
İTALYAN ÜNİVERSİTELERİ 
Bürokratik İşlemler



ÖĞRENCİ VİZESİ NASIL ELDE EDİLİR

Vize Başvuruları Aralık – Şubat ayları arası yapılacaktır.

1) A formunu tamamlamak;

2) Belgeleri toplamak;

3) Başvuruları İtalya Konsolosluğuna teslim etmek;



A FORMU

 İtalya Konsolosluğunu’na öğrenci vizesi için başvuru yapılacak

 Sadece bir üniversite seçimi yapılabilir.



TESLİM EDİLECEK BELGELER

 Son öğretim yılına ait öğrenimine devam ettiğine 

dair belge

 Pasaportun 2 fotokopisi

 Kimlik belgesinin 2 fotokopisi

 2 adet biyometrik formatta vesikalık fotoğraf 

https://consistanbul.esteri.it/consolato_istanbul/it/i_servizi/per_i_cittadini/studi/un
iversita/univ-triennale.html



MART: GEREKLİ BELGELERİ 

KONSOLOSLUĞA TESLİM ETMEK

 İtalyan Konsolosluğu öğrencilerimizin belgelerini kontrol etmek için birkaç 

güne ihtiyaç duymaktadır. 

 Avantajı: Sıra beklemek zorunda kalınmamaktadır.



HAZİRAN/TEMMUZ

Diplomanızı aldıktan sonra hemen aşağıda yazılanları yapmalısınız

 1) Apostil yaptırmak için diplomanızı kaymakamlığa götürün;

 2) Kaymakamlıktan sonra diplomanızın, tercüme bürolarında İtalyancaya 

çevirisini yaptırmalısınız;

 3) Bu işlemden sonra noterde diplomanıza onay almanız gerekiyor.

 4) Tercümeden sonra tekrar kaymakamlığa gidip diplomaya apostil koydurun

ve bu işlemlerden sonra Konsolosluğa teslim edin.

 «dichiarazione di valore»ye sahip olmak için bunlar yapılacaktır.

 YKS Sınav Sonuç Belgesi (TYT 150, AYT 180)



TEMMUZ: KABUL TESTLERİ İÇİN İNTERNET 

SİTESİNDEN BAŞVURU

 Aşağıda belirtilen mail adresi 

sadece tıp ve mimarlık fakültesi 

içindir.

 Bu link yazılmanız gereken linktir. 

Temmuz ayında aktive olacaktır. 

 http://www.universitaly.it/index.p

hp/registration

 Tıp ve Mimarlık Fakülteleri için 

üniversite tercih listesi yapın. İlk 

tercihiniz Konsolosluk evraklarında 

belirttiğiniz tercih olmalı.(A formu

)

 Diğer üniversitelere kayıt olmak 

için(mühendislik, tasarım,sanat 

tarihi,gibi)

İlgili üniversitelerin internet 

sayfalarına bakabilirsiniz.

*Önceden üniversiteye kabul sınavı olmayan üniversiteler için 

http://www.universitaly.it/index.php/registration


Ağustos

 Konsolosluk tarafından bir mail veya telefon alacaksınız. (Her gün mailinizi 

kontrol edin). Konsolosluktan vize almanız için çağıracaklar.

a) Öğrenci vizesi (Visa - D)

b) Turistik vize (Bu sırada İtalya’ya gidip ilgili okulun düzenleyeceği sınava 

girmeniz gerekmektedir. Sınavı geçtikten sonra Türkiye’ye dönüp öğrenci 

vizesi almanız gerekmektedir.)



EYLÜL

 1. İtalyanca dil testi.CILS 2 belgesine sahip olmayanlar için.

 2. Seçtiğiniz üniversite ilgili test olacak.



Sınavı geçen kişi kayıt 

yaptırmalı(immatricolazione)

Sınavı geçen öğrenciler kayıt 

yaptırmak için öğrenci işlerine gitmeli 

ve evrakları vermeli.(pasaport,vize,

dichiarazione di valore, vesikalık 

fotoğraf)

Sınavı geçemeyen kişilerin iki 

olasılığı vardır

 Aynı üniversitenin başka bir 
bölümüne kayıt olabilir;

 Başka bir üniversitenin aynı 
bölümüne girebilmek için başvuru 
yapabilirsiniz.

Sınavı geçen öğrenciler kayıt 
yaptırmak için öğrenci işlerine gitmeli 
ve evrakları vermeli.(pasaport,vize,
dichiarazione di valore, vesikalık 
fotoğraf)

Her durumda öğrenci işlerinden yardım istemelisiniz.



Öğrenci Vizesi Aldıktan Sonra

 İtalya’ya gittiğinizde sekiz gün içerisinde posta ofisine gidip oturma izni için 

gereken kiti sorun ve gereken ücreti ödeyiniz. (Maksimum 200 Euro tutacak);

 Posta ofisinden size emniyet müdürlüğüne (questura) kontrolleri yapmak için 

gitmeniz gereken günü yazan makbuz ve mektup verecekler. 



 Emniyet Müdürlüğüne gittiğiniz gün yanınızda iki adet kimlik fotoğrafı 

götürünüz;

 Gerekli kontroller yapıldıktan sonra İtalya’da kalabileceksiniz;

 Bu prosedürlerle ilgili gerekli bilgiler aşağıdaki sitede bulunmaktadır

www.poliziadistato.it

www.portaleimmigrazione.it

veya yabancı öğrenci işlerine gidip sorabilirsiniz.

http://www.poliziadistato.it
http://www.portaleimmigrazione.it/


EĞİTİM BURSU

 Eğitim Bursu İtalyan 

Devleti tarafından verilir;

 Bölgelerin verdiği Eğitim 

Bursu

 Eğitim Bursu Özel 

Üniversiteler tarafından 

verilir.



Eğitim Bursu İtalyan Devleti tarafından 

verilir;

MAECI Yabancı Öğrencilere Eğitim Bursu 
Verebilir.

Örnek: INVEST YOUR TALENT IN ITALY

 Ne Zamana Kadar Başvurabiliriz?: Nisan

 Gerekli Dökümanlar: GRE (Revised General 
Test)

 Eğitim Bursunun Ödeneği: 9.000 euro / 2 
senelik



Bölgelerin Verdiği Eğitim Bursu

es. La Sapienza -

Lazio - LAZIODISU

es. POLIMI -

Lombardia - DSU



Bölgelerin Verdiği Eğitim Bursu

 Vergilerde 

indirim uygular; 

 Eğitim Bursu;

 Öğrenci Yurdu.  



Nasıl Başvuracağız?

1. Ufficio CAF’a gidilerek,l'ISEE-U parificato alabilmek için, aşağıdaki dökümanları teslim etmek 
gerekmektedir. (tercüme yaptırılmış ve apostilli olması gerekmektedir).

 Nüfus Kayıt Örneği

 Aile Fertlerinin maddi durumlarını gösteren belge (Her aile ferdinin ayrı olacak şekilde,2018 yılı için)

 Ailenin mülk durumunu ve banka hesabındaki gelirleri gösteren belge (2019 yılı için)

2. Yukarıda ki belgeler ile birlikte Enti Regionali per il Diritto allo studio Universitario. başvurulacaktır.



Özel Üniversitelerin Verdiği Eğitim Bursu

 Her üniversitenin ayrı bir uygulaması bulunmaktadır.

 Eğitim Ücretinin vergilerinde indirim sağlayabiliyorlar.


