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Kılavuz bilgiler 
 
 Öğrenci formu (VAF3 Ekim 2007)  
Bu kılavuz ücretsizdir 
 
Formu doldurmanıza yardımcı olması için bu kılavuzu okumanızı kuvvetle tavsiye ederiz.  
Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyaç duyarsanız, bölgenizdeki Birleşik Krallık 
Konsolosluğuna başvurun. Bu bilgiler UKVisas web sitesinde de bulunur: www.ukvisas.gov.uk 
 
Hangi tür vize için ba şvuru yapıyorsunuz? 
Yapmak istediğiniz başvuru türü için lütfen Büyükelçilik ya da Konsolosluk kılavuzuna bakın. 
Hangi tür vize için başvuracağınız konusunda emin değilseniz, Büyükelçilik ya da Konsolosluk 
kılavuzuna bakmak size yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için, UKVisas web sitesine 
başvurun: www.ukvisas.gov.uk 
 
1. Bölüm: Sizin Hakkınızda  
1.1 Adınız ya da adlarınız 
Bunlar, size doğduğunuzda verilen adların tümüdür, ancak soyadınızı içermez. Adlarını 
pasaportta yazdığı gibi girmelisiniz. Lütfen “Bay”, “Bayan” gibi takılar kullanmayın.  
1.2 Soyadınız 
Bu sizin ailenize ait olan verilmiş soyadınızdır. Pasaportunuzda yazdığı gibi girin. 
1.3 Varsa ba şka isimleriniz 
Bunlar daha önce kullandığınız adlardır; örneğin kızlık soyadınız, ya da mahkeme kararı ile 
adınızı değiştirmişseniz, değiştirmeden önceki adınız. 
1.4 Cinsiyetiniz  
Başvuru sırasında hangi cinsiyetten olduğunuzu yazın. 
1.5 Medeni durumunuz 
Başvuru anındaki durumunuzu yazın. 
Bekar değilseniz lütfen medeni durumunuz ile ilgili belge getirin; örneğin evlenme cüzdanınız 
ya da yasal hemcins birlikteliği sertifikanız. 
Bekar: Yasal olarak tanınan bir evlilik, ya da resmi olarak onaylanmış bir yasal hemcins 
birlikteliğiniz yok ve hiçbir zaman da olmadı.  
Evli: Siz ve beraber olduğunuz partneriniz yasal olarak tanınan ve resmi onay belgesi bulunan 
bir evlilik ilişkisi içindesiniz. 
Evli olmayan partner: Siz ve beraber olduğunuz partneriniz yasal olarak evli olmaksızın, 
evliliğe benzer bir ilişki yaşıyorsunuz.  
Boşanmış/yasal hemcins birlikteliği sona ermiş: Evliliğiniz/yasal hemcins partnerliğiniz resmi 
bir makam tarafından yasal olarak sona erdirilmiş. Bu makam genellikle sivil mahkeme olup, 
sizin de ayrılığınıza ait resmi belgeniz var. 
Dul: Eşiniz ya da partneriniz vefat etmiş ve vefatından hemen öncesinde yasal bir 
birlikteliğiniz sürmekteydi. 
Ayrı yaşıyor: Siz ve eşiniz ya da partneriniz artık bir çift olarak birlikte yaşamıyorsunuz ve 
normalde ayrı yaşarsınız ancak yasal boşanma ya da ayrılma sürecini tamamlamadınız. 
1.6 Doğum tarihiniz 
Pasaportunuzda yazdığı gibi 
1.7 Doğum yeriniz 
Doğduğunuz köy/ilçe/il/bölge olarak yazın. 
1.8 Doğduğunuz ülke 
Pasaportunuzun giriş sayfasında yazdığı şekilde yazın. 
1.9 Milliyetiniz 
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Pasaportunuzu ya da seyahat belgenizi veren yetkililerin belirttiği ile aynı olmalıdır. Birden 
fazla vatandaşlığınız varsa, seyahat etmek istediğiniz belgeninkini yazın. Herhangi bir devlete 
ait belgeniz yoksa, “devletsiz” yazın ve seyahat belgenizi hangi ülkenin verdiğini belirtin. 
1.10 Başka milliyetiniz var mı?  
Doğumunuzda ya da daha sonra edindiğiniz milliyetleri yazın. 
1.11  Eğer varsa ayrıntıları yazın 
Şu ana kadar sahip olduğunuz milliyetleri ve varsa bu milliyetlere ait pasaport ya da seyahat 
belgelerinizi yazın. 
 
2. Bölüm: Pasaport Bilgileri  
2.1 Şu an sahip oldu ğunuz pasaport ya da seyahat belgesinin numarası  
Numara pasaportunuzda görüldüğü gibi girilmelidir. 1951 Konvansiyon seyahat belgesine 
sahipseniz, onun numarasını yazın. 
2.2 Nerede verildi ği 
Pasaport ya da seyahat belgesini veren ilin ve ülkenin adını yazın. 
2.3 Hangi makam tarafından verildi ği 
Pasaport ya da seyahat belgesini veren Ulusal Yetkililerdir. Bu bilgiler pasaportunuzun içinde 
yazar. 
2.4 Verili ş tarihi  
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın. 
2.5 Biti ş tarihi  
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın. 
2.6 Bu sizin ilk pasaportunuz mu?   
“Evet” ya da “hayır” olarak cevap verin. 
2.7 Lütfen son 10 yıldır sahip oldu ğunuz pasaportların ayrıntılarını yazın 
Bu bilgiler sizde varsa, lütfen her biri için bütün ayrıntıları yazın. Bu ayrıntılara, pasaport ya da 
seyahat belgesinin numarası, veriliş ve bitiş tarihleri, ve nerede verildiği dahil olmalıdır. Eski 
pasaport ya da seyahat belgelerinizin nerede olduğunu da lütfen belirtin; örneğin kayıp, 
çalınmış, süresi dolmuş ya da veren yetkililere geri teslim edilmiş ve artık sizde değil. 
 
3. Bölüm: Đleti şim Bilgileriniz  
3.1 Açık adresiniz ve posta kodunuz 
Aile evinizin adresi değil, ikamet edresiniz olmalıdır. Kapı numarası, köy/ilçe/il/bölge ve posta 
kodu dahil bütün ayrıntıları MUTLAKA yazmalısınız.  
3.2 Bu adreste ne kadar süredir ya şıyorsunuz? 
Yıl ve ay olarak yazın.  
3.3 Ev telefonunuz  
Ülke ve bölge kodları dahil, ev numaranızı yazmalısınız. Bu sizin cep telefonunuz değildir. 
Eğer ev telefonunuz yoksa “yok” diye belirtin ve bir sonraki soruda cep telefonunuzun 
numarasını verin. Size ulaşabileceğimiz en az bir numara yazmalısınız.  
3.4 Cep telefonunuz 
Ülke kodu dahil olarak yazın.  
3.5 E-mail adresiniz 
Lütfen bunu da yazın. 
3.6 Đleti şim bilgileriniz (yazı şma adresiniz yukarıdakilerden farklı ise yazınız) 
Buraya farklı bilgiler girmediğiniz takdirde ikamet edresinize yazarız. Eğer yazışma adresiniz 
farklı ise lütfen belirtin. 
 
