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Daha fazla bilgi için lütfen www.ukvisas.gov.uk  adresini ziyaret ediniz. 
  

KKooyyuu  rreennkkllee  bbeelliirr ttii lleennlleerr   ggeettiirr iillmmeessii  zzoorruunnlluu  oollaannllaarrddıırr ..   İİllgg ii ll ii   kkuurraall llaarr ıınn  ggeerreekkllii ll ii kklleerriinn ii   yyeerr iinnee  ggeettiirrmmeekk  mmüürraaccaaaattçç ıınnıınn   

ssoorruummlluulluuğğuunnddaa   oo lldduuğğuunnddaann,,  bbeell ii rrttii lleenn  ddookküümm aannllaarr ıınn  ss uunnuullmm aammaass ıınn ıınn  bbaaşşvvuurruunnuunn  rreeddddeedd iillmmeessiinnee  yyooll  aaççaabbiillee cceeğğiinnii  

mm üürraaccaaaattçç ııllaarraa  bb iilldd ii rrii rr iizz..  VVii zzee  ggöörreevvll ii ss ii   kkaarraarr ıınn ıı  ss uunnmmuuşş   oolldduuğğuunnuuzz  kkaann ııttllaarr  ddooğğ rruull ttuuss uunnddaa  aallaaccaakkttıırr..  VViizzee  ggöörreevvll iinn iinn  kkiişş iiss eell   kkooşşuullllaarr ıınn ıızz  

kkaaddaarr,,  bbaaşş vvuurruunnuuzzuunn  nneeddeennlleerriinn ii  ddee  aannllaammaallaarr ıı  bbüüyyüükk  öönneemm   ttaaşş ıımm aakkttaadd ıırr..  BBuu  nneeddeennllee  bbüüttüünn  yyaazzıışşmmaallaarr ıınn//mmeekkttuuppllaarr ıınn  İİnnggii lliizzccee ’’yyee   
tteerrccüümmee  eeddii llmmeess iinnii   bbuu  ddeeğğeerrlleennddii rrmm ee  ss üürreecciinnee  yyaarrdd ıımm cc ıı  oollmm aass ıı  aaççııss ıınnddaann  öönneerrmmeekktteeyyiizz..  BBeellggeelleerriinn   tteerrccüümmeelleerriinn iinn  nnootteerr  ttaass ttiikkllii   oo llmm aass ıı  

ggeerreekkmm eemmeekktteeddii rr.. 

 
Kontrol Listesi: 

             Aslı    Kopya  Hiçbiri 

1. VAF1CBaşvuru formu, tümü İNGİLİZCE/siyah tükenmezle doldurulmuş ve müracaatçı tarafından 
imzalanmış olmalıdır,,  

   

2. İçinde boş vize sayfaları bulunan geçerli pasaport     

3. Eğer varsa eski pasaportlarınız.    

4. Bir adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf – bilgisayarda taranmış kopyalar olmamalı- 
(fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı ve başvuru formuna yapıştırılmalıdır)  

   

5. Geçerli pasaportunuzun 1-4e kadar olan sayfalarının fotokopileri    

6. Doğru vize harcı sadece Türk Lirası olarak    

A ş a ğ ı d a k i l e r  z o r u n l u d u r :  

7. Tıp ya da dişhekimliğinde BK diplomanızın olması 
 

   

 

8. Tıp ya da dişhekimliği diplomanız için BK'da en az 2 yıl öğrenim görmüş olmanız     

 

9. Öğreniminizden sorumlu Lisansüstü birim Dekanlığı'ndan BK'daki bir Foundation programında tam 
zamanlı öğrenci olarak kabul edildiğinizi belirten bir mektup  

   

 

10. Tıp ya da dişhekimliği eğitiminize hükümet ya da uluslararası bir sponsorluk kuruluşu sponsor 
olduysa, bu sponsorun sizin BK'da bir Foundation programına devam etmenizde sakınca olmadıgını 
belirten İNGİLİZCE bir yazı.  

   

 

11. Kendi ve varsa beraberinizdeki aile bireylerinin geçimlerini kamu yardımı almaksızın 
sağlayabilmelisiniz (Mali belgeler)  

   

 
LUTFEN DİKKAT 
(a) Vize ücreti iade edilmez.  

(b) Türkiye’de oturma izni olmayanların başvuruları kabul edilmeyebilir.  
(c) Başvurunuzun değerlendirilmesi için b ir görüşmeye gelmeniz gerekebilir.  
(d) Daha önce Birleşik Krallık vize giriş izni reddi olduğu durumlarda, b ir görüşmeye gelmeniz  ve başvurunun 

Birleşik Krallık veya başka b ir İngiliz misyonuna danışılması gerekebilir. 
(e) Lütfen yukarıda belirtilen maddelere ek olarak başka belgeler de  getirmeniz istenebileceğini biliniz.  

 
Kontrol eden (paraf) 

 

Tarih  

 

Yukarıda belirtilen dokümanları sunmam bana tavsiye edildi. Bazı belgelerin eksikliğinin  başvurumun reddine yol açabileceğin in 
bilincindeyim. Bu beyanı imzalayarak, sunmuş olduğum belgelerin ilgili yetkililere UK Border Agency  tarafından kontrolunun 
yapılmasına da onay verdiğimi beyan etmis bulunmaktayım 
 
İmza:……………………………… Tarih:…………………………………….  

 


