
PUANLAMA SİSTEMİNE BAĞLI TIER 1(GENEL) VİZESİ İÇİNPUANLAMA SİSTEMİNE BAĞLI TIER 1(GENEL) VİZESİ İÇİN  

GEREKLİ BELGELERGEREKLİ 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 kişiselmüracaatçılara bildiririz. Vize görevlisi kararını sunmuş olduğunuz kanıtlar doğrultusunda alacaktır. Vize görevlinin kişisel  
koşullarınız kadar, başvurunuzun nedenlerini de anlamaları büyük önem taşımaktadır.  koşullarınız kadar, başvurunuzun nedenlerini de anlamaları büyük önem taşımaktadır.  İddia edilen puanların kanıtı olarak 
sunulan bütün belgeler orjinal olmalı ve mutlaka noter tasdikli tercümeleri bulunmalıdır.

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

KENDİ NİTELİKLERİNİZİN VE ZORUNLU KOŞULLARA UYUMUNUZUN ÖLÇÜSÜ OLARAK PUAN 
SUNUYORSANIZ, İDDİA ETTİĞİNİZ PUANLARI DESTEKLEYECEK BELGELERLE BİRLİKTE PUANLAMA 
SİSTEMİ HESAP CETVELİNDEN ELDE ETTİĞİNİZ ÖZ-DEĞERLENDİRMENİZİ DE SUNMALISINIZ. Bütün 
belgeler orjinal olmalı ve mutlaka noter tasdikli tercümelerinin orjinali ve kopyası bulunmalıdır

7. NİTELİKLER:

A. YAŞ:  yukarıda 2'de açıklandığı gibi geçerli pasaport
B. ARANAN ŞARTLAR: orjinal akademik sertifika veya profesyonel veya mesleki sertifikanızın orjinal 

teyidi, veya istisnai olarak yetkili kurum sorumlusundan puanların detaylarını açıklayan belgenin 
orjinali. 

C. GELİRLER: 2 çeşit kanıt sunulmalı ve bunlar farklı kaynaklardan olmalıdır, bu kanıtlar maaş bordroları/ 
ele geçen maaşı gösteren banka belgeleri/resmi vergi belgeleri/ temettü makbuzu gibi belgeleri içerebilir.

D. BİRLEŞİK KRALLIK TECRÜBESİ: Eğer Birleşik Krallıktaki tecrübeniz nedeniyle puan sunuyorsanız 
bunun için gerekli kanıt yukarıdaki 7B veya 7C'den biri gibi sunulmalıdır.

8. ZORUNLU KOŞULLAR:

A. İNGİLİZCE BİLGİSİ: Eğer milliyetiniz nedeniyle puan sunuyorsanız, pasaportunuz bunu teyid edecektir. 
Eğer puanlarınız yukarıda 7B'de zaten söz konusu edilen önceki eğitim yoluyla birikmişse sunulmuş olan 
belge yeterli olacaktır. Eğer farklı bir İngilizce dil sınavı nedeniyle puan sunmak istiyorsanız, o zaman 
sınavı yapan kurum (örn. IELTS) tarafından verilen orjinal sertifika sunulmalıdır.

B. GEÇİM: Orjinal Banka Belgeleri - hesap boyunca en düşük bakiyenin 2800 İngiliz Sterlini olduğunu 
gösteren, en az son 3 aylık işlemleri içeren banka belgesi (bankadan alınan ve sadece belirli bir gündeki 
bakiyeyi bildiren bir mektup yeterli değildir)
9. GEÇİŞ

Eğer zaten HSMP belgesi için başvuru yapmış ve bu belgeyi almışsanız, belgenin orjinalini ve kopyasını 
başvurunuzla birlikte sunmalısınız. 

LUTFEN 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:…………………………………….


	A. YAŞ:  yukarıda 2'de açıklandığı gibi geçerli pasaport