4. Bölüm: Aileniz  
4.1 Eşiniz ya da partnerinizin adı ve soyadı  
Lütfen eşiniz ya da partnerinizin ad ve soyadını pasaportunda yazdığı gibi yazın. Dul, 
boşanmış ya da ayrı yaşıyorsanız, eski eşiniz ya da partnerinizin ad ve soyadını yazın. Birden 
fazla eski eş ya da partneriniz varsa, bu bilgileri 7. Bölümdeki ek bilgiler kısmına yazın. 
4.2 Eşiniz/Partnerinizin milliyeti 
Lütfen istenilen bilgileri verin. 
4.3 Eşiniz/Partnerinizin do ğum tarihi  
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın. 
4.4 Eşiniz/Partneriniz şu anda nerede? 
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Eşiniz ya da partnerinizin şu anda olduğu yeri yazın; örneğin yanınızda ya da başka bir 
ülkede.  
4.5 Eşiniz/Partneriniz sizinle mi seyahat edecek?  
Eğer edecekse, onun da vizeye ihtiyacı olabileceğini unutmayın. Eğer böyle bir durum varsa, 
onun için ayrı bir başvuru formu doldurun.  
4.6 Çocuğunuz var mı?  
“Evet” ya da “hayır” olarak cevap verin. 
4.7 Bu çocuklar nerede ya şıyorlar? 
Çocuklarınızın normalde ikamet ettiği adresi, isimlerinin karşısına yazın. Kapı numarası, 
köy/ilçe/il/bölge ve posta kodu dahil bütün ayrıntıları yazmalısınız.  
4.8 Bu çocuklar şu anda neredeler? 
Çocuklarınızın şu anda olduğu yeri yazın; örneğin yanınızda ya da başka bir ülkede. 
4.9 18 yaşın altındaki çocuklarınızın bütün bilgilerini lütfe n yazın 
18 yaşın altındaki çocuklarınızın, Birleşik Krallığa seyahat etmeyenler dahil olmak üzere, 
bütün bilgilerini yazın. Her çocuk için ad/soyad, doğum tarihi ve yeri, ve eğer varsa pasaport 
numarasını yazmalısınız. Bilgileri verilen kutuya sığdıramazsanız, 7. Bölüm – ek bilgiler 
kısmına yazmaya devam edin.  
4.10 Sizinle Birle şik Krallı ğa seyahat edecek olan çocu ğunuz var mı? Varsa hangileri?  
Lütfen sizinle seyahat edecek olan bütün çocukların vizeye ihtiyacı olabileceğini unutmayın. 
Vizeye ihtiyaçları varsa, onlar için de birer başvuru formu doldurmalısınız.  
4.11 Sizinle Birle şik Krallı ğa seyahat edecek olan ba şka çocuklar var mı?   
18 yaşın altında olan ve size ait olmayan çocuklardır. Vizeye ihtiyaçları varsa, onlar için de 
birer başvuru formu doldurulmalıdır.   
4.12 Eğer varsa lütfen bu çocukların kimler oldu ğunu yazın: 
Her çocuk için ad/soyad, doğum tarihini GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazmalısınız. Doğum yeri 
köy/ilçe/il/bölge olarak belirtilmelidir. Büyük okul grupları ya da benzeri gruplar için, lütfen 
yanınızda gidecek BÜTÜN çocukların bilgilerini 7. Bölüm – ek bilgiler kısmına yazın.  
4.13 Lütfen bu çocukların ev adreslerini yazınız: 
Çocukların normalde ikamet ettiği adresi, isimlerinin karşısına yazın. Kapı numarası, 
köy/ilçe/il/bölge ve posta kodu dahil bütün ayrıntıları yazmalısınız. Büyük okul gruplarında bu 
bölümü boş bırakın.  
4.14 Bu çocuklarla ve onların ebeveynleri ile ili şkiniz nedir? 
Lütfen dikkat: yanınızda seyahat edecek olan çocuğun yasal velisinden muvaffakatname 
getirmeniz istenebilir. Büyük okul gruplarında bu bölümü boş bırakın.  
4.15 Babanızın adı ya da adları 
Bu sizin babanızın doğumundan itibaren verilen adlarıdır – soyadını buraya yazmayın. 
4.16 Babanızın soyadı 
Bu sizin babanızın ailesinin kullandığı soyadıdır. 
4.17 Babanızın do ğum tarihi  
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın.  
4.18 Babanızın do ğum yeri ve ülkesi  
Doğum yeri köy/ilçe/il/bölge olarak belirtilmelidir. 
4.19 Babanızın milliyeti/milliyetleri 
Babanızın doğumunuz sırasında ve şu andaki milliyetlerinin hepsi. Bunu pasaportu ya da 
seyahat belgesi olsa da, olmasa da yazın.  
4.20 Annenizin adı ya da adları  
Bu sizin annenizin doğumundan itibaren verilen adlarıdır – soyadını buraya yazmayın. 
4.21 Annenizin kızlık soyadı 
Bu sizin annenizin ailesinin kullandığı soyadıdır. 
4.22 Annenizin do ğum tarihi  
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın. 
4.23 Annenizin do ğum yeri ve ülkesi 
Doğum yeri köy/ilçe/il/bölge olarak belirtilmelidir. 
4.24 Annenizin milliyeti/milliyetleri  
Annenizin doğumunuz sırasında ve şu andaki milliyetlerinin hepsi. Bunu pasaportu ya da 
seyahat belgesi olsa da, olmasa da yazın.  
4.25 Kendi ülkenizde ya şayan ebeveynleriniz/yasal velileriniz hakkında bilg i verin: 
Yasal veli ya da hamiler, sizin menfaatinizi gözeten insanlardır. Bu kişi (eğer ebeveynleriniz 
değilse) genellikle kendi ülkenizde birlikte yaşadığınız insanlardır. Ayrıntılarını verirken lütfen 
normalde ikamet ettikleri adresi, kapı numarası, köy/ilçe/il/bölge ve posta kodu, telefon 
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numarası (ülke ve bölge kodunu unutmayın) ve e-mail adresi dahil, bütün ayrıntıları ile yazın. 
Bu kişilerin sizinle ilişkisini de belirtin; örneğin anne, baba ya da yasal veli.  
4.26 Birle şik Krallı ğa kendi ba şınıza mı gideceksiniz?   
“Evet” ya da “hayır” olarak yazın. 
4.27 Refakatçi ile birlikte gidiyorsanız, iki ki şiye kadar yanınızda gidecek olan 
yetişkinlerin bilgilerini yazın. 
Lütfen size refakat edecek olan yetişkinin ad ve soyadını, doğum tarihini, pasaport 
numarasını, adresini ve telefon numarasını yazın. Çocuk olarak sizin yanınızda refakat 
edecek iki kişiye kadar yetişkin listelenebilir.  
Bu bilgiler sizin (yani çocuğun) vizesine kaydedilecektir. Gelecekte adı geçen yetişkinler ile 
birlikte seyahat etmeyecekseniz, ya da başka yetişkinlerle seyahat edecekseniz, yeni bir vize 
almanız gerekecektir.  
4.28 4.27’de listeledi ğiniz yeti şkin(ler)in sizinle ili şkisi nedir? 
Örneğin baba/anne/teyze/yasal veli/arkadaş v.b. 
4.29 Birle şik Krallık’ta nerede kalaca ğınızı adres ve telefon numarası olarak yazın. 
Lütfen adresi, kapı numarası, köy/ilçe/il/bölge ve posta kodu, telefon numarası (ülke ve bölge 
kodunu unutmayın) dahil, bütün ayrıntıları ile yazın. 
4.30 Bu özel bir adres midir?  
Özel bir adres, bireylere ait olmayan örneğin bir otel ya da gençlerin kaldığı bir yatakhane 
değildir. 
4.31 Yukarıda adı geçen adreste yanında kalaca ğınız ki şi hakkında lütfen ayrıntılı bilgi 
verin. 
Ayrıntılı bilgilere, ad/soyad, miliyet ve sizin onlarla olan ilişkiniz (örneğin 
babanız/teyzeniz/arkadaşınız v.b. dahil olmalıdır. 
 4.32 Yukarıda adı geçen ki şi a) Birle şik Krallık vatanda şı b) AET vatanda şı değilse, 
Birle şik Krallık’ta bulunmalarını sa ğlayan yasal izin belgelerini temin etmelisiniz.   
Lütfen bu kişilerin pasaportlarının biyo-veri sayfasının (fotoğrafın olduğu sayfa)  
ve vizelerinin (eğer varsa) ya da Birleşik Krallık'ta kalmalarını sağlayan diğer yasal izinlerin 
fotokopisini temin edin. 
4.33 Bu ki şi ile ne kadar kalacaksınız? 
Lütfen istenilen bilgileri verin. 
 
