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Değerli Öğrencimiz,

Global Vizyon 25 yıldır güvenilirliği, bilgi ve birikimi ile yurtdışında dil eğitimi, lise eğitimi, lisans, yüksek lisans, 
sertifika ve diploma programlarında eğitim almak isteyen öğrencilere en doğru şekilde yol göstermeye kendini 
adamıştır. TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentalar Birliği) üyesi olarak öğrencilerine TÜRSAB güvencesi ile hizmet 
vermektedir.

Global Vizyon Uluslararası Eğitim olarak misyonumuz, 25 yıldır olduğu gibi en iyi yaptığımız işlere odaklanmak ve 
böylelikle öğrencilerimize en doğru, en kaliteli ve profesyonel hizmeti sunmaktır. Bu kapsamda öğrencilerimize 
doğru ülkeyi ve programı bulmak kadar vize noktasında onları doğru yönlendirebilmek de önemlidir. 
Konsolosluklara yapılan başvurularda en ufak bir hata bile geri dönüşü olmayan maddi ve manevi zararlara 
sebep olabilir. Bu nedenle Kanada, Amerika, Avustralya, İngiltere, İrlanda, Malta ve diğer Schengen ülkelerine 
eğitim vizesi noktasında en doğru ve güvenilir hizmeti vermekteyiz. Danışmanlık hizmeti aldığınız süreçte uzman 
danışmanlarımız tarafından sizlere eğitim planınıza en uygun evrak listesi gönderilecek, listede belirtilen evrakları 
bize ulaştırmanızın ardından evraklarınız detaylı bir şekilde incelenerek başvurunuzun olumlu sonuçlanması 
adına yapılması gerekenler tarafınıza tek tek açıklanacaktır. Böylece evraklarınız dâhilinde en doğru başvuruyu 
yapmanız ve vize başvurunuzun olumlu sonuçlanma ihtimalinin en yüksek seviyeye çıkması sağlanacaktır. 

Başarılı bir vize başvurusu için dikkat edilmesi gereken dört temel unsur vardır: Eğitim, kariyer, bütçe durumu ve 
başvuru formunun doğru bir şekilde doldurulması. Konsolosluklar bu dört temel unsuru göz önünde bulundurarak 
başvuran kişinin dosyasını değerlendirmeye almaktadırlar.

Konsolosluklar tarafından dosyaların değerlendirilmesinde en çok dikkat edilen unsur öğrencinin eğitim durumudur. 
Vizeye başvuran kişinin eğitim geçmişinin kuvvetli olması, özellikle son mezun olduğu okul, aktif öğrencilik bilgisi 
bu noktada en belirleyici unsurdur. Öğrencinin okuduğu üniversite ve bölüm kadar not ortalaması da önem 
taşımaktadır. Bir diğer önemli unsur ise vizeye başvuran kişinin kariyer durumudur. Öğrencinin yurtdışında alacağı 
eğitimin kendi kariyer hedefinde ne derece aktif bir rol oynadığı da eğitim durumu kadar önemlidir. Öğrenciliğini 
tamamlamış, profesyonel iş hayatına başlamış kişilerin mevcut iş yerleri ve pozisyonları, hâlihazırda öğrenci 
olup kariyerine başlayacak kişilerin için ise kariyer beklentileri ve hedefleri son derece önemlidir. Üçüncü unsura 
gelindiğinde ise öğrencinin bu eğitimi karşılayabilecek yeterli maddi birikime ve imkana sahip olup olmaması 
büyük önem arz eder. Öğrencinin veya sponsoru olacak kişinin bütçesi öğrenci hiç çalışmadan yurtdışında kalacağı 
süre boyunca öğrencinin eğitim, konaklama ve yaşam masraflarını karşılayacak durumda olmalıdır. Başvuru için 
bankadaki tüm yatırım hesapları (vadeli - vadesiz hesaplar, altın – döviz hesapları, bireysel emeklilik hesapları, 
bitcoin vb.) sunulmalı ve başvuru sonuçlanana kadar bu hesaplardaki para çekilmemelidir. Aynı zamanda banka 
hesaplarında gösterilen bütçenin kaynağının belirli olması gerekmektedir. Örneğin, uzun süreli birikim, ev, araç,  
arsa satışı, döviz alım-satımı vs.  Hesaba aktarılan kaynaksız ve ani para girişleri konsolosluklar tarafından olumsuz 
olarak değerlendirilmektedir.

Dördüncü ve son temel unsur ise başvuru prosedürüne uygun başvuru yapmaktır. Her ülkenin vize başvuru 
prosedürü farklı olmakla birlikte hepsinde doldurulması gereken çeşitli formlar bulunmaktadır. Konsolosluklar 
öğrenciler hakkındaki bilgilerin büyük bir çoğunluğunu bu formlardan elde etmektedir. Başvuru formlarının 
eksiksiz, hatasız ve gerçeğe uygun olarak doldurulması, başvuruların başarılı olma ihtimalini arttıracaktır. Bunlara 
ek olarak konsolosluklara yazılan niyet mektupları da başvuruların olumlu sonuçlanmasında çok büyük bir önem 
taşımaktadır. Niyet mektuplarının mutlaka uzman ve tecrübeli danışmanlar tarafından yazılması gerekmektedir. 
Bu niyet mektuplarında öğrencinin neler yaptığı, neden bu eğitimi almak istediği ve eğitimini tamamladıktan 
sonraki planlarının detaylı ve net bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Yazılan her bir noktanın birbiri ile uyumlu 
olması vize başvurunuzun konsolosluk tarafından olumlu değerlendirilmesinde belirleyici bir etkendir. 

Bütün bu bilgiler ışığında size en uygun ülkeyi ve eğitim programını belirlendikten sonra vize için toplamanız 
gereken evrak listesini uzman danışmanlarımız sizinle paylaşılacaktır. Evraklarınızın eksiksiz tesliminden sonra 
vize için gerekli niyet mektubunun yazılması, vize başvuru evraklarınızın Türkçe’ den İngilizce’ ye çevrilmesi 
-başvurunuzu değerlendiren vize memurları Türk olmadıkları için, başvuruda sunulan bütün evraklarınızın 
Türkçe’ den İngilizce’ ye tercümesi gerekmektedir-online vize başvuru formlarınızın doldurulması, vize başvuru 
merkezinden dilediğiniz gün ve saatte dilediğiniz kategoride randevu alınması, başvuru yaptıktan sonra vize 
başvuru dosyanızın konsolosluktaki değerlendirilme sürecinin takibi tarafımızca yapılacaktır.

Saygılarımızla.
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İNGİLTERE ÖĞRENCİ VİZELERİ

İngiltere vizesi başvuruları İstanbul, Ankara, İzmir*, Bursa, Adana*, Antalya* ve Gaziantep şehirlerinde bulunan TLS Contact 
Vize Başvuru Merkezleri ve https://www.gov.uk/apply-to-come-to-the-uk üzerinden randevu alınarak yapılmaktadır.

Başvuru sahipleri direkt olarak randevu gününde gerekli evraklarla ve başvuru formları ile birlikte başvuru merkezlerine 
gitmelidir.İngiltere,öğrencinin eğitim almak istediği göz önünde bulundurarak 6 ve 11 aylık Öğrenci Vizeleri vermektedir. 
Bu iki vize türü de uzatılamaz ve değiştirilemez vize statüsündedir.
İngiltere’de öğrenci vizeleri 3’e ayrılmaktadır;

1- 6 Aylık Kısa Dönem Öğranci Vizesi, İngiltere’de 6 aya kadar dil veya sertifika programlarında eğitim almak isteyen 
başvuru sahiplerini kapsar. Alacağınız eğitimin süresi 6 ay veya daha kısa olsa bile vizeniz minimum 6 ay olarak verilir ve 
bu vizeyi yine öğrenci olarak uzatmanız mümkün değildir.
-Vize Ücreti: 124 USD(Dönemsel olarak değişiklik göstermektedir.)
2- 6 ila 11 ay arası dil veya sertifika eğitimine gitmek istiyorsanız, 11 aylık kısa dönem öğrenci vizesi başvurusu yapmanız 
gerekir. Eğitim süreniz ister 6,5 ay ister 10,5 ay olsun, vizeniz 11 ay olarak verilir ve yine bu vize de İngiltere’den uzatılamaz. 
6 aylık kısa dönem öğrenci vizesinden farklı olarak, 11 aylık öğrenci vizesinde İngiltere’de IHS’ye (Ulusal sağlık sistemi) 
kayıt olmanız ve sigorta ücretinihttps://www.gov.uk/apply-to-come-to-the-uk sitesi üzerindenödemeniz gerekmektedir.
  -Vize Ücreti: 233 USD(Dönemsel olarak değişiklik göstermektedir.)
  -Sigorta Ücreti: 368 USD( Dönemsel olarak ve program uzunluğuna göre değişiklik göstermektedir.)
3- İngiltere’deortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitimi almak istiyorsanız, başvuru yapmanız gereken vize türü Tier-4 
vizesidir. Diğer 2 öğrenci vizesi birbiriyle büyük benzerlikler gösterse de Tier-4 vizesi diğer 2 öğrenci vizesinden farklıdır. 
En başta Tier-4 vizesinde başvuru sahibi eğer 18 yaşının üzerindeyse mülakata tabi tutulur, Tier-4 vizesi İngiltere’den 
uzatılabilir vepart-time çalışmaya olanak sağlar.

*İşaretli vize başvuru merkezlerinde konsolosluk tarafından ek olarak 80$ işlem ücreti alınmaktadır.

Birleşik Krallık’ta 6 veya 11 aya kadar bir eğitim (dil kursu, sertifika programı) almak istiyorsanız kısa süreli öğrenci vizesine 
başvuru yapmanız gerekmektedir. Birleşik Krallık 6 ve 11 Aylık Öğrenci Ziyaretçi Vizeleri uzatılamaz ve değiştirilemez vize 
statüsündedir.

Kısa süreli öğrenci ziyaretçi vizesi başvurusu için vize memurunun başvuruyu değerlendirme aşamasında dikkat ettiği 
unsurlaraşağıda belirtilmektedir:

• Başvuru sahibi vizesi bittikten sonra İngiltere’den ayrılma niyetinde midir?

• Başvuru sahibi İngiltere’de bulunduğu süre zarfında çalışmaya ihtiyaç duyacak mıdır?

• Başvuru sahibi için İngiltere’de almayı planladığı bu eğitim, gelecekteki kariyer planları ve hedefleri için önemli 
midir?

• Başvuru sahibi veya sponsoru, başvuru sahibinin İngiltere’de bulunduğu süreçteki masraflarını finanse edecek 
maddi yeterliliğe sahip midir?

Global Vizyon Uluslararası Eğitim ile yapmış olduğunuz başvuruda ilk olarak gerekli evrakların listesi tarafınıza 
örnekleri ile birlikte bildirilecekve temin edeceğiniz evraklar firmamız uzmanları tarafından gözden geçirilecektir. 
Başvurunuzu daha kabul edilebilir hale getirmek için temin etmeniz gereken ek evraklar varsa bunlar size bildirilecektir. 
Evraklarınız dâhilinde en kabul edilebilir dosya oluşturulduğunda, evraklarınızın Türkçeden İngilizceye tercümesi yine 
bizim tarafımızdan yapılacak olup, vize başvuru formunuz evraklarınızla tutarlı bir şekilde doldurulacaktır. Bu işlemlerin 
ardından dilediğiniz bir tarih ve saat için İngiltere Başkonsolosluğu’nun vize başvuru merkezinden sizin için parmak izi 
taraması için randevu alınacaktır. Öğrenci ziyaretçi vizesi başvurusu ortalama olarak 15 iş gününde sonuçlanmaktadır.

İNGİLTERE KISA DÖNEM ÖĞRENCİ VİZESİ
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İNGİLTERE ÖĞRENCİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sevgili Öğrencimiz,
• İngiltere vize başvuruları tamamen online olarak yapılmaktadır. İşlemlerinizin tamamlanabilmesi için aşağıdaki evrakları, 

danışmanlarınız tarafından sizinle paylaşılacak olan Google Drive’a PDF formatında ve toplam dosya boyutu 8 MB’ı 
aşmayacak şekilde yüklemenizi rica ederiz.

• İngilizcesi istenen evraklar, vize departmanımız tarafından uzman bir tercümana yaptırılacaktır.

GENEL BELGELER
• Drive’da mevcut olan EK2 ve EK3 formlarını eksiksiz ve hatasız doldurmanız gerek. Bu formlardan yola çıkılarak, vize 

danışmanınız niyet mektubunuzu yazacaktır.
• Talep edilen vize bitiş tarihinden en az 6 ay geçerli geçerli pasaport fotokopisi. (Randevuda orijinali de gereklidir.)
• 1 adet 3,5x4x5 cm boyutlarında, arka fonu beyaz fotoğraf.
• Aile bireylerini de gösteren, vukuatlı nüfus kayıt örneği. (E-devletten veya nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir.)
• Evli iseniz eşiniz çocuklarınıza ait kimlik ve varsa pasaport fotokopileri.
• Daha önce yurt dışında ya da yurt içinde dil eğitimi vb. aldıysanız katıldığınız kursların sertifika ya da fotokopisi.
• 18 yaşından küçükseniz anne ve babadan ya da yasal vasisinden NOTER ONAYLI Muvafakatname.
• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (E-devletten temin edilebilir.)
• İngilizce adli sicil kaydı. (E-devletten temin edilebilir.)
• Varsa tapu, araç ruhsatları ve kira sözleşmelerinin fotokopileri.
• Barkodlu 4a veya 4c hizmet dökümü. (E-devletten temin edilebilir.)

EĞİTİM BELGELERİ
• Öğrenci iseniz güncel tarihli öğrenci belgesi. (İngilizce)
• Mezun iseniz geçici mezuniyet belgesi ya da diploma. 
• Transkript. (İngilizce)
Katılmış olduğunuz sınavların sonuç belgeleri. (Destekleyici evrak niteliğindedir.) Örn.: IELTS, KPSS.

İŞ EVRAKLARI
1- Siz ve/veya sponsorunuz maaşlı çalışan iseniz;
• Son 3 aya ait maaş bordrosu
• İşe giriş bildirgesi, İşten çıkış bildirgesi
• Görev tanım yazısı (İngilizce)
• İş yerinizden izinli gidiyorsanız izin yazısı (İngilizce)
• Şirket evrakları: Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküleri, Vergi levhası, varsa Ticaret odası belgesi fotokopileri

2. Siz ve/veya sponsorunuz işveren ya da şirket ortağı iseniz;
• Şirket evrakları: Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküleri, Vergi levhası, varsa Ticaret odası belgesi fotokopileri
• Şahsi banka hesabınızı ve şirket hesabınızı ayrı göstermelisiniz. Bu hesapların son 3 aya ait hesap dökümü ve İngilizce 

son bakiye banka yazısı.

3. Siz ve/veya sponsorunuz emekli iseniz;
• SGK’dan alınmış maaş yazısı ve maaş hesaplarının hesap dökümü
• SGK’dan ya da e-devletten alınmış emeklilik yazısı

4. Siz ve/veya sponsorunuz kamu çalışanı iseniz;
• Çalıştığınız kamudan alınmış görev tanım yazısı
• Son 3 aylık maaş bordrosu

FİNANSAL EVRAKLAR
• Bütçenin olduğu hesaba ait son 3 aylık hesap dökümü. (Islak imzalı ve kaşeli olarak bankadan alınmalıdır.
• Bütçenin olduğu hesaba ait İngilizce son bakiye yazısı. (Islak imzalı ve kaşeli olarak bankadan alınmalıdır. Örneğini 

danışmanınızdan isteyebilirsiniz.)

NOTLAR: 
• 180 güne kadar olan öğrenci vizesi ya da geçici ziyaretçi ücreti: 131 USD
• 180 gün ve üzeri 11 aya kadar olan öğrenci vizesi: 250 USD + 600-800 USD arası sigorta ücreti
• Vize ücreti: 500 + 600-800 USD arası sigorta ücreti
• Genel Öğrenci Vizesi TIER 4 (General Student Visa TIER 4), İngiltere’de lisans, yüksek lisans, foundation, A 

level, PhD eğitimi gibi programlara katılmak isteyen kişilerin başvurması gereken vize kategorisidir.
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İNGİLTERE TIER-4 VİZESİ
İngiltere’de lisans veya lisansüstü düzeyde bir eğitim almak istiyorsanız veya İngiltere’de lisans veya lisansüstü hazırlık 
(foundation) programlarına katılmak istiyorsanız, başvuru yapmanız gereken vize türü Tier-4 Genel Öğrenci Vizesi’dir

İngiltere’de bulunulacak süre ve bulunulacak şehir baz alınarak başvuru sahibinin kendisinin ya da anne, baba/yasal vasisinin 
hesabında gerekli tutarın minimum 28 gün süreyle gösterilmesi gerekmektedir. Gerekli tutarı hesaplarken, eğitim alınacak 
şehir,süre,toplam maliyeti, bu maliyetin ne kadarının önceden ödendiği gibi hususlar dikkate alınır ve hesaplama sonunda 
ortaya çıkan rakamın başvuru sahibi veya başvuru sahibinin yasal vasisinin hesabında (yatırım hesapları, fon hesapları, hisse 
senetleri kabul edilmemektedir) minimum 28 gün süreyle bulunması gerekir. 

Londra’da eğitim alacaksanız, okul ücretlerinize ilave olarak yıllık: 11385 GBP*

Londra sınırları dışında eğitim alacaksanız, okul ücretlerinize ilave olarak yıllık: 9135 GBP** 

İngiltere’den aldığınız kabul (CAS)’ın içeriği son derece önemlidir ve de bu kabul belgesini alırken eğitim kurumuna sunmuş 
olduğunuz belgelerin orijinallerinide vize başvuru dosyanızda sunmanız gereklidir.

Tier-4 Genel Öğrenci Vizesi sunulan evraklardaki en ufak bir yanlışlık, yetersizlik, eksiklik, tercümelerdeki eksiklik ve/veya 
yanlışlık vize başvurunuzun direkt olarak reddedilmesine sebep olacağı için en doğru başvuruyu yapmanız gerekecektir. 
Özellikle eğitim planlarınızın gecikmemesi ve ek bir maddi zarar altına girmemek için en doğru başvuruyu yapmanız son 
derece önemlidir.

Tier-4 Genel Öğrenci vizesi başvurusu ile İngiltere’de bulunan öğrenciler, vizelerini eğitime devam etmek koşulu ile 
İngiltere’den uzatabilirler.

Yine Tier4 vizesinde İngiltere’de IHS’ye (Ulusal sağlık sistemi) kayıt olmanız ve sigorta ücretini https://www.gov.uk/apply-to-
come-to-the-uk sitesi üzerinden ödemeniz gerekmektedir

Tier4 Vize Ücreti      : 442$ Dönemsel olarak değişkenlik göstermektedir.

Sağlık Sigorta Ücreti  : 600$-1300$ arası, sigorta ücreti sistem tarafından hesaplanmaktadır.

1- Varsa Eski pasaportlar ve İngiltere vizelerinin sayfalarının fotokopileri
2- Tüm yurtdışı giriş çıkışlarınızın nedeni ve tarihe göre sıralaması (Danışmanınıza mail atabilirsiniz.)
3- CAS Belgesi
4- Aile bireylerini de gösteren, Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği (Aile toplum kağıdı) Nüfus müdürlüklerinden ya da E-Devletten 
alınabilir. (İngilizce)
5- Evli İseniz eşiniz ve çocuklarınıza ait kimlik ve varsa pasaport fotokopileri
6- IHS SIGORTA ODEMESININ ODEME SAYFASININ FOTOKOPISI
7- 18 Yaş altı başvuru sahipleri için Anne ve Babadan ya da YASAL vasisinden NOTER onaylı Muvafakatname alınması 
zorunludur

EĞİTİM DURUM BELGELERİ
1- Öğrenci iseniz Güncel tarihli Öğrenci belgesi. İngilizce çevirisi gereklidir.
2- Öğrenci iseniz İngilizce Transkript (Not Dökümü) 
3- Mezun iseniz Geçici mezuniyet belgesi ya da diplomanız.(İngilizce)
4- Katılmış olduğunuz sınavların sonuç belgeleri (Destekleyici evrak niteliğindedir. Gerektiği durumlarda istenir.) Örn.: IELTS, 
KPDS, TOEFL, ÜDS

MALİ DURUM / İŞ İLE İLGİLİ BELGELER
(ÖĞRENCİ VE / VEYA SPONSOR, EBEVEYN İÇİN)
BANKA:
1- Ailenize ve/veya size ait 28 gün kuralına uygun ‘’Banka Yazısı’’

NOTLAR: 
** Tier4 Vize Ücreti: 442 USD $ (Dönemsel olarak değişiklik göstermektedir.)
** Vize ücretine ek olarak ImmigrationHealthSurcharge tarafından eğitim süresine göre zorunlu sağlık sigortası 
yapılmaktadır.

• Her ülke vizesi için konsoloslukların evrak prosedürü farklı olabilmektedir.
• İleri tarihler için evrak topluyorsanız, banka evraklarınızı güncel olması gerektiği için en sona bırakınız.

İNGİLTERE TIER4 VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
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KANADA ÖĞRENCİ VİZELERİ

• Kanada vize başvuruları İstanbul ve Ankara’da bulunan VFS Vize Başvuru Merkezlerine https://www.vfsglobal.ca/
Canada/Turkey/Turkish/ üzerinden randevu alınarak başvuru sahibi tarafından yapılmaktadır.
• Başvuru gününe kadar olan süreçte vize ücretleri https://eservices.cic.gc.ca/epay/order.do?category=17 sitesi 
üzerinden ödenmektedir.

Kanada vize başvurularında vize sonucunda direkt etki edecek en önemli unsur, konsolosluğa yazılacak olanNiyet 
Mektubudur. Yine evraklarınızın tercümeleri başvurunun sonucuna birincil derecede etki edeceğinden eksiksiz ve 
tercümeleri tam belgelerle başvuru yapmak son derece önemlidir.
Yine bununla birlikte
• Başvuru sahibi vizesi bittikten sonra Kanada’dan ayrılma niyetinde midir?
• Başvuru sahibi için Kanada’da almayı planladığı bu eğitim gelecekteki kariyer planları ve hedefleri için önemli midir?
• Başvuru sahibi veya sponsoru, başvuru sahibinin Kanada’da bulunduğu süreçteki masraflarını finanse edecek maddi 
yeterliliğe sahip midir?
Kanada’da öğrenci vizeleri 2’ye ayrılmaktadır;

1- Kısa Dönem Öğrenci Vizesi (Visitor Visa) 180 güne kadar olan, dil eğitimi ve çeşitli sertifika programları için alınması 
gereken vize türüdür ve bu vize uzatılamaz vize statüsündedir.

Vize Ücreti: 185 CAD

2- Öğrenci Vizesi (StudyPermit): 180 Günden uzun olan dil eğitimi, sertifika programları, lisans, yüksek lisans programları 
için uygulanan vize türüdür. StudyPermit vizeleri, uzatılabilir vize statüsündedir ve gideceğiniz programa göre part-
time çalışma izni tanımaktadır.

Vize Ücreti: 235 CAD
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KANADA ÖĞRENCİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sevgili Öğrencimiz,
• Kanada vize başvuruları tamamen online olarak yapılmaktadır. İşlemlerinizin tamamlanabilmesi için aşağıdaki evrakları, 

danışmanlarınız tarafından sizinle paylaşılacak olan Google Drive’a PDF formatında ve toplam dosya boyutu 8 MB’ı 
aşmayacak şekilde yüklemenizi rica ederiz.

• İngilizcesi istenen evraklar, vize departmanımız tarafından uzman bir tercümana yaptırılacaktır.

GENEL BELGELER
• Drive’da mevcut olan EK2 ve EK3 formlarını eksiksiz ve hatasız doldurmanız gerek. Bu formlardan yola çıkılarak, vize 

danışmanınız niyet mektubunuzu yazacaktır.
• Talep edilen vize bitiş tarihinden en az 6 ay geçerli geçerli pasaport fotokopisi. (Randevuda orijinali de gereklidir.)
• 1 adet 3,5x4x5 cm boyutlarında, arka fonu beyaz fotoğraf.
• Aile bireylerini de gösteren, vukuatlı nüfus kayıt örneği. (E-devletten veya nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir.)
• Evli iseniz evlilik cüzdanı, eşiniz ve çocuklarınıza ait kimlik ve varsa pasaport fotokopileri.
• Daha önce yurt dışında ya da yurt içinde dil eğitimi vb. aldıysanız katıldığınız kursların sertifika ya da fotokopisi.
• 18 yaşından küçükseniz anne ve babadan ya da yasal vasisinden NOTER ONAYLI Muvafakatname.
• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (E-devletten temin edilebilir.)
• İngilizce adli sicil kaydı. (E-devletten temin edilebilir.)
• Varsa tapu, araç ruhsatları ve kira sözleşmelerinin fotokopileri.
• Barkodlu 4a veya 4c hizmet dökümü. (E-devletten temin edilebilir.)

EĞİTİM BELGELERİ
• Öğrenci iseniz güncel tarihli öğrenci belgesi. (İngilizce)
• Mezun iseniz geçici mezuniyet belgesi ya da diploma. 
• Transkript. (İngilizce)
Katılmış olduğunuz sınavların sonuç belgeleri. (Destekleyici evrak niteliğindedir.) Örn.: IELTS, KPSS.

İŞ EVRAKLARI
1- Siz ve/veya sponsorunuz maaşlı çalışan iseniz;
• Son 3 aya ait maaş bordrosu
• İşe giriş bildirgesi, İşten çıkış bildirgesi
• Görev tanım yazısı (İngilizce)
• İş yerinizden izinli gidiyorsanız izin yazısı (İngilizce)
• Şirket evrakları: Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküleri, Vergi levhası, varsa Ticaret odası belgesi fotokopileri

2. Siz ve/veya sponsorunuz işveren ya da şirket ortağı iseniz;
• Şirket evrakları: Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküleri, Vergi levhası, varsa Ticaret odası belgesi fotokopileri
• Şahsi banka hesabınızı ve şirket hesabınızı ayrı göstermelisiniz. Bu hesapların son 3 aya ait hesap dökümü ve İngilizce 

son bakiye banka yazısı.

3. Siz ve/veya sponsorunuz emekli iseniz;
• SGK’dan alınmış maaş yazısı ve maaş hesaplarının hesap dökümü
• SGK’dan ya da e-devletten alınmış emeklilik yazısı

4. Siz ve/veya sponsorunuz kamu çalışanı iseniz;
• Çalıştığınız kamudan alınmış görev tanım yazısı
• Son 3 aylık maaş bordrosu

FİNANSAL EVRAKLAR
• Bütçenin olduğu hesaba ait son 3 aylık hesap dökümü. (Islak imzalı ve kaşeli olarak bankadan alınmalıdır.
• Bütçenin olduğu hesaba ait İngilizce son bakiye yazısı. (Islak imzalı ve kaşeli olarak bankadan alınmalıdır. Örneğini 

danışmanınızdan isteyebilirsiniz.)

NOTLAR: 
• 180 güne kadar olan öğrenci vizesi ya da geçici vize ücreti: 100 CAD + 85 CAD biyometrik randevu ücreti
• 180 gün ve üzeri öğrenci vizesi: 150 CAD + 85 CAD biyometrik randevu ücreti Tubereuse de Madras
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AMERİKA ÖĞRENCİ VİZELERİ

Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu vize başvurularında mülakat yapmakta ve başvurunuzla ilgili en son kararı 
verirken mülakat sonucuna göre vermektedir. https://ceac.state.gov/genniv/ internet sitesi üzerinden doldurulan vize 
başvuru formunuzdaki bilgiler, vize memurunun başvurunuzla ilgili temel bir karara varmasını sağlamakla birlikte son 
kararı mülakat sonucunda vermesi, mülakatın da Amerika vizeleri için önemini vurgulamaktadır. 

Amerika vizesi başvuruları Amerika’nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’na yapılabilmektedir ve 
mülakat için randevu, bu 2 merkezden birisi için alınmalıdır. Amerika vize başvurularında diğer ülkelerin aksine başvuru 
sahipleri direkt olarak konsolosluk ve büyükelçiliklere gitmektedir ve başvuru sonucu vize mülakatının hemen ardından 
belli olmaktadır.

Global Vizyon Uluslararası Eğitimtarafından hazırlanan başvurularda, vize başvuru formları gereken bütün bilgileri 
önceden vize memuruna verecek şekilde doldurulmakta, vize başvuru sonucunuza olumlu etki edebilecek bütün bilgiler 
de vize başvuru formlarınıza eklenmektedir. Böylece mülakat için vize memurunun karşına geçtiğinizde, vize memurunun 
başvurunuzla ilgili olumlu bir izlenime sahip olması sağlanmaktadır. Bunun haricinde vize mülakatınız öncesi dikkat 
edilmesi gereken konularla ilgili sizi bilgilendirip, mülakat sırasında da en doğru cevapları vermenizi sağlamaktayız.

Dönemsel yoğunluğa bağlı olmakla birlikte genellikle randevutarihi,başvuru tarihinden yaklaşık 1 hafta ya da 10 
gün sonrası için verilir.Randevu gününde vize başvurunuzun sonucu, vize memuru tarafından olumlu veya olumsuz 
olarak söylenmekte ve olumlu olarak değerlendirilen başvurularda pasaportlar başvuru sahibine PTT ile 3 gün içinde 
gönderilmektedir.

Amerika öğrenci vizeleri (F1) kategorisindedir ve Amerika’ya dil eğitimi, sertifika programı, lisans, yüksek lisans 
amacıyla gelecek olan başvuru sahiplerinin başvurmaları gereken vize türüdür. Vize süresi vize memuru tarafından 
belirlenmekle beraber genel olarak 1 yıllık veya 5 yıllık çok girişli olarak verilmektedir.F1 Öğrenci vizesi uzatılabilir vize 
statüsündedir.

Dikkat edilmesi gerekenler:
1. Öğrenci vizelerinde vize memuru başvuru sahibinin Türkiye ile olan bağlarını sorgular ve planlanan eğitim sonucunda 
Amerika’dan ayrılma niyetinde olup olmadığını anlamaya çalışır. Bu bağlamda;

• Eğer başvuru sahibi Türkiye’de halihazırda öğrenci ve yaz tatilinde Amerika’ya seyahat edecekse, vize memuru 
öğrencinin Türkiye’deki akademik not ortalamasına son derece önem verir.

• Eğer başvuru sahibi Türkiye’de eğitimini yeni bitirdiyse ve hemen sonrasında Amerika’da dil eğitim almaya 
gidiyorsa, vize memuru öğrencinin gelecek planlarının belirli olmasını bekler ve okuduğu bölüm gereği meslek 
hayatında İngilizceye ihtiyacı olup olmadığını anlamaya çalışır. Yine Türkiye’deki akademik not ortalaması büyük 
önem taşımaktadır.

• Eğer başvuru sahibi Türkiye’de son almış olduğu eğitimi tamamladıktan uzun bir süre sonra başvuru yapıyorsa, 
vize memuru neden öğrencinin eğitimine ara verdikten sonra başvuru yaptığını öğrenmek ister. Bu durumda, 
öğrencinin gelecek beklentileri, mevcut işi gereği İngilizceye olan ihtiyacı gibi etmenler son derece önemlidir ve 
bunlara mülakat esnasında mutlaka vurgu yapılmalıdır.

• Öğrenci vizelerinde vize memuru, öğrencinin veya öğrencinin sponsorunun maddi durumunun Amerika’da alınacak 
olan eğitimi finanse etmeye yeterli olduğunu görmek ister. Bu bağlamda, öğrencinin veya sponsorun düzenli 
gelirine ilişkin evraklar ve birikimler son derece önemlidir.

Amerika Öğrenci Vizesi Ücreti: 510$(160 $Vize Ücreti+ 350$ Sevis Ücreti)

Sevis Ücreti Nedir? 
SEVIS, orijinal adıyla Studentsand Exchange Visitors Information System, eğitim programlarına katılacak kişilerin 
zorunlu olarak kayıt yaptırması gereken bir takip sistemidir. Eğitim programlarına katılan öğrencilerinhttps://www.fmjfee.
com/i901fee/index.html internet sitesi üzerinden ödemesi gereken sevis kayıt ücreti 350 USD‘dir. Tercihen randevunu 
gününden önce ödeme yapılması gerekmektedir.Vize mülakatıesnasındasevis ödendi makbuzunun konsolosluğa ibraz 
edilmesi gerekmektedir.

AMERİKA ÖĞRENCİ ZİYARETÇİ VİZESİ
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AMERİKA ÖĞRENCİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

GENEL BELGELER
• Talep edilen vize bitiş tarihinden en az 6 ay geçerli geçerli pasaport fotokopisi. (Randevuda orijinali de gereklidir.)
• I-20 belgesi. (Okul tarafından mailinize gelecek veya Global Vizyon tarafından temin edilecektir.)
• Varsa eski pasaportlar ve vizelerin dolu ve işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri.
• 1 adet 5x5 cm boyutlarında, arka fonu beyaz fotoğraf.
• Aile bireylerini de gösteren, vukuatlı nüfus kayıt örneği. (E-devletten veya nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir.)
• Evli iseniz eşiniz çocuklarınıza ait kimlik ve varsa pasaport fotokopileri.
• Daha önce yurt dışında ya da yurt içinde dil eğitimi vb. aldıysanız katıldığınız kursların sertifika ya da fotokopisi.
• 18 yaşından küçükseniz anne ve babadan ya da yasal vasisinden NOTER ONAYLI Muvafakatname.
• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (E-devletten temin edilebilir.)
• İngilizce adli sicil kaydı. (E-devletten temin edilebilir.)
• Varsa tapu, araç ruhsatları ve kira sözleşmelerinin fotokopileri.
• Barkodlu 4a veya 4c hizmet dökümü. (E-devletten temin edilebilir.)

EĞİTİM BELGELERİ
• Öğrenci iseniz güncel tarihli öğrenci belgesi. (İngilizce)
• Mezun iseniz geçici mezuniyet belgesi ya da diploma. 
• Transkript. (İngilizce)
Katılmış olduğunuz sınavların sonuç belgeleri. (Destekleyici evrak niteliğindedir.) Örn.: IELTS, KPSS.

İŞ EVRAKLARI
1- Siz ve/veya sponsorunuz maaşlı çalışan iseniz;
• Son 3 aya ait maaş bordrosu
• İşe giriş bildirgesi, İşten çıkış bildirgesi
• Görev tanım yazısı (İngilizce)
• İş yerinizden izinli gidiyorsanız izin yazısı (İngilizce)
• Şirket evrakları: Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküleri, Vergi levhası, varsa Ticaret odası belgesi fotokopileri

2. Siz ve/veya sponsorunuz işveren ya da şirket ortağı iseniz;
• Şirket evrakları: Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküleri, Vergi levhası, varsa Ticaret odası belgesi fotokopileri
• Şahsi banka hesabınızı ve şirket hesabınızı ayrı göstermelisiniz. Bu hesapların son 3 aya ait hesap dökümü ve İngilizce 

son bakiye banka yazısı

3. Siz ve/veya sponsorunuz emekli iseniz;
• SGK’dan alınmış maaş yazısı ve maaş hesaplarının hesap dökümü
• SGK’dan ya da e-devletten alınmış emeklilik yazısı

4. Siz ve/veya sponsorunuz kamu çalışanı iseniz;
• Çalıştığınız kamudan alınmış görev tanım yazısı
• Son 3 aylık maaş bordrosu

FİNANSAL EVRAKLAR
• Bütçenin olduğu hesaba ait son 3 aylık hesap dökümü. (Islak imzalı ve kaşeli olarak bankadan alınmalıdır.
• Bütçenin olduğu hesaba ait İngilizce son bakiye yazısı. (Islak imzalı ve kaşeli olarak bankadan alınmalıdır. Örneğini 

danışmanınızdan isteyebilirsiniz.)

NOTLAR: 
• F-1 Öğrenci vizesi ücreti: 510 USD (160 USD Vize ücreti + 350 USD SEVIS ücreti)
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İRLANDA ÖĞRENCİ VİZESİ

İrlanda vize başvuruları İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Gaziantep’te bulunan VFS Global İrlanda Vize Başvuru 
Merkezlerinde yapılmakta olup, Ankara’daki İrlanda Büyükelçiliği’nde değerlendirilmektedir. İrlanda vize başvurusunda 
başvuru sahiplerinin başvuru merkezine gelmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Global Vizyon Uluslararası 
Eğitim sizin adınıza başvuru yapıp, başvuru sonucunu takip edip sonucu size ulaştırabilmektedir. Başvuru sahiplerinin 
gerekli evrakları eksiksiz bir şekilde tarafımıza ulaştırılması yeterli olacaktır.

İrlanda Öğrenci Vizeleri başvurusu için vize memurunun başvuruyu değerlendirme aşamasında dikkat ettiği 
unsurlaraşağıda belirtilmektedir.
• Başvuru sahibi vizesi bittikten sonraİrlanda’dan ayrılma niyetinde midir?
• Başvuru sahibi İrlanda’da bulunduğu süre çalışmaya ihtiyaç duyacak mıdır?
• Başvuru sahibi için İrlanda’da almayı planladığı bu eğitim gelecekteki kariyer planları ve hedefleri için önemli midir?
• Başvuru sahibi veya sponsoru, başvuru sahibinin İrlanda’da bulunduğu süreçteki masraflarını finanse edecek maddi 
yeterliliğe sahip midir?

İrlanda Öğrenci vizeleri kısa ve uzun dönem olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır.

1-  24 Haftaya kadar olan ve uzatılamaz Öğrenci Vizeleri.
Vize Ücreti: 95 Euro

2- 25 Hafta ve üzeri olan eğitimler için uygulanan vize türüdür. 25 hafta ve üzeri için alınan bu vize türünün İrlanda’dan 
uzatılması mümkündür ve Part-time çalışma izni(Haftalık 20 Saat) bulunmaktadır.
Vize Ücreti: 110 Euro

İRLANDA ÖĞRENCİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

GENEL BELGELER
• Talep edilen vize bitiş tarihinden en az 6 ay geçerli geçerli pasaport fotokopisi. (Randevuda orijinali de gereklidir.)

• Kimlik fotokopisi.

• Varsa eski pasaportlar ve vizelerin dolu ve işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri.

• 1 adet 5x5 cm boyutlarında, arka fonu beyaz fotoğraf.

• Aile bireylerini de gösteren, vukuatlı nüfus kayıt örneği. (E-devletten veya nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir.)

• Evli iseniz eşiniz çocuklarınıza ait kimlik ve varsa pasaport fotokopileri.

• Daha önce yurt dışında ya da yurt içinde dil eğitimi vb. aldıysanız katıldığınız kursların sertifika ya da fotokopisi.

• 18 yaşından küçükseniz anne ve babadan ya da yasal vasisinden NOTER ONAYLI Muvafakatname.

• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (E-devletten temin edilebilir.)

• İngilizce adli sicil kaydı. (E-devletten temin edilebilir.)

• Varsa tapu, araç ruhsatları ve kira sözleşmelerinin fotokopileri.

• Barkodlu 4a veya 4c hizmet dökümü. (E-devletten temin edilebilir.)

• Noter onaylı masraf taahhüt yazısı. (Vize departmanı tarafından hazırlanıp size gönderilecektir.)

• Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası (Randevudan 2 gün önce vize departmanıyla yapılacaktır.)
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EĞİTİM BELGELERİ
• Öğrenci iseniz güncel tarihli öğrenci belgesi. (İngilizce)
• Mezun iseniz geçici mezuniyet belgesi ya da diploma.
• Transkript. (İngilizce)
Katılmış olduğunuz sınavların sonuç belgeler. (Destekleyici evrak niteliğindedir.) Örn.: IELTS, KPSS.

İŞ EVRAKLARI
1- Siz ve/veya sponsorunuz maaşlı çalışan iseniz;
• Son 3 aya ait maaş bordosu
• İşe giriş bildirgesi, İşten çıkış bildirgesi
• Görev tanım yazısı (İngilizce)
• İş yerinizden izinli gidiyorsanız izin yazısı (İngilizce) 
• Şirket evrakları: Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküleri, Vergi levhası, varsa Ticaret odası belgesi fotokopileri

2. Siz ve/veya sponsorunuz işveren ya da şirket ortağı iseniz;
• Şirket evrakları: Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküleri, Vergi levhası, varsa Ticaret odası belgesi fotokopileri
• Şahsi banka hesabınızı ve şirket hesabınızı ayrı göstermelisiniz. Bu hesapların son 6 aya ait hesap dökümü ve İngilizce 

son bakiye banka yazısı

3. Siz ve/veya sponsorunuz emekli iseniz;
• SGK’dan alınmış maaş yazısı ve maaş hesaplarının hesap dökümü
• SGK’dan ya da e-devletten alınmış emeklilik yazısı

4. Siz ve/veya sponsorunuz kamu çalışanı iseniz;
• Çalıştığınız kamudan alınmış görev tanım yazısı
• Son 3 aylık maaş bordrosu

FİNANSAL EVRAKLAR
• Bütçenin olduğu hesaba ait son 6 aylık hesap dökümü. (Islak imzalı ve kaşeli olarak bankadan alınmalıdır.
• Bütçenin olduğu hesaba ait İngilizce son bakiye yazısı. (Islak imzalı ve kaşeli olarak bankadan alınmalıdır. Örneğini 

danışmanınızdan isteyebilirsiniz.)

NOTLAR: 
• 25 hafta ve üzeri olan öğrenci vizesi: 110 Euro
• Sigorta ücreti: 76,5 Euro
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AVUSTRALYA ÖĞRENCİ VİZELERİ

• Avustralya vize başvuruları İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te bulunan VFS Vize Başvuru Merkezlerine http://www.
vfsglobal.com/australia/turkey/schedule-an-appointment.html üzerinden randevu alınarak başvuru sahibi tarafından 
yapılmaktadır ve yine başvuru gününe kadar olan süreçte vize evrakları,https://online.immi.gov.au/lusc/login sitesi 
üzerinden sisteme yüklenerek online olarak yapılmaktadır. Belgelerin online olarak yüklenmesinden sonra, randevu 
gününde başvuru sahibi pasaportu ile birlikte önceden belirlenmiş olan başvuru merkezine parmak izi(biometri 
işlemleri) taraması için giderek süreci tamamlamaktadır.

Avustralya vize başvurularında vize sonucunda direkt etki edecek unsurlardan bir tanesi, konsolosluğa yazılacak olan 
Niyet Mektubudur. Yine evraklarınızın tercümeleri başvurunun sonucuna birincil derecede etki edeceğinden eksiksiz ve 
tercümeleri tam bir başvuru yapmak son derece önemlidir.
Yine bununla birlikte;
• Başvuru sahibi vizesi bittikten sonra Avustralya’dan ayrılma niyetinde midir?
• Başvuru sahibi için Avustralya’da almayı planladığı bu eğitim gelecekteki kariyer planları ve hedefleri için önemli 
midir?
• Başvuru sahibi veya sponsoru, başvuru sahibinin Avustralya’da bulunduğu süreçteki masraflarını finanse edecek maddi 
yeterliliğe sahip midir?
• Avustralya’da ki eğitiminden sonra, başvuru sahibi için iş teklifi var mıdır?
• Avustralya Öğrenci Vizeleri, eğitim süresi farklılıkları bulunmadan‘’Student500’’ adı altından tek bir vize türünde 
birleşmektedir.

Avustralya Öğrenci Vizesi uzatılabilir vize statüsündedir ve öğrencilere part-time çalışma(Haftalık 20 Saat) izni 
tanımaktadır.

Avustralya Öğrenci Vizesi Ücreti: 659 AUD
VFS Global Başvuru Merkezi Biometri İşlem Ücreti: 74 Türk Lirası(Başvuru esnasından nakit olarak ödenir)

• 
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AVUSTRALYA ÖĞRENCİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sevgili Öğrencimiz,

• Avustralya vize başvuruları tamamen online olarak yapılmaktadır. İşlemlerinizin tamamlanabilmesi için aşağıdaki 
evrakları, danışmanlarınız tarafından sizinle paylaşılacak olan Google Drive’a PDF formatında ve toplam dosya boyutu 8 
MB’ı aşmayacak şekilde yüklemenizi rica ederiz.

• İngilizcesi istenen evraklar, vize departmanımız tarafından uzman bir tercümana yaptırılacaktır.

GENEL BELGELER
• Drive’da mevcut olan EK2 ve EK3 formlarını eksiksiz ve hatasız doldurmanız gerek. Bu formlardan yola çıkılarak, vize 

danışmanınız niyet mektubunuzu yazacaktır.
• Talep edilen vize bitiş tarihinden en az 6 ay geçerli geçerli pasaport fotokopisi. (Randevuda orijinali de gereklidir.)
• 1 adet 3,5x4x5 cm boyutlarında, arka fonu beyaz fotoğraf.
• Aile bireylerini de gösteren, vukuatlı nüfus kayıt örneği. (E-devletten veya nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir.)
• Evli iseniz eşiniz çocuklarınıza ait kimlik ve varsa pasaport fotokopileri.
• Daha önce yurt dışında ya da yurt içinde dil eğitimi vb. aldıysanız katıldığınız kursların sertifika ya da fotokopisi.
• 18 yaşından küçükseniz anne ve babadan ya da yasal vasisinden NOTER ONAYLI Muvafakatname.
• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (E-devletten temin edilebilir.)
• İngilizce adli sicil kaydı. (E-devletten temin edilebilir.)
• Varsa tapu, araç ruhsatları ve kira sözleşmelerinin fotokopileri.
• Barkodlu 4a veya 4c hizmet dökümü. (E-devletten temin edilebilir.)

EĞİTİM BELGELERİ
• Öğrenci iseniz güncel tarihli öğrenci belgesi. (İngilizce)
• Mezun iseniz geçici mezuniyet belgesi ya da diploma. 
• Transkript. (İngilizce)
Katılmış olduğunuz sınavların sonuç belgeleri. (Destekleyici evrak niteliğindedir.) Örn.: IELTS, KPSS.

İŞ EVRAKLARI
1- Siz ve/veya sponsorunuz maaşlı çalışan iseniz;
• Son 3 aya ait maaş bordrosu
• İşe giriş bildirgesi, İşten çıkış bildirgesi
• Görev tanım yazısı (İngilizce)
• İş yerinizden izinli gidiyorsanız izin yazısı (İngilizce)
• Şirket evrakları: Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküleri, Vergi levhası, varsa Ticaret odası belgesi fotokopileri

2. Siz ve/veya sponsorunuz işveren ya da şirket ortağı iseniz;
• Şirket evrakları: Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküleri, Vergi levhası, varsa Ticaret odası belgesi fotokopileri
• Şahsi banka hesabınızı ve şirket hesabınızı ayrı göstermelisiniz. Bu hesapların son 3 aya ait hesap dökümü ve İngilizce 

son bakiye banka yazısı.

3. Siz ve/veya sponsorunuz emekli iseniz;
• SGK’dan alınmış maaş yazısı ve maaş hesaplarının hesap dökümü
• SGK’dan ya da e-devletten alınmış emeklilik yazısı

4. Siz ve/veya sponsorunuz kamu çalışanı iseniz;
• Çalıştığınız kamudan alınmış görev tanım yazısı
• Son 3 aylık maaş bordrosu

FİNANSAL EVRAKLAR
• Bütçenin olduğu hesaba ait son 3 aylık hesap dökümü. (Islak imzalı ve kaşeli olarak bankadan alınmalıdır.
• Bütçenin olduğu hesaba ait İngilizce son bakiye yazısı. (Islak imzalı ve kaşeli olarak bankadan alınmalıdır. Örneğini 

danışmanınızdan isteyebilirsiniz.)
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MALTA - ALMANYA - FRANSA - İSPANYA - İTALYA 
SCHENGEN ÖĞRENCİ VİZESİ
Schengen vizesi başvuruları İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Bodrum, Gaziantep, Trabzon ve Edirne 
şehirlerinden bulunan VFS Global, idata ve BLS Vize Başvuru Merkezlerinden randevu alınarak yapılmaktadır.

Başvuru sahipleri direkt olarak randevu gününde gerekli evraklarla ve başvuru formları ile birlikte başvuru merkezlerine 
gitmesi gerekmektedir. Shengen Öğrenci Vizeleri 2’ye ayrılmaktadır.

1- 90 Güne kadar olan eğitim programları başvuru sahiplerini kapsar. Vize süresi alacağınız eğitimin gününe göre 
verilmektedir bu vizeyi yine öğrenci olarak uzatmanız mümkün değildir.
2- 90 Günden uzun olan eğitim programları başvuru sahiplerini kapsar. Vize süresi alacağınız eğitimin gününe göre 
verilmektedir bu vizeyi yine öğrenci olarak uzatılabilir.

Schengen Vizesi Ücreti:  100-110 €

SCHENGEN ÖĞRENCİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

GENEL BELGELER
• Talep edilen vize bitiş tarihinden en az 6 ay geçerli geçerli pasaport fotokopisi. (Randevuda orijinali de gereklidir.)

• Kimlik fotokopisi.

• Varsa eski pasaportlar ve vizelerin dolu ve işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri.

• 1 adet 5x5 cm boyutlarında, arka fonu beyaz fotoğraf.

• Aile bireylerini de gösteren, vukuatlı nüfus kayıt örneği. (E-devletten veya nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir.)

• Evli iseniz eşiniz çocuklarınıza ait kimlik ve varsa pasaport fotokopileri.

• Daha önce yurt dışında ya da yurt içinde dil eğitimi vb. aldıysanız katıldığınız kursların sertifika ya da fotokopisi.

• 18 yaşından küçükseniz anne ve babadan ya da yasal vasisinden NOTER ONAYLI Muvafakatname.

• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (E-devletten temin edilebilir.)

• İngilizce adli sicil kaydı. (E-devletten temin edilebilir.)

• Varsa tapu, araç ruhsatları ve kira sözleşmelerinin fotokopileri.

• Barkodlu 4a veya 4c hizmet dökümü. (E-devletten temin edilebilir.)

• Noter onaylı masraf taahhüt yazısı. (Vize departmanı tarafından hazırlanıp size gönderilecektir.)

• Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası (Randevudan 2 gün önce vize departmanıyla yapılacaktır.)
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SCHENGEN ÖĞRENCİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

EĞİTİM BELGELERİ
• Öğrenci iseniz güncel tarihli öğrenci belgesi. (İngilizce)
• Mezun iseniz geçici mezuniyet belgesi ya da diploma.
• Transkript. (İngilizce)
Katılmış olduğunuz sınavların sonuç belgeler. (Destekleyici evrak niteliğindedir.) Örn.: IELTS, KPSS.

İŞ EVRAKLARI
1- Siz ve/veya sponsorunuz maaşlı çalışan iseniz;

• Son 3 aya ait maaş bordosu
• İşe giriş bildirgesi, İşten çıkış bildirgesi
• Görev tanım yazısı (İngilizce)
• İş yerinizden izinli gidiyorsanız izin yazısı (İngilizce)
• Şirket evrakları: Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküleri, Vergi levhası, varsa Ticaret odası belgesi fotokopileri

2. Siz ve/veya sponsorunuz işveren ya da şirket ortağı iseniz;

• Şirket evrakları: Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküleri, Vergi levhası, varsa Ticaret odası belgesi fotokopileri
• Şahsi banka hesabınızı ve şirket hesabınızı ayrı göstermelisiniz. Bu hesapların son 3 aya ait hesap dökümü ve İngilizce 

son bakiye banka yazısı

3. Siz ve/veya sponsorunuz emekli iseniz;

• SGK’dan alınmış maaş yazısı ve maaş hesaplarının hesap dökümü
• SGK’dan ya da e-devletten alınmış emeklilik yazısı

4. Siz ve/veya sponsorunuz kamu çalışanı iseniz;

• Çalıştığınız kamudan alınmış görev tanım yazısı
• Son 3 aylık maaş bordrosu

FİNANSAL EVRAKLAR
• Bütçenin olduğu hesaba ait son 3 aylık hesap dökümü. (Islak imzalı ve kaşeli olarak bankadan alınmalıdır.
• Bütçenin olduğu hesaba ait İngilizce son bakiye yazısı. (Islak imzalı ve kaşeli olarak bankadan alınmalıdır. Örneğini 

danışmanınızdan isteyebilirsiniz.)

NOTLAR: 
• Schengen Vizesi (90 güne kadar) : 60 Euro
• D Tipi Vize (90 günden fazla) : 66 Euro
• VFS Ücreti: 30 Euro
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Global Vizyon Eğitim ve Kariyer 
Danışmanlığı İle Başvuru Süreciniz
1. İlgili danışman ile düşündüğünüz ülke ve program hakkında detaylı bilgi alırsınız.

2. Doğru ülke ve programa karar verdikten sonra kayıt işlemleriniz başlar.

3. Bu aşamada danışmanın size ilettiği Global Vizyon kayıt formunu ve Global Vizyon 
sözleşmesini eksiksiz doldurarak danışmana gönderirsiniz.

4. Formlar eksiksiz doldurulduğunda danışman sizlere depozito ödemesini yapacağınız hesap 
bilgilerini gönderir. Ödeme yapıldıktan sonra dekont danışman ile paylaşılır.

5. Danışmanın sizden isteyebileceği pasaport, CV, transkript, diploma gibi evrakları danışmana 
bu aşamada iletmeniz gerekmektedir.

6. Gerekli belgeler teslim edildikten sonra danışman ilgili okul ve programa kaydınızı 
geçecektir.

7. Okulla ilgili işlemlerin ardından vize evraklarının yüklenebilmesi için danışman sizin 
adınıza bir Google Drive dosyası oluşturacak ve planladığınız ülkeye göre gerekli evrakların 
listesini yükleyecektir. Evrak toplama aşamasında drive linki tarafınıza iletilecektir.

8. Gideceğiniz ülke ile ilgili vize işlemleri Uzman Vize Danışmanı tarafından yapılır. Süreç 
boyunca eğitim ile ilgili tüm işlemleriniz Uzman Eğitim Danışmanı tarafından yapılır. 

9. Vize randevunuza girmeden önce vize danışmanı ve eğitim danışmanınızla birlikte 
oryantasyonunuz yapılır. Gerekli evraklar tarafınıza ve gerekli kuruma teslim edilir.

10. