
ULUSAL VİZE D EĞİTİM (ERASMUS+ dahil)

Gerekli Belgeler Listesi Evet Hayır

1 e-konsulat sistemi üzerinden online veya elde doldurulmuş ve çıktısı alınarak imzalanmış vize başvuru formu.

2

3,5 x 4,5 cm ebadında renkli vesikalık fotoğraf. Fotoğraf için aranan özellikler:
a. Arka fonu beyaz, keskinlik ayarı iyi yapılmış ve yüksek kaliteli kâğıda basılmış olması,
b. Son 6 ay içerisinde çekilmiş olması,
c. Ön cepheden çekilmiş, başın en üst noktasından omuz üstüne kadar gözleri ve yüzü net gösterecek şekilde yüzün fotoğrafın %70- 80’nini kaplaması
gereklidir. Fotoğraf çektirirken başı kapatan eşyalar (şapka) ve cam rengi koyu gözlükler çıkarılmalıdır.

3
On yıldan eski olmayan, talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olan ve vizeler için en az iki boş sayfası olan pasaport. Sahip
olunan geçerli diğer bir pasaport var ise vize başvurusuna eklenmelidir.

4 Pasaport Protokolü - Nüfus Müdürlüğü'nden edinilmelidir.

5 Kişisel verilerin ve fotoğrafın bulunduğu pasaport sayfasının fotokopisi ve son 3 yıl içinde alınmış Polonya veya diğer Schengen ülkelerine ait vize fotokopileri.

6
Polonya Cumhuriyeti topraklarında geçerli, planlanan kalış dahilindeki her günü kapsayan en az 30.000 Euro teminatlı sağlık sigortası. 12 Aralık 2013 tarihli 
yabancılar kanununda geçen şartları taşıyan- sigortalar hakkındaki bilgilendirme metni Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında yer almaktadır
https://www.gov.pl/web/turkiye/ulusal-vize-d-tipi-vize-basvurusunda-bulunmak-istiyorum

7
İkametinizin bulunduğu bölgenin vize başvurusu yapılan konsolosluğun yetki alanında olduğunu gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi, ayrıca Türk 
vatandaşlığı olmayan yabancı uyruklular için İkamet İzni Belgesi (Polonya’ya planlanan  giriş tarihine kadar geçerli olmalıdır)

8 Başvuru Sahibi Öğrenci ise; Öğrenci kimlik kartı fotokopisi / Öğrenci Belgesi.
9 Adli Sicil Kaydı

10 Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

11 Askerlik Durum Belgesi (35 yaş üstü veya Türkiye’de öğrencilik durumunu kanıtlar güncel öğrenci belgesi ibraz edenler hariç).
12 Son mezun olduğu okulun diploması.
13 Normal eğitim veya Erasmus eğitimi görebilecek seviyede Lehçe veya yabancı dil yeterliliği olduğunu kanıtlar dil yeterlilik belgesi.
14 Konaklamaya ilişkin belge (davet eden firmadan teyit belgesi, otel rezervasyonu veya kira kontratı)
15 Eğitim veren kurumdan kabul veya eğitimin devam ettiğini gösterir belge.
16 Erasmus eğitimi durumunda, gönderen üniversiteden öğrencinin programa kabul edildiğini teyit eden belgenin aslı.
17 Alınacak eğitime ait eğitim kurumuna yapılan ödemenin teyit belgesi. (eğitimin ücretli olması halinde)

17

Aşağıda belirtilen maliyetleri karşılamaya yeterli mali kaynaklara sahip olunduğunu teyit eden belgelerin ibrazı gerekmektedir:

1. Geri dönüş masrafları - vatandaşı olduğu veya ikamet ettiği ülkeye geri dönüş seyahati veya üçüncü bir ülkeye transit geçiş için gereken asgari miktar:
a. 200 Polonya Zlotisi - Polonya Cumhuriyeti’ne komşu olan ülkelerin birinden geliyorsa
b. 500 Polonya Zlotisi - Polonya Cumhuriyeti’ne komşu olmayan bir Avrupa Birliği üyesi ülkeden veya Avrupa Ekonomik Alanı sözleşmesine taraf Avrupa
Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi bir ülkeden veya İsviçre Konfederasyonu’ndan geliyorsa
c. 2500 Polonya Zlotisi – Yukarıda belirtilen ülkelerin dışında bir ülkeden geliyorsa – örn. Türkiye.
Yukarıdaki belirtilen mali kaynak miktarları, yabancının beraberinde seyahat eden her bir aile üyesi için ayrıca sağlanmalıdır. Örneğin, dört kişilik bir aile için
yukarıdaki maliyet miktarları 800, 2000 veya 10000 Polonya Zlotisi şeklinde olacaktır.
2. İkamet masrafları – Polonya’da ikamet edilecek yer konusunda aşağıdaki başlıklardan birine dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir:
a. kira sözleşmesi – aylık kira bedeli ve kullanım giderleri;
b. kullanım ödüncü sözleşmesi – aylık kira bedeli ve kullanım giderleri;
c. gayrimenkul mülkiyeti – emlak vergileri veya harçları ile kullanım giderleri;
d. otelde (motelde) konaklama – gecelik konaklama ücreti;
e. öğrenci yurdunda konaklama – idarenin belirlediği aylık konaklama ücreti ve varsa yatırılan depozito.
3. Geçim masrafları – yukarıda 1. ve 2. maddelerde belirtilen masraflar düşüldükten sonra kalan belgelenmiş mali kaynak miktarı olup aşağıda belirtilen
tutarların üzerinde olmak durumundadır:
a. aylık 701 PLN – tek başına yaşayanlar için
b. aylık 528 PLN – aileler için (kişi başına düşen mali kaynak miktarı),
yani, 12 Mart 2004 tarihli Sosyal Yardım Kanununda belirtilen ve yabancıya ve geçimini sağlamakla yükümlü olduğu aile fertlerine parasal sosyal yardım
verilmesine hak tanıyan miktarın üzerinde olmalıdır.
Yasal Dayanak:
Polonya Cumhuriyeti topraklarında öğrenim gören veya eğitimini devam ettiren yabancı uyruklu kişilerin sahip olması gereken mali kaynakların miktarına
ilişkin 6 Şubat 2018 tarihli İçişleri ve İdare Bakanlığı Yönetmeliği (Resmi Gazete 2018 Sıra No: 337)
12 Aralık 2013 tarihli Yabancılar Kanunu (2013 tarihli Resmi Gazete, Sıra No: 1650 müteakip değişiklikler dahil) Bölüm 6. Üniversite tahsili amaçlı geçici ikamet
izni. Öğrenci hareketliliği. – madde 144, fıkra 1a-1c

18 Vize başvuru ücreti (vize başvurusunun reddedilmesi durumunda iade edilmez).

DİKKAT

İstenilen belgeler güncel olmalıdır (3 aydan daha yeni), Belgelerin aslı ve bir adet fotokopisi sunulmalıdır,Konsolos tarafından ek belgeler istenilebilir.

Yukarıda belirtilen belgelerden bir ya da daha fazlasını ibraz etmemem durumunda vize talebimin reddedilebileceğinin bilincindeyim.

 VAC personelin imzası                                                                              Başvuru sahibinin imzası