5. Bölüm: Daha Önce Yapılan Ba şvurular ve Seyahatler  
5.1 Son 10 yıl içinde, ya şadığınız ülkenin dı şına (Birle şik Krallı ğa dahil) hiç seyahat 
ettiniz mi? 
Cevap verirken, öğrenim görmek, staj ve iş gezileri gibi durumları da dahil etmelisiniz.  
5.2 Birle şik Krallık dahil olmak üzere herhangi bir ülkeye vi ze başvurusu yapıp 
reddedildi ğiniz oldu mu? 
Lütfen daha önceki retlerinizin hepsi hakkında ayrıntılı bilgiler verin. Eğer Birleşik Krallık için 
vizeye başvurduysanız ve başvurunuz ret ile sonuçlanmışsa, biliyorsanız UKVisas referans 
numaranızı XXX/123456 formatına uyacak biçimde yazın (XXX başvurduğunuz yerin 
kısaltılmış halidir; örneğin New York NYC olarak geçer).  
5.3 Son 10 yılın içinde Birle şik Krallık vizesi aldınız mı? 
Lütfen (biliyorsanız) referans numarasını girin. Bu numara daha önceki pasaportunuzdaki 
vizenin üzerindedir. Numarayı 123456X formatında yazmalısınız. Bilgileri, vizeyi kullanmamış 
olsanız bile yazın.  
5.4 Son 10 yıl içinde Birle şik Krallı ğa giri ş yaparken reddedildi ğiniz oldu mu ?  
Lütfen ret aldığınız sınır kapısı ya da hava limanına ait referans numarasını girin; örneğin: 
LHR/TN4/123456 ya da DVE/123456 (LHR/TN4 Londra Heathrow Havaalanı ve DVE de 
Dover limanıdır). Bu bilgileri ret belgenizin üzerinde bulabilirsiniz.  
5.5 Son 10 yılın içinde, Birle şik Krallık dahil olmak üzere herhangi bir ülkeden s ınırdışı 
edildi ğiniz, uzakla ştırılma emri aldı ğınız ya da ba şka bir şekilde ayrılmanız istendi ği 
oldu mu?  
Sınırdışı edildiğiniz, uzaklaştırılma emri aldığınız olduysa, ya da başka bir şekilde ayrılmanız 
istenmişse, lütfen soyadınızın ilk harfi ile başlayan Home Office referans numaranızı yazın; 
örneğin Smith: S123456. 
5.6 Son 10 yıl içinde, Home Office’e (Birle şik Krallık Đçişleri Bakanlı ğına) Birle şik 
Krallıkta kalmak amacıyla ba şvuruda bulundunuz mu? 
Lütfen soyadınızın ilk harfi ile başlayan Home Offıce referans numaranızı yazın; örneğin 
Smith: S123456. 
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5.7 Birle şik Krallık Ulusal Sigorta numaranız var mı? 
Ulusal Sigorta numarası, Birleşik Krallık’ta çalışmanıza izin verir. Ulusal Sigorta numarasının 
formatı şöyledir: XX 12 34 56 X. Bu numara genellikle plastik bir kartın üzerindedir ve Ulusal 
Sigorta numarası başvurusunu ilk yaptığınızda verilir.  
5.8 Trafik ile ilgili olan yasa ihlalleri dahil olm ak üzere, herhangi bir ülkede suç kaydınız 
var mı?  
Bu soruya “evet” cevabı verdiyseniz, destekleyici belgelerle birlikte, suç kaydının resmi 
belgesinin bir fotokopisini temin etmelisiniz. Bu belgede hangi suçtan hüküm giydiğiniz ve 
ceza kararının ne olduğu yazmalıdır.  
5.9 Trafik ile ilgili olan yasa ihlalleri dahil olmak ü zere, herhangi bir ülkede, henüz 
yargılanmadı ğınız bir suçlanmanız var mı?  
“Evet” ya da “hayır” olarak cevap verin ve ayrıntılı bilgi temin edin.  
5.10 Barış ya da sava ş zamanında, sava ş suçları, insanlı ğa karşı suçlar ya da soykırım 
işlediğiniz, veya bunlara ortak oldu ğunuzdan şüphelenildi ği oldu mu?  
Bir sonraki sayfada betimlenen tanımlara bakın. Cevabınız “evet” ise, lütfen bütün ayrıntıları 
verin.  
5.11 Herhangi bir ülkedeki terör faaliyetlerine kar ıştığınız, bu faaliyetleri destekledi ğiniz 
ya da te şvik etti ğiniz oldu mu? Terör ile ba ğlantılı olan bir organizasyonun üyesi 
oldunuz mu ya da böyle bir organizasyona destek ver diniz mi? 
Bir sonraki sayfada betimlenen tanımlara bakın. Cevabınız “evet” ise, lütfen bütün ayrıntıları 
verin.  
5.12 Herhangi bir yolla ya da aracılıkla, teröre ba ğlı şiddeti yücelten veya haklı gösteren 
fikir beyanlarında bulundunuz mu, ya da ba şkalarının terör ya da ba şka ciddi suçlar 
işlemesine neden olabilecek görü şler bildirdiniz mi? 
Bir sonraki sayfada betimlenen tanımlara bakın. Cevabınız “evet” ise, lütfen bütün ayrıntıları 
verin. 
5.13 Sağlam karakterli biri olarak görülmemenize neden olab ilecek ba şka türlü 
eylemlerde bulundunuz mu? 
5.8 –  5.12 numaralı sorularda değinilmeyen yasadışı faaliyetlerde bulunmuşsanız bize bunu 
bildirmelisiniz.  
 
