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DEVLET PLANLAMA TE~KiLATINA
(Avrupa Birligi Egitim ve Gen<;likProgramlan Merkezi Ba~kanhgl)

1. Slovakya'nln Ankara Buyukel<;iligindenahnan bir Nota'da, Slovak Buyukel<;iligi
yetkililerinin, ikamet izni kurallan konusunda, Erasmus, Leonardo da Vinci ve Youth in
Action gibi AB programlan <;er<;evesindeSlovakya'ya seyahat edecek Turk ogrencilerini
ikamet izni sureci konusunda bilgilendirdikleri; ancak, bu programlar <;er<;evesinde
Slovakya'ya gidecek ki~ilerin Schengen vize rejimi ve ikamet izni sureci konusunda yeterli
bilgiye sahip olmadlklannln gozlendigi ifade edilerek, a~aglda maruz hususlann ilgili
kurumlann dikkatine getirilmesi istenmektedir:
a. AB programlan <;er<;evesindeegitim ama<;h Slovakya'ya seyahat edecek Tlirk
vatanda~lan, Slovak Buyukel<;iligiya da Konsoloslugu taraflndan ita edilen tek giri~li ve
hamiline 45 gun ikamet hakkl tanlyan "D" tipi vize ile Slovakya'ya giri~ yapabilmektedirler.
b. "D" tipi vize,
Slovakya'ya gidi~te zorunlu olarak ge<;ilecek diger Schengen
ulkelerinden de sadece transit ge<;i~e,gerektigi takdirde, izin verebilmektedir.

c. Slovakya'ya "D" tipi vizeyle giri~ yapan ogrencilerin, bu ulkede ge<;irecekleriegitim
donemi boyunca ge<;erliolacak ikamet tezkeresi i<;inSlovakya'ya giri~ yapmalannl takiben en
gee 3 gun ieerisinde Yabancllar ve Go<;Polisi Dairesine ba~vurmalan ve bu ba~vuru esnaslnda
a~agldaslralanan ve en <;ok90 gun once verilmi~ (daha eski olmamah) belgelerin aslllannl ve
Slovak diline <;evrilmi~nushalannl ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgeler:
- Slovakya'daki universite taraflndan verilmi~olan kabul mektubu,
- Turkiye' deki yetkili kurulu~taraflndan verilmi~olan AB bursu ahndlglna dair
konfirmasyon (teyid) belgesi,
- Turkiye'deki yetkili kurulu~taraflndan verilmi~adli sicil kaydl,

- Slovak

adli sicil kaydl (ogrenci Slovakya'ya

giri~inden sonraki en ge<; u<;glin

i<;erisinde sozkonusu beIge i<;inBa~savclhk - Su<;Kaydl ~ubesi'ne ba~vurmahdlr),
- Slovakya'da kahnacak yer ile ilgili konaklama saglayacak kurumdan ahnml~ teyid
yazlSl.

d. A~agldaki belgelerin ise, Slovakya'ya giri~ten sonraki 30 gun ieerisinde, Yabancllar
ve Go<;Polis Ofisi'ne ibraz edilmesi gerekmektedir.
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- Slovakya'daki tum ikamet suresini kapsayacak saghk sigortasl,

- Slovak kurumundanlhastanesinden ahnacak saghk raporu.

e. Pasaportlann gec;erliIik suresinin Slovakya' dan aynh~ tarihinden sonraki 3 ay lC;ln
daha gec;erliolmasl gerekmektedir.
f. Ogrencinin herhangi bir Avrupa Ekonomik AIanl uIkesinden aIml~oldugu uzun sureIi
ikamet izni var ise, ba~vuruyIabirlikte bunu da ibraz etmesi gerekmektedir.
g. ikamet tezkeresi ic;in gereken tum belgeIerin ibrazlndan sonra, Slovak polisi 30 gun
ic;erisindebir karara vanr. BununIa birlikte, Bu sure ic;erisinde"D" tipi vize hamiIi ogrencinin
Slovakya'daki egitim programlna kattlmaslna izin veriImektedir.
h. Hususi ve hizmet pasaportu hamilleri de ikamet izni iIe ilgiIi aynl uyguIamaya tabi
tutuIurlar. Ote yandan, suresi 90 gunu a~mayacak egitim programlanna kattIacak hususi ve
hizmet pasaportu hamilleri 180 gun ic;erisinde 90 gun boyunca vize ve ikamet izni
uyguIamaslndanmuaftu.
2. Bu c;erc;evede,BratisIava Buyukelc;iIigimizdenahiren ahnan bir yazlda ise, Slovakya
Dl~i~leriBakanhglndan konuya iIi~kin olarak ahnan bir Nota'da, Slovakya'nln uIkemizdeki
temsiIciIikIerindekigorevIiIerin ba~vuru sahibinin belgelerini tesIim aIarak, gec;iciikametleri
hakklnda karar veriImek uzere Slovak Yabanctlar Polisine gonderdigi; sozkonusu ki~iIere
genellikle 30 gunIuk vize veriIdigi ve gerekirse daha fazIa beIge taIep ediIebiIdigi; ogrencinin,
Slovakya'ya van~lnln ardlndan derhal buIundugu ~ehirdeki Yabancllar Polisine ba~vurmasl
gerektigi hakklnda Slovakya'ya seyahatinden once Konsolosluk yetkiIisi taraflndan
bilgiIendiriIdigi; aynca yukanda bahsi gec;en 45 gun ikamet sureIi "D" tipi vize itaslnln
istisnai durumIarda uyguIandlgl; yeni vize kurallan c;erc;evesinde,yakln bir geIecekte bu
sec;enegeba~vuruImayabiIecegikaydediImektedir.

Keyfiyetin gorev c;erc;eveIeri uyannca duyuruImaslnl tensip ve musaadeIerine
saygtlanmIa arzederim.
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