaya noter tasdikli tercüme edilmesi talep edilebilir
Eğer İspanya’da öğrenim süreniz 90 günden fazla ise aşağıda belirtilen evrakların asılları ve fotokopileri ile birlikte şahsen
Ankara’daki İspanya Büyükelçiliği’ne gelmeniz gerekmektedir
Bu tür vizelerde karar mercii İspanya Dışişleri Bakanlığı olduğundan, vizelerin cevap süresi yaklaşık iki hafta sürmektedir
Başvuru sahibi vize başvurusuna ve pasaport teslimine ŞAHSEN gelmelidir
Pasaportun aslı başvuru sahibinde kalabilir. Bu durumda pasaportun tüm sayfalarının fotokopisi teslim edilmelidir.Vize,
başvuru sahibi vize sonuçlanıp geldiğinde basılacaktır

1.Pasaport ya da Seyahat Dökümanı. Eğitim süresi boyunca geçerli olmalıdır. Eğer pasaportunuzun süresi
yetersiz ise başvuruya gelmeden yenilemeniz tavsiye olunur.

2.-

Eksiksiz doldurulmuş,imzalanmış Basvuru Formu (İspanyolca / İngilizce)

3.-

Bir adet Biyometrik Fotoğraf ( Yeni çektirilmis olmalıdır. Arka fon beyaz olmalıdır. )

4.Sadece 180 günden fazla sürecek Öğrenim için gereklidir: Sicil Kaydı alabilecek yaşta olan tüm vize
başvuru sahiplerinin Adli Sicil Kayıt belgesinin aslı ve fotokopisi (İspanyolcaya noter tasdikli çevirisi yaptırıldıktan
sonra, Valilik’ten “La Haye” Apostil damgası vurdurulacaktır). Son beş yıl içinde uzun süreli ikamet edilmiş her
ülkeden Sicil Kaydı alınmalı,İspanyolca tercüme ve ‘’La Haye’’ Apostili yaptırılmalıdır. Sicil Kaydı 3 aydan eski
olmamalıdır

5.Sadece 180 günden fazla sürecek Öğrenim için gereklidir: Tam teşekküllü hastaneden sağlık raporunun
aslı ve fotokopisi ( İspanyolcaya noter tasdikli çevirisi yaptırıldıktan sonra, Valilik’ten “La Haye” Apostil damgası
vurdurulacaktır). Sağlık raporlarında şu ibarenin bulunması gerekmektedir: "Hastanemize başvuran (kişinin
ismi) isimli kinininin Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) uyarınca, halk sağlığı riski
oluşturabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamaktadır." Rapor 3 aydan eski olmamalıdır

6.Eğitim / Formasyon / Araştırma / Dil Kursu / Staj / Gönüllülük Programı kapsamında gidilecek resmi ya da
özel kurumdan gönderilen resmi Kabul veya davet mektubu. Bu mektup öğrenim hareketinin gerçekleştirileceği
tarihleri açık olarak belirtmelidir (Başlangıç-Bitiş Tarihleri). Mektup kesinlikle İspanyolca olmalı veya
İspanyolcaya tercüme ettirilmelidir.

7.-

Kimlik kartı fotokopisi

Prof. Dr. Aziz Sancar Cad. 8
06690 Çankaya - Ankara
Tel.: + 90 312 438 03 92 - 440 21 69
E-mail: emb.ankara@maec.es

8.Üniversiteler veya kurumlar arasındaki tüm tarafların imzaladığı Öğrenim anlaşması (Learning
Agreement) veya Gönüllülük anlasmasi (Voluntary Agreement) Ingilizce veya Türkçe. (Erasmus) Eger Gonulluluk
Programi Erasmus kapsaminda degil ise Gonulluluk anlasmasinin Ispanyolca tercümesi istenilebilir.