5.10 – 5.12 numaralı sorularda geçen kavramların betimleme leri  
Soykırım 
Belli bir ulusal, etnik, ırk ya da dini grubu tamamen veya kısmen yok etmek niyetiyle yapılan 
eylemler. 
Đnsanlı ğa karşı işlenmi ş suçlar 
Saldırıdan haberi olan herhangi bir sivil topluluğa karşı herhangi bir zamanda (sadece savaş 
sırasında olması gerekmez), yaygın ya da sistematik bir saldırının bir parçası olarak yapılan 
eylemler. Bu eylemlerin içinde cinayet, işkence, tecavüz, uluslararası yasaların temel 
kurallarını ihlal edecek şekilde özgürlüğün ciddi biçimde kısıtlanması ve kişilerin zorla kayıp 
olması olayları vardır.   
Savaş suçları 
Silahlı çatışma sırasında, Cenevre Konvansiyonunun ciddi ihlalleridir. Buna iç silahlı 
çatışmalar ve uluslararası silahlı çatışmalar dahildir. Savaş suçu sayılabilecek türdeki 
eylemler arasında bilerek öldürme, işkence, askeri gerekliliğe bağlı olarak haklı 
çıkarılamayacak şekilde yaygın biçimde mülke zarar verme, yasal olmayan sınırdışı etme 
eylemleri, bilerek sivilleri hedef alma ve rehin alma bulunur.  
Terör faaliyetleri 
Bir devleti etki altına almak ya da kamuyu korkutup sindirmek üzere tasarlanmış, ve politik, 
dini veya ideolojik bir amacın gerçekleştirilmesine hedeflenmiş, kişiye karşı ciddi şiddet içeren 
ve başkasının hayatını tehlikeye atabilecek nitelikte olan, kamunun sağlığına ve güvenliğine 
ciddi risk getiren, mülke ciddi zarar verebilecek nitelikte olan, elektronik sistemlere ciddi zarar 
verebilecek ve etkileyebilecek herhangi bir eylem ya da bu tür bir eylemi gerçekleştirme 
tehditine denir.  
Terör ile ilgili olan organizasyonlar 
Bir organizasyon şu durumlarda terör ile ilgilidir: 
a) bir terör eylemine katılır ya da eylemi gerçekleştirirse, 
b) teröre hazırlık yaparsa, 
c) terörü över ya da desteklerse (terörizmin yasadışı yüceltilmesi olgusu buna dahildir), veya 
d) terör ile başka türlü bir ilgisi varsa 
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Bu kılavuzun içeriği, burada yazanlarla sınırlı değildir. Savaş suçları, insanlığa karşı işlenen 
suçlar ve soykırımın tanımı Uluslararası Suç Mahkemesinin 2001 sayılı kararının “Schedule 
8” başlığı altında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Bu bilgiler 
www.opsi.gov.uk/acts/2001/20010017.htm  adresinde bulunabilir.  
 
