
 İNGİLTERE VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

OXFORD STREET PROGRAMI
Majole 

ofisine son 
teslim tarihi 

Teslim Bilgisi 

Teslim 
edildi. 

Teslim 
edilmedi. 

ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI 
Pasaport  Seyahat tarihinde en az bir (1) yıl süresi olan pasaport ve varsa eski pasaport 

27 Nisan 2018 

Pasaportun ilk iki sayfasının fotokopisi 

Tam vukuatlı nüfus kaydı: Nüfus Müdürlüklerinden verilmektedir. Tam Vukuatlı Nüfus 
kayıt örneği vize başvurusu yapacak kişinin adına alınmalıdır ve tüm aile bireyleri 
görünmelidir. 

Öğrenci belgesi  Okuldan yeni tarihli olarak alınmalıdır. 
Belgenin okuldan İngilizce olarak istenmelidir. 
Muvafakatname Hem anne hem de babanın imzası ile noter onaylı olmalıdır. 
Muvafakatname öğrencilere refakat edecek öğretmenin adı soyadı ve vatandaşlık 
numarası da belirtilmiş olmalıdır. Bu bilgi Majole tarafından ayrıca  bildirilecektir. 
Muvafakatname yeni tarihli olarak alınmalıdır. 
Belgenin yeminli tercüman tarafından İngilizce çevirisi yapılmalıdır. 
Muvafakatname’nin bir adet fotokopisi 
Nüfus kimlik fotokopisi Arkalı önlü iki (2) adet 

ÖĞRENCİ VELİSİNİN (VEYA SPONSORUNUN) HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR 

Bordrolu çalışanlar: 
Son üç(3) aylık maaş bordrosu 

27 Nisan 2018 Çalıştığınız kurumdan halen aktif olarak çalışıldığınızı ispatlayan görev yazısı 

İşe giriş sigorta bildirgesi fotokopisi (Kamu çalışanları için gerekli değildir.) 

Şirket sahibi veya ortakları: 
2016 yılı vergi levhası fotokopisi 

27 Nisan 2018
İmza sirküleri fotokopisi 
Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
Yeni tarihli ticaret faaliyet belgesİ fotokopisi 

Emekliler 
Emeklilik kimlik fotokopisi veya ilgili kurum veya bankadan emeklilik yazısı 

27 Nisan 2018 
Emekli maaş defter fotokopisi veya bankadan maaş yazısı veya maaş hesap dökümü 

Resmi olarak çalışmayanlar: 
Gelirlerini gösteren her türlü evrak  (varsa gayrimenkul kira sözleşmesi, banka hesabı, 
yatırım fonu geliri vb.) 

27 Nisan 2018 
Büyükelçiliğe/Konsolosluğa hitaben yazılmış ve resmi bir işiniz olmadığınıve diğer 
gelirlerin kaynağının belirtildiği açıklamalı bir dilekçe. 

DİĞER EVRAKLAR 
15 Kasım 2017 

27 Nisan 2018 
Banka Hesabı İçinde tüm seyahat masraflarını karşılayacak yeterlilikte banka hesabı 
sunulmalıdır. Banka hesabı mutlaka güncel, yeni tarihli olmalı ve en az 6 aylık dökümü 
olmalıdır. Hesap defteri fotokopisi veya bankadan hesap dökümü (hesap dökümleri 
bankadan imzalı ve kaşeli olarak alınmalı ve bankanın imza sirküleri de eklenmelidir.) 



ÖNEMLİ BİLGİLER (bu bölüm evraklar hazırlanmadan mutlaka okunmalıdır.) 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ne tür pasaporta sahip olursa olsun İngiltere’ye seyahat etmek için vize almak zorundadır.

2. AB ülkeleri , ABD, Avustralya, İsviçre ve Kanada vatandaşı olan başvuru sahiplerinin vize almasına gerek yoktur. Bu kişiler
İngiltere’ye vizesiz seyahat hakkına sahiptir. Bu tür pasaportu olanlar seyahat için pasaport süresinin yeterli olduğun emin
olmalıdır. (en az 6 ay) Ancak bu durumdaki  kişiler için mutlaka muvafakatname çıkarılması gerekmektedir.

3. İngiltere Büyükelçiliğine/Konsolosluğu’na vize başvurusu için sunulacak olan tüm belgeler güncel (yeni tarihli) olmalıdır.
Güncel olmayan belgeler yüzünden oluşacak olumsuzluklardan Majole sorumlu değildir.

4. İngiltere vize başvurunuz sonrasında yukarıda yazılı belgelere ek olarak İngiltere vize yetkilileri tarafından ek belge
istenebilir. Ek belge talep edilmesi durumunda bunun mutlaka vize yetkililerine iletilmesi gerekir. Verilmemesi durumunda
meydana gelecek sonuçlardan Majole sorumlu değildir.

5. Başvuru sahibi kişi İngiltere vize merkezlerine şahsen başvuru yapmak zorundadır. 5 yaş üstü herkes İngiltere kanunlarına
göre parmak izi uygulamasına tabidir.

6. İngiltere vize başvurunuz için yukarıda talep ettiğimiz belgelerin eksikliği, İngiltere vize  kuralları dahilinde başvurunuzun
reddedilmesine sebebiyet verebilir. Eksik belgeden dolayı doğacak sonuçlardan Majole sorumlu değildir.

7. Öğrencinin anne babası yaşamıyorsa bu durumda yukarıda belirtilen belgelerin kanuni velayet sahibi kişi veya kişiler
tarafından hazırlanması gerekmektedir.

8. Öğrencinin anne ve babası ayrı ise velayet sahibi kişinin muvafakatnamesi yeterli olur. Eğer ebeveynlerden biri yaşamıyorsa
diğer velinin tek başına vereceği muvafakatname de yeterli olacaktır.

9. İngiltere vize kurallarına göre, 18 yaş altında olan ve grup ile seyahat edecek kişilerin  muvafakatnamelerinde mutlaka
öğrencilere seyahat süresinde eşlik edecek grup liderlerinin adının yazılması gerekmektedir. Grup liderlerinin bilgileri
Majole yetkilileri tarafından size iletilecektir. Muvafakatname çıkarmadan önce bu bilgiyi mutlaka almalısınız. Grup
liderlerinin adı belirtilmeden alınacak muvafakatnameler geçersiz olacaktır ve Majole tarafından tekrar yeniden
istenecektir.

10. Muvafakatname çıkardıktan sonra yeminli tercümana tam İngilizce çevirisi yaptırılmalıdır. Çevirinin noter onayına gerek
yoktur.

11. Eğer vize başvurusu halen geçerli eski tip bir pasaport ile yapılacaksa, bu pasaportun vize başvuru tarihinden en fazla 10 yıl
önce alınmış olması gerekir.

12. Vukuatlı Nüfus kaydı mutlaka öğrenci adına ve tüm aile üyelerini  kapsayacak şekilde alınmalıdır.

13. Vize evraklarının yukarıda belirtilen tarihlerden sonra verilmesinden dolayı meydana gelebilecek geçikmeler ve bunların
sonuçlarından Majole sorumlu değildir.

14. İngiltere vize başvuruları , İngiliz büyükelçilik ve konsolosluk vize birimleri tarafından değerlendirilmekte ve vizeler buradaki
yetkililer tarafından verilmektedir. Majole’nin vize kararı ve sonuçları ile ilgili herhangi bir ilgisi yoktur.

15. Vize randevuları Majole tarafından alınacaktır. Randevu gün ve saati okulunuz sorumlu yönetici ve öğretmenleri tarafından
şahsen veliye bildirilecektir.

16. Vize randevusuna gelinmediği takdirde vize randevusu iptal olacaktır. Tekrar yeni bir randevu alınmayacaktır. Bu durumda
vize ve program ücretlerinin iadesi yapılmaz.

17. Vize başvurusu sonuçlandığında pasaportlar sorumlu vize yetkilimiz tarafından teslim alınacaktır. Vize sonuçları Majole
tarafından sorumlu öğretmenlere bildirilecektir.

Yukarıdaki belirtilen bilgi ve uyarıları okudum ve anladım. 

Öğrenci velisinin Adı soyadı : 

Velinin İmzası : 



İNGİLTERE VİZE BİLGİ FORMU       
(MUTLAKA EKSİKSİZ  OLARAK DOLDURULMALI VE EVRAKLAR İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLMELİDİR.) 

ÖĞRENCİNİN BİLGİLERİ 
Tam adı ve soyadı 

Doğum Tarihi ve Yeri 

Vatandaşlık Numarası 

Pasaport Numarası      
Pasaport Başlangıç ve Bitiş Tarihi 

Ev Adresi 

Cep Telefonu 

E-mail Adresi 

AİLE BİLGİLERİ 
Anne Baba 

Adı ve Soyadı 

Doğum Tarihi ve Yeri 

Cep Telefonu – İş Telefonu 

Ev Adresi (öğrenciden farklıysa) 

E-Posta Adresi 

DİĞER BİLGİLER 

1 
İngiltere’de yaşayan birinci dereceden akrabalar (anne, baba, kardeş) 
varsa adları,soyadları ve adresleri nedir?  

2 
Son 10 yılda İngiltere vize başvurusu yaptınız mı? Yaptıysanız  lütfen 
vize türü ve tarihleri hakkında detaylı bilgi verin. 

3 
Daha önce hiç pasaportunuz çalındı mı veya kayboldu mu? Bu ilk 
pasaportunuz mu? 

4 

Daha önce İngiltere’ye seyahat ettiniz mi? Ettiyseniz lütfen hangi 
tarihte(net tarih belirtin) ve ne amaçla olduğu hakkında detaylı bilgi 
verin. 

5 

Daha önce İngiltere dışında başka ülkelere seyahat ettiniz mi? 
Cevabınız evet ise lütfen hangi ülkelere, ne zaman(tam tarih belirtin) 
ve ne amaçla gittiğiniz konusunda bilgi verin. 

6 

Daha önce İngiltere veya başka bir ülkeden vize reddi aldınız mı? 
Aldıysanız hangi ülkeden, ne zaman ve neden red aldınız? Lütfen 
detaylı bilgi verin. 