9.-

Başvuru sahibinin şuan sahip olduğu eğitim seviyesini gösteren belgeler

10.-

İspanyadaki eğitim kurumuna ödeme yapılması gerekiyorsa bu ödemeyi kanıtlayan belgeler

11.-

Gerçekleştirilecek eğitim / formasyon / araştırmanın içeriğini açıklayan belgeler

12.- Tüm seyahat süresini, muhtemel sağlık masraflarını, meydana gelebilecek kazaları, ortaya çıkabilecek
hastalıkları kapsayan en az 30.000 euro teminatlı bir sağlık sigortası.
SİGORTA HAKKINDA ÖNEMLİ HATIRLATMA:
1.- Sigortanın İspanyada olunacak tüm süreyi kapsaması ayrıca herhangi bir süre limiti taşımaması ( Bazı
sigorta poliçeleri 180 veya 365 günlük olmalarına rağmen 90 veya 92 günlük kalma hakkı tanımaktadır.
Bu sigortalar Kabul edilmeyecektir.)
2.- İki ayrı sağlık sigortası Kabul edilmeyecektir. Tüm süreyi kapsayan tek bir sigorta ibraz edilmelidir

13.- Başvuru sahibinin öğrenim süresince ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar maddi durumu olduğunu
gösteren belgeler. Banka hesap dökümleri en az 6 aylık,imzalı ve kaşeli olmalıdır. Burs / Hibe alınacak ise gerekli
evraklar ibraz edilmelidir. Eğer gerekli maddi imkanlar bir sponsor tarafından karşılanacaksa sponsor tarafından
yazılmış sponsor mektubu gereklidir. Sponsor çekirdek aile ( anne,baba,kardeş ) mensubu değil ise aradaki bağ
nüfus kayıt örneği ile kanıtlanmalıdır

14.-

İspanyada konaklanacak yeri gösteren belge. (Otel rezervasyonu,kira sözleşmesi vs.)

15.- Reşit olmayan başvuru sahiplerinin ebeveynlerinin noter huzurunda verdiği izin / vekalet (İspanyolca
noter tasdikli tercümeli ve ‘’La Haye’’ Apostili yapılmış). İspanyada çocuktan mesul olacak kişininde İspanyada
noter huzurunda vekalet vermesi gerekmektedir.
- Ispanya’ya normal bir egitim programi (lisans,yuksek lisans, arastirma) haricinde staj icin gitmek
isteyen,halen okumakta ya da Staj programi icin hakki bulunanlar, PCA* ya da PCP* türü vizelere basvurmak
zorundadirlar.
Bu vize icin ögrenci ile sözlesme/anlasma/kontrat (Traineeship Agreement,Convenio de Practicas vs.) imzalayan
Ispanya’da bulunan sirket/otel/kurum kendisine en yakin yabancilar ofisinden stajyer icin staj oturum izni
almalidir.
-Yasanin ismi :
(ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización)
Bu izin alindiktan sonra vize için basvurmak isteyenler, randevu alarak asagidaki evraklar ile Ispanya
Büyükelçiligi’ne gelerek sahsen basvuru yapmak zorundadirlar.

-

Pasaport veya seyahat dökümani ( Seyahat süresince ve donus tarihinden itibaren 3 ay geçerli olmalidir.)

-

Pasaportun biyometrik sayfasinin fotokopisi.

-

Sicil Kaydı alabilecek yaşta olan tüm vize başvuru sahiplerinin Adli Sicil Kayıt belgesinin aslı ve fotokopisi
(İspanyolcaya noter tasdikli çevirisi yaptırıldıktan sonra, Valilik’ten “La Haye” Apostil damgası
vurdurulacaktır). Son beş yıl içinde uzun süreli ikamet edilmiş her ülkeden Sicil Kaydı alınmalı,İspanyolca
tercüme ve ‘’La Haye’’ Apostili yaptırılmalıdır. Sicil Kaydı 3 aydan eski olmamalıdır.Eger Sicil kaydi alinan
ulke ‘’La Haye’’ anlasmasina taraf degil ise belgeyi nasil onaylatacaginizi bize sorabilirsiniz.
(emb.ankara.inf@maec.es)

-

Staj Oturum Izni Belgesi

-

68 $ Vize basvuru ücreti (Nakit ve sadece dolar olarak)

PCA: Staj anlasmasi ile 180 güne kadar olan vize türü.
PCP: Staj kontrati ile 180 günden fazla olan vize türü.

16.-

Uçak bileti rezervasyonu :

Eğer öğrenim süresi 180 günden az ise Gidiş-Dönüş biletleri
Eğer öğrenim süresi 180 günden fazla ise sadece Gidiş bileti

17.- 18 yaşından küçüklerin eğitim amacıyla geçici süreyle ikamet değiştirmesi söz konusu ise, yabancılar
kanununun 93. Maddesi gereğince o bölgenin ‘’Delegado o Subdelegado del Gobierno’’ kurumundan izin
alınmalıdır.