6. Bölüm: Ö ğrenci  
 
6.1 Öğrenci bilgileri  
6.1.1 Birle şik Krallıkta okumak üzere ko şulsuz olarak bir ö ğrenim kursuna kabul 
edildiniz mi? 
Lütfen bunu destekleyecek belgeleri temin edin; örneğin okul ya da üniversiteden kabul 
belgesi  
6.1.2 Katılaca ğınız kursun adı nedir? 
Lütfen istenilen bilgileri verin. 
6.1.3 Eğitimin sonunda ne gibi bir diploma ya da sertifika alacaksınız? 
Lütfen istenilen bilgileri verin. 
6.1.4 Bu belgeyi veren kurulu şun adı nedir? 
Size kursun bitiminde sertifika verecek olan eğitim kuruluşunun adıdır. Bu ad, okuduğunuz 
okulun adından farklı olabilir. Eğer bu konuda bilginiz yoksa lütfen gideceğiniz eğitim kuruluşu 
ile iletişime geçin.  
6.1.5 Kurs ne zaman ba şlıyor?  
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın 
6.1.6 Kurs ne zaman bitiyor?  
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın 
6.1.7 Gideceğiniz kurulu şun adı ve açık adresi 
Okumaya niyetli olduğunuz kuruluşun adını ve açık adresini yazın. Posta kodunu yazmayı 
unutmayın.  
6.1.8 Okumaya niyetli oldu ğunuz kurulu şun Birle şik Krallık'taki e-mail adresi 
Lütfen sponsorunuzla e-mail yoluyla iletişime geçilebileceğini ve bu yolla kişisel bilgilerinin 
kontrol edilmesi amacıyla kendisinden izin istenebileceğini dikkate alın.   
6.1.9 Bu kurulu ş tarafından görü şmeye alındınız mı?  
Cevabınız “evet” ise sizinle kimin görüştüğünü ve görüşmenin nerede ve ne zaman yapıldığını 
yazın.  
6.1.10 Neden Birle şik Krallık'ta okumayı seçtiniz? 
Lütfen kısaca neden Birleşik Krallıkta okumayı seçtiğinizi yazın. 
6.1.11 Neden bu kurulu şu seçtiniz? 
Lütfen kısaca neden bu kuruluşta eğitim görmeyi seçtiğinizi yazın. 
6.1.12 Kurulu ş hakkındaki bilgiyi nasıl temin ettiniz? 
Lütfen istenilen bilgileri verin. 
6.1.13 Bu kursu neden seçtiniz?  
Bu eğitimde daha önce aldığınız yeterlilik belgelerinden (veya diplomalardan) ya da iş 
deneyiminizden farklı bir yöne doğru ilerlemeniz söz konusu ise, ya da bu eğitim daha önceki 
düzeyinizin altında ise lütfen bu kursu seçmenizin nedenini açıklayın. 
6.1.14 Neden bu kursun size yarayaca ğını dü şünüyorsunuz?  
Lütfen açıklayın. 
6.1.15 Bu kurs sona erdi ği zaman Birle şik Krallık'ta ba şka bir kursa katılmayı 
düşünüyor musunuz? Lütfen bitirmeyi dü şündü ğünüz bütün kursların ayrıntılarını 
yazın.  
Lütfen bitirmeyi umduğunuz bütün kurslar, almayı umduğunuz bütün sertifikalar ve (geçerli 
ise) okumayı düşündüğünüz bütün kuruluşların adları ve adresleri dahil olmak üzere, eğitim 
programınızın devamının bütün ayrıntılarını yazın. 
6.1.16 Birle şik Krallık'taki bütün e ğitiminizi tamamladı ğınızda ne yapmayı 
umuyorsunuz?  
Lütfen istenilen bilgileri verin. 
6.1.17 Her hafta kaç saat derse katılmanız gerekmek tedir? Bunun ne kadarı gün içinde 
olacaktır? 
Gündüz eğitim, 0900 – 1800 arasındaki eğitimdir.  
6.1.18 Birle şik Krallık'ta daha önce okudunuz mu?  
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Cevabınız “evet” ise, Birleşik Krallık'ta nerede okuduğunuza ilişkin bütün ayrıntıları verin. 
Buna kuruluşun adı, adresi, okunulan konu, hangi sertifikanın ne zaman alınmış olduğu 
dahildir. Lütfen buna karşılık yazılı kanıtları temin edin. 
6.1.19 Đngilizce dilinde hangi diploma ve sertifikalara sah ipsiniz? 
Đngilizce sizin ana diliniz ise lütfen bunu belirtin. Aksi takdirde IELTS veya TOEFL benzeri 
hangi sertifikalara sahip olduğunuzu listeleyin. Lütfen yazılı kanıt temin edin. 
6.1.20 Lütfen 11 ya şından itibaren e ğitim geçmi şinizin ayrıntılarını yazın.  
Lütfen buna karşılık yazılı kanıtları temin edin. 
6.1.21 En son e ğitiminizi tamamladı ğınızdan bu yana ne yapıyorsunuz?  
Lütfen istenilen bilgileri verin. 
6.1.22 Birle şik Krallık’ta nerede kalacaksınız? Lütfen ayrıntıla rı verin.  
Lütfen kimin yanında ve nerede kalacağınızı belirtin. Açık adresi ve posta kodunu yazın.  
6.1.23 Bunun aylık maliyeti ne kadar olacaktır? 
Bu, her ay ödemeniz gereken kira ve faturaların toplamıdır. Lütfen para birimini yazın; örneğin 
Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.  
6.1.24 Bu kursun toplam maliyeti nedir? Buna okul ü creti, konaklama ücreti ve günlük 
harçlıklar dahildir.  
Bu, kursun süresi boyunca ödenecek paraların toplamıdır.  
Kursunuzun ücretini belirten belgeleri lütfen temin edin.  
Birleşik Krallık’ta öğrenci olarak yaşamanın maliyeti konusunda ayrıntılı bilgiyi Đngiliz Kültür 
Derneği size sağlayabilir.  
Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.  
6.1.25 Birle şik Krallı ğa gitmenizin maliyetini kim kar şılayacak? 
Yani uçuş masrafınız. 
Eğer seyahat masraflarınızı karşılamak için bir banka kredisi aldıysanız, lütfen bunun ne 
kadar olduğunu, kimin kefil olduğunu, sizinle akrabalıklarını ve nasıl geri ödeneceğini yazın.  
6.1.26 Okul masraflarınızı kim ödeyecek?  
Eğer okul masraflarınızı karşılamak için bir banka kredisi aldıysanız, lütfen bunun ne kadar 
olduğunu, kimin kefil olduğunu, sizinle akrabalıklarını ve nasıl geri ödeneceğini yazın.  
6.1.27 Konaklama ve yemek masraflarınız gibi maliye tleri kim kar şılayacak? 
Eğer konaklama ve yaşam masraflarınızı karşılamak için bir banka kredisi aldıysanız, lütfen 
bunun ne kadar olduğunu, kimin kefil olduğunu, sizinle akrabalıklarını ve nasıl geri 
ödeneceğini yazın.  
6.1.28 6.1.24, 25&26. Sorularda belirtilmi ş mali sponsorunuz varsa, her birinin 
adını/soyadını, do ğum tarihini, milliyetini, açık adresini, ev ve cep telefonlarını yazın.  
Mali sponsor, seyahatinizi, eğitim ücretinizi ve yaşam masraflarınızı karşılayacak olan kişidir.  
Birden fazla mali sponsorunuz olması durumunda, her bir sponsora ait bütün bilgileri 6.1.27-
6.1.40 sorularının cevaplarında belirtin ve her birinin size ne kadar verdiğini de açıklayın.  
6.1.29 Bu ki şiler eğitim ücretinizi neden kar şılıyor? 
Lütfen istenilen bilgileri verin. 
6.1.30 Sizin eğitiminiz için belli bir para ayırmı şlar mı? 
Ne kadar para ayırdıklarını belirtirken, lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya 
da Đngiliz Sterlini. 
6.1.31 Bu ki şiler Birle şik Krallık'talar mı?  
Mali sponsorlarınız Birleşik Krallık'talarsa, lütfen Birleşik Krallık'ta kalmalarını sağlayan 
izinlerin ayrıntılarını temin edin. Bu kanıtları, pasaportlarının biyo-veri sayfasının (fotoğrafların 
olduğu sayfa) ve vizelerinin (eğer varsa) ya da Birleşik Krallık'ta kalmalarını sağlayan diğer 
yasal izinlerin fotokopisini vererek sağlayabilirsiniz.  
6.1.32 Mali sponsor ile ili şkiniz tam olarak nedir?  
Örneğin baba/anne/teyze/arkadaş v.b. 
6.1.33 Mali sponsorunuzun mesle ği nedir?  
Ne iş yaptığına ilişkin ayrıntılı, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte yazılı kanıtlar 
temin etmelisiniz. 
6.1.34 Mali sponsorunuzun vergiden sonraki net aylı k geliri nedir? 
Buna ilişkin ayrıntılı, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte yazılı kanıtlar temin 
etmelisiniz. Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini. 
6.1.35 Birikimleri ya da hisse senedi veya fon benz eri hazırda ula şılabilir paraları var 
mı?  
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Buna ilişkin ayrıntılı, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte yazılı kanıtlar temin 
etmelisiniz. Bu paranın doğrudan sponsorunuzun kontrolü altında olması ve bağlantılı 
oldukları bir firmanın iş hesabına ait olmaması gerekir.  
Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini. 
6.1.36 Size ne kadar para verecekler? 
Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini. 
6.1.37 Mali sponsorunuzun ailesi kimlerden olu şuyor? Örne ğin eş, bakmakla yükümlü 
oldu ğu çocuklar, ya da bakmakla yükümlü oldu ğu başka akrabaları (anne, baba ya da 
kayınvalde, kayınpeder gibi).  
Bu kişiler sadece bakmakla yükümlü oldukları kişiler olacaktır. Yani aynı evin içinde yaşayan 
ya da geçimlerini sağlamak için sponsorunuzun parasal yardımlarına ihtiyacı olan kişiler.  
6.1.38 Mali sponsorunuz, parasının ne kadarını bakm akla yükümlü oldu ğu ki şilere 
harcıyor?  
Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini. 
6.1.39 Mali sponsorunuz son be ş yılın içinde, vize ba şvurusu yapan ba şka birilerine 
sponsorluk yapmı ş mı?  
Cevabınız “evet” ise, lütfen, ad/soyad, doğum tarihi ve sponsorunuzun yaptığı mali katkının 
ayrıntıları dahil olmak üzere, bu kişilerin bütün bilgilerini yazın.  
6.1.40 Sponsorunuz bu ki şilere hala mali destek sa ğlıyor mu?  
Lütfen istenilen bilgileri verin. 
6.1.41 Cevabınız “hayır” ise, mali destek ne zaman kesildi? 
Lütfen istenilen bilgileri verin. 
 
