
  

  

AAnnkk aarraa   AAnn llaaşşmmaa  VViizzeess ii   İİçç iinn  GGee rree kk ll ii  BBee llggee lleerr   
  

DDaahhaa  ffaazz llaa  bbii llggii   iiçç iinn  llüütt ffeenn  wwwwww..uukk vviissaass..ggoovv..uukk  aaddrreess ii nnii   zz iiyyaarreett   eeddiinniizz ..   
  

KKooyyuu  rreennkkllee  bbeelliirr ttiilleennlleerr   ggeettiirr iillmmeessii  zzoorruunnlluu  oollaannllaarrddıırr ..  İİllgg ii ll ii   kkuurraall llaarr ıınn  ggeerreekkll ii llii kklleerriinn ii  yyeerr iinnee  ggeettiirrmmeekk  mmüürraaccaaaattçç ıınnıınn  

ssoorruummlluulluuğğuunnddaa   oo lldduuğğuunnddaann,,  bbeell ii rrttiilleenn  ddookküümmaannllaarr ıınn  ss uunnuullmm aammaass ıınn ıınn  bbaaşşvvuurruunnuunn  rreeddddeeddii llmmeessiinnee  yyooll  aaççaabbiill eecceeğğiinnii  

mm üürraaccaaaattççııllaarraa  bb ii lldd ii rr ii rriizz..  VVii zzee  ggöörreevvll ii ss ii   kkaarraarr ıınn ıı  ssuunnmm uuşş   oolldduuğğuunnuuzz  kkaann ııttllaarr  ddooğğ rruu ll ttuuss uunnddaa  aallaaccaakkttıırr..  VVii zzee  ggöörreevvll iinn iinn  kkiişş iiss eell   kkooşşuull llaarr ıınn ıızz  
kkaaddaarr,,  bbaaşş vvuurruunnuuzzuunn  nneeddeennlleerriinn ii   ddee  aannllaammaallaarr ıı  bbüüyyüükk  öönneemm   ttaaşş ıımmaakkttaadd ıırr..  BBuu  nneeddeennllee  bbüüttüünn  yyaazzıışşmmaallaarr ıınn//mmeekkttuuppllaarr ıınn  İİnnggii llii zzccee ’’yyee  

tteerrccüümmee  eeddii llmm eessiinn ii  bbuu  ddeeğğeerrlleennddii rrmmee  ss üürreecciinnee  yyaarrdd ıımm ccıı  oo llmmaass ıı  aaççııss ıınnddaann  öönneerrmm eekktteeyyiizz..  BBeellggeelleerriinn  tteerrccüümm eelleerriinn iinn  nnootteerr  ttaassddiikkllii  oo llmm aass ıı  

ggeerreekkmm eemmeekktteeddii rr.. 

 
Kontrol Listesi: 

 
                 Aslı   Kopya Hiçbiri 

1. VAF2 Başvuru formu, tümü  İNGİLİZCE/siyah tükenmezle doldurulmuş ve müracaatçı tarafından 
imzalanmış olmalıdır, eğer müracaatçı yazamıyorsa parmak basılarak onaylanmalıdır. Buna ilaveten Vize 
Başvuru Merkezinde verilen ilave soru formunun da doldurulması gerekmektedir. 

   

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    

Aşağıda belirtilen tüm dokümanların İngilizce çevirilerini sunmanız gerekmektedir:    

6. İşin ne olduğu ve başvuru sahibinin bu işteki rolünün ne olacağının detaylı olarak açıklandığı bir iş 
planı / iş teklifi için niyet mektubu,  

   

7. Başvuru sahibinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek düzeyde olduğunu 
gösteren gerçekçi ve gerekçeli tahmini ciro, kar planları.  

   

8. Kişinin, çalışmak zorunda kalmadan, iş teklifini finanse edebilecek yeterince kişisel parası olduğunun 
kanıtı - 3 aylık banka belgeleri (orijinaller ve kopyaları) (İngilizce) 

   

9. Eğer iş satın almak planlanıyorsa, işin en az son 2 yılına ait banka hesapları (İngilizce)     

10. Eğer var olan bir işe katılmak planlanıyorsa, işin en az son 2 yılına  ait banka  hesapları, ve başvuru 
sahibinin işe katılma şartlarını ve neden bu işe katılmasına ihtiyaç olduğunun gerekçelerini tatminkar bir 
şekilde açıklayan yazılı beyanat (İngilizce) 

   

11. İş teklifi ile ilgili herhangi bir iş tecrübesine / eğitime ilişkin kanıt (orijinaller ve İngilizce tercümeleri)    

 
LÜTFEN 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 istenebileceğin i 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  UKBA tarafından kontrolunun yapılmasına da 
onay verdiğimi beyan etmis bulunmaktayım.  
 

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

 

 

 

http://www.ukvisas.gov.uk/

