
PUANLAMA SİSTEMİNE DAYALI  TIER 5 GENÇLİK HAREKETLİLİKPUANLAMA SİSTEMİNE DAYALI  TIER 5 GENÇLİK HAREKETLİLİK  

PROGRAMI VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELERPROGRAMI VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

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

Koyu renkle belirtilenler getirilmesi zorunlu olanlardır.Koyu renkle belirtilenler getirilmesi zorunlu olanlardır. İlgili kuralların gerekliliklerini  İlgili kuralların gerekliliklerini yerine getirmek müracaatçınınyerine getirmek müracaatçının  
sorumluluğundasorumluluğunda olduğundan, belirtilen dokümanların sunulmamasının  olduğundan, belirtilen dokümanların sunulmamasının başvurunun reddedilmesine yol açabileceğinibaşvurunun reddedilmesine yol açabileceğini  
müracaatçılara bildiririz. Vize görevlisi kararını sunmuş olduğunuz kanıtlar doğrultusunda alacaktır. Vize görevlinin kişisel koşullarınızmüracaatçılara bildiririz. Vize görevlisi kararını sunmuş olduğunuz kanıtlar doğrultusunda alacaktır. Vize görevlinin kişisel koşullarınız  
kadar, başvurunuzun nedenlerini de anlamaları buyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bütün kadar, başvurunuzun nedenlerini de anlamaları buyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bütün yazışmaların/mektupların yazışmaların/mektupların İngilizce’yeİngilizce’ye  
tercume edilmesini bu değerlendirme sürecine yardımcı olması açısından önermekteyiz. Belgelerin tercümelerinin noter tastiklitercume edilmesini bu değerlendirme sürecine yardımcı olması açısından önermekteyiz. Belgelerin tercümelerinin noter tastikli  
olması gerekmemektedir.olması gerekmemektedir.
Kontrol Listesi:

         Aslı      Kopya    Hiçbiri

1. VAF9 Başvuru 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.İki 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

40 PUANIN ZORUNLU KOŞULLARINI YERINE GETİRMEK İÇİN BELGELER SUNULMALIDIR.

7.18-30 yaş aralığında olunmalıdır

8. Avustralya, Kanada,Japonya ya da Yeni Zellanda vatandaşı olarak ya da BOC-British Overseas 
Vatandaşı ,BOTC-British Overseas Territory Vatandaşı, BNO-British Overseas uyruğundansanız 
sponsorluğunuz olduğu varsayılarak yukarıda adı geçen ülkelerden birinin pasaportunu taşımanız 
sponsorluğun kanıtı olarak yeterli kabul edilecektir. Ya da taraf olan hükümetten COS (Sponsorluk 
Numarası Belgesi) 
 9. GEÇİM: Orjinal banka hesap cüzdanları: bakiyenin £1600'un altına düşmediği en az son 3 ayın hesap 
hareketlerini gösterecek biçimde ve başvuru tarihinden en fazla 7 gün öncesine ait olmalıdır. (Sadece belli bir 
güne ait bakiyeyi belirten bir banka mektubu yeterli değildir) Bu hesabın nakit hesabı olması gerekmektedir. 
(örn.yatırım hesapları,tapu,hisse senetleri kabul edilmeyecektir)

LÜTFEN DİKKAT
(a) Vize ücreti iade edilmez. 
(b) Türkiye’de oturma izni olmayanların başvuruları kabul edilmeyebilir. 
(c) Başvurunuzun değerlendirilmesi için bir görüşmeye gelmeniz gerekebilir. 
(d) Daha önce Birleşik Krallık vize giriş izni reddi olduğu durumlarda, normal koşullarda bir görüşme gerekecektir ve 

başvurunun Birleşik Krallık veya başka bir 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 açabileceğinin 
bilincindeyim. Bu beyanı imzalayarak, sunmuş olduğum belgelerin ilgili yetkililere UK Border Agency  tarafından kontrolünun 
yapılmasına da onay verdiğimi beyan etmiş bulunmaktayım. 

İmza:……………………………… Tarih:…………………………………….