6.2 Size Bağımlı Ki şiler (Bakmakla Yükü mlü Oldu ğunuz Ki şiler)  
6.2.1 Sponsorunuzla akrabalık ili şkiniz var mı? 
Lütfen sponsorunuzla ilişkinizin tam olarak ne olduğunu açıklayın; örneğin eşi/kızı 
Evliyseniz nikahın tarih ve yerini belirtin ve evlilik cüzdanı gibi resmi belge sunun.  
6.2.2 Sponsorunuzun adı/adları 
Soyadı dışında sponsorunuzun bütün önadlarını yazın. Soyadını buraya yazmayın. 
Bay/Bayan gibi ünvanlar da kullanmayın. 
6.2.3 Sponsorunuzun soyadı 
Sponsorunuzun soyadını yazın. 
6.2.4 Sponsorunuzun cinsiyeti 
Kadın ya da erkek olarak cevap verin. 
6.2.5 Sponsorunuzun do ğum tarihi 
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın. 
6.2.6 Sponsorunuzun do ğduğu yer ve ülke 
Bölge/il/ilçe/kasaba/köy/ülke bilgilerini içermelidir. 
6.2.7 Sponsorunuzun normalde ikamet etti ği ülke 
Lütfen istenilen bilgileri verin.  
6.2.8 Sponsorunuzun Birle şik Krallık'ta ya şama izni 
Lütfen Birleşik Krallık'ta kalmalarını sağlayan izinlerin ayrıntılarını temin edin. Bu kanıtları, 
pasaportlarının biyo-veri sayfasının (fotoğrafların olduğu sayfa) ve vizelerinin (eğer varsa) ya 
da Birleşik Krallık'ta kalmalarını sağlayan diğer yasal izinlerin fotokopisini vererek 
sağlayabilirsiniz.  
6.2.9 Sponsorunuzun milliyeti  
Lütfen istenilen bilgileri verin. 
6.2.10 Sponsorunuzun  şu an sahip oldu ğu pasaport ya da seyahat belgesinin numarası  
Numara pasaportunuzda görüldüğü gibi girilmelidir. 1951 Konvansiyon seyahat belgesine 
sahipse, onun numarasını yazın. 
6.2.11 Verildi ği yer 
Pasaportun verildiği şehir ve ülkeyi yazın. 
6.2.12 Veren makam 
Pasaportu veren ulusal makam. Bu bilgileri pasaportta ya da seyahat belgesinde bulabilirsiniz 
6.2.13 Verildi ği tarih 
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın. 
6.2.14 Geçerlili ğinin biti ş tarihi 
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın. 
6.2.15 Kursun/ö ğrenim programının adı ve sponsorunuzun elde etmeyi umdu ğu 
akademik derece/sertifika? 
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Lütfen kursun tam adını yazın; örneğin BA Đngiliz Edebiyatı. Lütfen kanıtlayıcı belge de temin 
edin. 
6.2.16 Sponsorunuzun ö ğrenim gördü ğü kurum? 
Lütfen bu kurumun tam adını yazın; örneğin London School of Economics (LSE biçiminde 
kısaltılarak değil). Lütfen kanıtlayıcı belge temin edin. 
6.2.17 Öğrenim kurulu şunun posta kodu dahil olmak üzere adresi.  
Posta kodu dahil olmak üzere, açık adresi yazın. 
6.2.18 Sponsorunuz bu e ğitime ne zaman ba şladı? 
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın. 
6.2.19 Sponsorunuzun e ğitimi ne zaman sona eriyor? 
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın. 
 
