
 

İRLANDA ÖĞRENCI VİZESİ 
 
 

 Gerekli Belgeler Evet Hayır 

 
 
1 

 
 

Pasaport  

Planlanan dönüs tarihinden sonra 6 ay daha geçerli orjinal pasaport.Vizenin yapıstıralacagı yeterli alan ve 
en az 2 bos sayfa olması gerekir. Pasaporttaki tüm islenmis sayfaların fotokopisi. 

  

2 Eski Pasaportlar 

Tüm eski pasaportların sunulması gerekir. Eski ve yeni pasaportunuzun vizeli ve kaseli tüm fotokopileri 

gerekmektedir.  

  

3  

Tam doldurulmus ve imzalanmıs basvuru formu.  
Eger basvuru sahibi 18 yaşından küçük ise, velayet olan kisi veya kisiler’den imzali yazi. 

  

4 Fotoğraf  
 
2 adet 35x45 ebatında renkli, arka fon beyaz biyometrik güncel fotograf (6 aydan eski olmayan). 
Verilen vesikalik fotograflarin arkasina isim soyisim yazilmalidir. 

  

5  
Niyet Mektubu 

 
Lütfen asagıdakileri belirten imzalı İngilizce bir basvuru dilekçesi sunun; 
 

• Irlanda’ya gitmek isteme sebebiniz. 
• Irlanda’da veya diger AB Ülkelerinden birinde bulunan herhangi bir aile üyeniz hakkında bilgi 
• Ne kadar kalmayı planlıyorsunuz 
• Seyahatinizi kendiniz karsiliyorsaniz, bunu belirten yazi, veya ucuncu bir parti karsiliyor ise, o 

yerden bir yazi. 
• Vizenin sartlarına uyacagınızı, kimseye yük olmayacağınızı ve kalmanıza izin verilen 

günden fazla kalmayacagınızı belirten. 

  

6 Kurs Kabul Belgesi  
 
Kurs’tan ilgizice yazi – ne kadar sure kalacaginizi, kurs suresi, haftada kaç saat. 

  

7 Dekont  
 
Kursun tamamının ödendiğine dair makbuz. (bankadan ya da İrlanda’daki okuldan) 
Not: Kurs ücretlerinin 6.000 Euro’dan az olduğu durumlarda vize başvurusu yapmadan önce 
ücretlerin tamamı okula ödenmelidir. Kurs ücretlerinin 6.000 Euro’yu aştığı durumlarda, 
vizeye başvurmadan önce en az bu tutarı ödemeniz gerekir ve bunun kanıtı kabul 
mektubunuzda gösterilmelidir. Bu asgari miktar bir göçmenlik şartıdır. Ancak gitmek 
istediğiniz okul, ücretlerin tamamının ödenmesini gerektirebilir. 

  

8 Diploma ve Not Dökümü  

Kişinin akademik yeterliliği olduğunu gösteren belge (transkript). (İngilizce tercüme) 
  

9  

Öğreniminde ara verildiyse, bunun açıklaması. 
  

10 İngilizce yeterlilik belgesi 
Kisinin kurs’u gorebilecegine dair ingilizce yeterligi gosteren kanit (ornegin IELTS) 

    Ingilizce ogrenim icin gidiyorsa, buna gerek yoktur. 

  

11  
Başvuru sahibinin çalışma yılı başına en az 7.000 Euro'ya hemen erişebildiğine dair kanıt. Vize 
başvurunuzdan hemen önceki altı aylık bir süreyi kapsayan ve maliyetlerinizi karşılamak için yeterli fonları 
gösteren banka hesabınızın veya sponsorunuzun ayrıntılı beyanı. Başvuranın bu fonlara hemen erişebilmesi 
gerekir ve bu nedenle, seyahat süreniz boyunca para çekmenize izin verildiğini teyit eden bir mektubu 
belirtmediğiniz sürece sabit vadeli bir tasarruf hesabı kabul edilemez. 

 
Hesap beyanı verilmeden kısa bir süre önce yapılan açıklanmamış mevduat kabul edilemez. 

 
(Bu kural Ersamus öğrencileri için geçerli değildir, lütfen bu kapsamda Erasmus öğrencilerinin kendi 

durumlarına özgü kanıt göstermesi gerektiğini not ediniz. (Hibe yazısı). 

  



 

12 Seyahatinizden sonra sürekli yaşadığınız ülkeye dönmek zorunda olduğunuzu kanıtlayan belgeler: 
Eğer Öğrenciyseniz Okulunuzdan ne eğitimi aldığınızı, kaç yıldır öğrenci olduğunuzu kaç yıl/dönem 
daha öğrenim göreceğinizi ve İrlanda’daki projeye katıldıktan sonra okula geri döneceğinizi belirten 
yazı. 
Tüm aile bireylerini gösteren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

  

13  

Irlanda’dayken kalacaginiz adresi belgelendiren dokuman. Eger okul yer temin ediyorsa, bunun kaniti. 
  

14  
18 yas alti barvuru sahipleri icin: kisi’nin dogum belgesi verilmelidir. Basvuru sahibi 18 yasından küçükse 
ve yalnız seyahat ediyorsa her iki ebeveynden de muvafakatname gerekir. Muvafakatname orjinal 
sunulmalıdır, fotokopi Kabul edilemez. Eger çocuk sadece bir ebeveynle seyahat ediyorsa diger 
ebeveynden muvafakatname gerekmektedir. Bu imzalı muvafakatname ile birlikte ebeveyn(ler)in üzerinde 
imzası bulunan pasaport veya kimligi de sunulmalıdır. Bosanma durumunda çocugun velayeti sadece bir 
ebeveyne verilmisse velayet kurallarının yazıldıgı mahkeme yazısı da sunulmalıdır. 

  

15 Sigorta 

Minimum 3 aylık seyahat saglık sigortası - saglik, acil bakim, hastane ve olum gibi durumlari kapsayici 
olmasi gerekir. Kalacaginiz bolgeyi kapsamak zorundadir. 

  

16 Ret aldığınız bir ülke varsa o ret kararı ile ilgili, tercihen orjinal, belgeler sunulmalıdır. Ret kararlarını 
gizlemek vize başvurunuzun reddedilmesine sebep olacaktır.  

  

17 Vize Ücreti ve Servis Ücreti /  
Tek girişli vize 60 Euro 
Çok girişli vize 100 Euro 
Hizmet harcı 22 Euro  
Kurye hizmeti 10 Euro  

 

 
 
 
Vize ücreti ve VFS servis ücreti sadece nakit olarak ödenir. 
Vize ve servis ücretleri sadece Euro olarak ödenmektedir. 
Vizenizin reddedilmesi halinde, vize ve servis ücretleri iade edilemez. 
 
Butun belgeler orjinal olmak zorundadır. Herşeyin fotokopisi olmalıdır. 
 

. Tercüme olacak belgelerde: 
 Birebir Dogru Tercume olmasi 
 Tercume tarihinin ustunde yazilmis olmasi 
 Tercumanin isim ve soyismi 
 Tercume burosunun iletisim bilgileri olmalıdır. 

 
 
 

FOTOĞRAF ÖZELLİKLERİ 
 
Her vize başvurusu için fotoğraf aşağıda açıklandığı gibi çerçevesiz, yüzü tam olarak gösteren, renkli fotoğraf olmalıdır. 
Fotoğraf en az altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. İki fotoğraf iletilmelidir. 
Her vize başvuru sahibinin ilettiği fotoğrafa aşağıdaki boyutlarda olmalıdır: 
Baş çerçevenin tam ortasında olmak üzere 35mm x 45 mm 
Baş yaklaşık olarak 30 mm uzunluğunda olmalıdır (saçın üst noktasından, çenenin en alt noktasına olmak üzere ölçülür) 
 
İŞLEM SÜRESİ 
 
Eğer bütün istenilen dökümanlar verilmişse, Vize Başvuru Merkezi’ne başvuru yaptığınız gün ve dökümanların Ankara’ya gönderilmesi için 
gereken gün hariç ortalama 10 iş günü içerisinde sonuçlanır. Unutmayınız ki bazı durumlarda işlem belirtilen süreden daha uzun sürebilir. 
Başvurunuzu bu durumları göz önünde bulundurarak olabildiğince erken yapmanızı tavsiye ederiz. 


