
 
 

EĞİTİM VİZESİ 
 

Socrates – Erasmus Programları 
 
 
GENEL BELGELER 

 İstenilen vize süresinin bitiminden itibaren en az  3 ay geçerli pasaport 
 Tamamı doldurulmuş olan vize başvuru formu 
 Yeni çekilmiş bir adet vesikalık resim 
 Varsa, önceden alınmış Schengen vizelerinin fotokopileri ve pasaportun son sayfa fotokopisi 
 İtalya’daki ilgili okulun kabul belgesi; kabul belgesinin Konsolosluğun (232) 421 25 12 numarasına da fakslanması 

gerekmektedir.  
 Eğitim süresince kalınacak yer okul tarafından gösterildiği takdirde, buna ilişkin belge. Aksi takdirde, misafir 

edecek olan kişinin davet yazısı ve kimlik fotokopisi (İtalyan veya AB vatandaşı ise geçerli bir kimlik fotokopisi, 
yabancı uyruklu ise oturma izni fotokopisi). 

 Türkiye’deki üniversitenin Erasmus/Socrates Anlaşması çerçevesinde öğrenciye İtalya’da kalacağı süre boyunca 
ödemeyi taahhüt ettiği burs miktarını belirten Konsolosluğa hitaben yazısı. 

 Öğrenci belgesi 
 İtalyanca eğitimi alınmışsa, seviye tespit belgesi 
 Kalınacak süre 90 günü geçmiyor ise, söz konusu süreyi kapsayan bir sağlık sigortası ibraz edilir. 90 günün 

üzerinde bir kalış süresi  halinde, sigorta poliçesi İtalya’da da tanzim edilebilir. Bu durumda başvuran kişi, bu 
yükümlülüğü yerine getireceğini beyan eden bir yazıyı Konsolosluğa verir 

 Gidiş dönüş rezervasyonu. 
 
 
EKONOMİK GARANTİLER 
 
Başvuru sahibi: 
 

 Öğrencinin sahip olması durumunda olası kredi kartı hesap ekstreleri ve kredi kartının sadece önyüzü fotokopisi 
 
Ebeveynler: 

 Başvuru sahibi öğrencinin, İtalya’da kalacağı süre zarfında,  ebeveynlerin tüm giderlerini karşılayacaklarını taahhüt 
eden yazı. 

 Banka hesap cüzdanları (son 3 aylık hesap hareketleri görülmelidir), olası kredi kartı hesap ekstreleri, gayrimenkul 
tapuları. Ayrıca aşağıdaki belgeler de istenmektedir:  

 
Şirket yetkilisi ve ortakları:  

 Ticaret Sicil Gazetesi 
 Ticaret veya Sanayi Odası Kayıt Sureti 
 Şirketin imza sirküleri 
 Vergi Levhası 
 Şirkete ait olası banka hesap cüzdanları 
  Şirket yetkilisi veya ortağının yazısı 

  
Özel sektör çalışanları:  

 Yukarıda belirtilmiş olan şirket belgeleri 
 Başvuru sahibinin şirket çalışanı olduğunu gösteren belge 
 S.S.K. (Sosyal Sigortalar Kurumu) İşe Giriş Bildirgesi 
 Son 4 aylık maaş bordrosu 

 
Devlet memurları: 

 Başvuru sahibinin söz konusu kurum çalışanı olduğunu gösteren belge 
 Son 4 aylık maaş bordrosu 

 
Emekliler: 

 Emekli karnesi ve cüzdanı 
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