6.3 Mali Durumunuz ve Đşiniz  
6.3.1 Şu andaki i şiniz ve mesle ğiniz nedir? 
Lütfen öğrenci, ev kadını, emekli ya da işsizseniz bu bilgileri de yazın. Lütfen cevabınızı 
destekleyecek yazılı kanıt temin edin.  
Ne iş yaptığınıza ilişkin ayrıntılı, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte yazılı kanıtlar 
temin etmelisiniz. 
6.3.2 Başkası için mi çalı şıyorsunuz, yoksa kendi i şinizi mi yapıyorsunuz? 
Ne iş yaptığınıza ilişkin ayrıntılı, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte yazılı kanıtlar 
temin etmelisiniz. 
6.3.3 Çalıştığınız firmanın ya da kurulu şun adı nedir?  
Lütfen çalıştığınız firmanın ya da öğrenci iseniz okuduğunuz kurumun adını yazın.  
6.3.4 Bu işe ne zaman ba şladınız?  
Lütfen bu işe ne zaman başladığınızı, ya da öğrenci iseniz, okulunuza ne zaman başladığınızı 
yazın.  
6.3.5 Đş adresiniz nedir?  
Lütfen çalıştığınız iş yerinin, posta kodu dahil, açık adresini yazın. Öğrenci iseniz, 
okuduğunuz kurumun adresini belirtin.  
6.3.6 Đşvereninizin telefon numaraları nelerdir?  
Lütfen varsa, ülke ve il kodları dahil olmak üzere iş telefonlarını ve cep telefonlarını yazın.  
6.3.7 Đşvereninizin e-mail adresi nedir?  
Web sitesi varsa, bu bilgileri de dahil edin. 
6.3.8 Başka bir i ş ya da u ğraştan geliriniz var mı?  
Đkinci bir işiniz varsa, lütfen işvereninizin adını, açık adresini, iş telefonunu ve cep telefonunu 
yazın.  
6.3.9 Bu işe ne zaman ba şladınız?  
Lütfen istenilen bilgileri verin. 
6.3.10 Şu anda i şiniz varsa ve çalı şıyorsanız, neden tam gün e ğitim almak üzere 
işinizden ayrılıyorsunuz?  
Lütfen istenilen bilgileri verin. 
6.3.11 Bütün i şlerinizden, vergiden sonra net toplam aylık gelirin iz nedir? 
Ne iş yaptığınıza ilişkin ayrıntılı, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte yazılı kanıtlar 
temin etmelisiniz. Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.  
6.3.12 Ailenizden ve arkada şlarınızdan dahil olmak üzere, ba şka kaynaklardan da 
geliriniz var mı?  
Lütfen bütün kaynakları, miktarları ve alış sıklığınızı yazın.   
Buna ilişkin ayrıntılı, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte yazılı kanıtlar temin 
etmelisiniz. Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.  
6.3.13 Kendinize ait birikiminiz, mülkünüz, ya da b aşka gelirleriniz var mı (örne ğin hisse 
senetlerinden ya da fonlardan)? 
Lütfen ayrıntıları yazın. Buna ilişkin güncel, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte 
yazılı kanıtlar temin etmelisiniz. Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da 
Đngiliz Sterlini.  
6.3.14 Aylık gelirinizin ne kadarı aile bireylerine  ya da bakmakla yükümlü oldu ğunuz 
başka kişilerine gitmektedir?  
Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.  
6.3.15 Aylık ya şam masraflarınız ne kadardır?  
Buna kira/ev taksidi/su,elektrik,gaz/ kredi ödemesi gibi giderler dahildir. Lütfen para birimini 
yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.  
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6.3.16 Birle şik Krallık'ta çalı şmaya niyetli misinz?  
Yapacağınız işe ilişkin ayrıntıları ve sizin bu işe uygun hangi sertifikalara sahip olduğunuzu 
yazın.  
Size gelen bir iş teklifi varsa, lütfen bu teklifi nasıl aldığınız, bu pozisyon için görüşmeye alınıp 
alınmadığınız, ve pozisyonun sizin için ne kadar süre boyunca açık tutulacağı dahil olmak 
üzere, ayrıntıları yazın.  
 
7. Bölüm: Ek Bilgiler  
7.1 Başvurunuz ile ilgili olarak dikkate alınmasını istedi ğiniz ba şka bir bilgi var mı? 
Başvurunuza etki edeceğini düşündüğünüz ve daha önce burada sözü geçmemiş olan birşey 
varsa, lütfen yazın. Bu bölümdeki kutuyu, başvuru formuna yazmak istediğiniz ama cevap 
kutusuna sığdıramadığınız bitmemiş yanıtlarınızı koymak için de kullanın. Daha fazla yere 
ihtiyaç duyarsanız, ek bir kağıda yazın.  
 
8. Bölüm: Destekleyici Belgeler Listesi  
Gereken bütün belgeleri teslim etti ğinizden emin olun. Belge veremediğiniz durumda, 
sahte belge sunmaktansa, istenilen belgeyi neden sunamadığınızı açıklamak sizin için daha 
doğru olur. Sahte ya da gerçek olmayan bir belge sunmanız durumunda, bunun başvurunuzu 
olumsuz etkileyeceğini bilin. O tür belgeler ve sizin kişisel bilgileriniz, ülkenizin yasal yaptırım 
uygulayan makamlarına teslim edilebilir; bunun bilincinde olun.  
Lütfen uygun kutulara çarpı (X) işareti koyarak, başvurunuzla birlikte hangi belgeleri 
sunacağınızı belirtin.  
 
9. Bölüm: Beyanat  
Bu başvuruyu tamamlarken bir acentenin ya da bir temsilci nin yardımına ba şvurdunuz 
mu?  
Bu formu adınıza dolduran bir kişi ya da kuruluş olabilir; örneğin seyahat acentesi, avukat, 
arkadaş veya akraba. 
Cevabınız “evet” ise acentenin veya temsilcinin adı  ve adresini verin. 
Lütfen istenilen bilgiyi verin. 
Acente ile veya temsilciniz ile hangi dilde ileti şim kurdunuz?  
Lütfen istenilen bilgiyi verin.  
 
 
 


