İNGİLTERE VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (ÖĞRETMEN)
Pasaport
Seyahat tarihinde en az bir (1) yıl süresi olan pasaport ve varsa eski pasaport
Pasaportun fotokopisi ilk 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.
Nüfus Kağıdı
Arkalı önlü 2 adet fotokopisi

Bordro: Son üç (3) aylık maaş bordrosu

Görev yazısı
Halen aktif olarak çalıştığını ispatlayan belirten görev yazısı yazılmalı. Görev yazısı mutlaka orijinal, ıslak imzalı
ve kaşeli olmalıdır. Fotokopi ve bilgisayar çıktısı kabul edilmez.
Sigorta belgesi: İşe giriş sigorta bildirgesi fotokopisi
Okulun Vergi Levhası: Kurumun 2016 vergi levha fotokopisi

Okulun İmza sirküleri: Kurumun geçerli son imza sirküler fotokopisi

Okulun Sicil Kaydı: Kurumun ticaret sicil gazete fotokopisi

Okulun Faaliyet belgesi: Kurumun yeni tarihli ticaret faaliyet belge fotokopisi

Görevlendirme yazısı
Öğretmenin İngiltere’ye hangi tarihler arasında ve ne amaçla seyahat edeceği ve bu gezi için okul tarafından
görevlendirildiği belirtilmelidir. Refakat edeceği öğrencilerin isim listeleri de eklenmelidir. Mutlaka original, ıslak imzalı
ve kaşeli olmalıdır. Fotokopi ve bilgisayar çıktısı kabul edilmez

ÖNEMLİ BİLGİLER (bu bölüm evraklar hazırlanmadan mutlaka okunmalıdır.)
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ne tür pasaporta sahip olursa olsun 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.
3. İngiltere Büyükelçiliğine/Konsolosluğu’na vize başvurusu için sunulacak olan tüm belgeler güncel (yeni tarihli)

olmalıdır. Güncel olmayan belgeler yüzünden oluşacak olumsuzluklardan Macellan Travel 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 Macellan Travel 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 Macellan Travel sorumlu
değildir.
7. Eğer vize başvurusu halen geçerli eski tip bir pasaport ile yapılacaksa, bu pasaportun vize başvuru tarihinden en fazla

10 yıl önce alınmış olması gerekir.
8. Vukuatlı Nüfus kaydı mutlaka öğrenci adına ve tüm aile üyelerini (anne , baba, eş , çocuk ) kapsayacak şekilde

alınmalıdır.
9. Vize evraklarının yukarıda belirtilen tarihlerden sonra verilmesinden dolayı meydana gelebilecek geçikmeler ve

bunların sonuçlarından Macellan Travel sorumlu değildir.
10. İngiltere vize başvuruları , İngiliz büyükelçilik ve konsolosluk vize birimleri tarafından değerlendirilmekte ve vizeler

buna göre verilmektedir. Macellan Travel’nin vize kararı ve sonuçları ile ilgili herhangi bir ilgisi yoktur.
11. Vize randevuları Macellan Travel tarafından alınacaktır. Randevu gün ve saati okulunuz sorumlu yönetici ve

öğretmenleri tarafından şahsen bildirilecektir.
12. Vize randevusuna gelinmediği takdirde vize randevusu iptal olacaktır. Tekrar yeni bir randevu alınmayacaktır.
13. Vize başvurusu sonuçlandığında pasaportlar sorumlu vize yetkilimiz tarafından teslim alınacaktır. Vize

sonuçları Macellan Travel tarafından sorumlu öğretmenlere bildirilecektir.

Yukarıdaki belirtilen bilgi ve uyarıları okudum ve anladım.
Ad soyad :

İmzası :

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

KİŞİSEL BİLGİLER
AD SOYAD
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM YERİ
VATANDAŞLIK NO
CİNSİYET
EV ADRESİ
CEP TELEFONU
E-MAIL ADRESI
PASAPORT NUMARASI VE PASAPORTUN
BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ
GÖREVLİ OLDUĞUNUZ KAMPÜS, BRANŞINIZ VE
GÖREV BAŞLANGIÇ TARİHİNİZ

AİLE BİLGİLERİ
ANNE
ADI SOYADI
DOĞUM TARİHİ VE YERİ
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.

7

En son olarak hangi okuldan ve bölümden mezun oldunuz? Hangi
tarihler arasında eğitim aldığınız ?

8

Bundan önce başka bir kurumda çalışıysanız kurum adı, görev ve
görev tarihlerinizi belirtin.

9

Erkekler için : Askerlik yaptınız mı ? Yaptıysanız şehir, rütbe tam
tarihlerini yazınız.

10

Başka bir ülke vatandaşlığınız var mı ? Varsa bilgi verin.
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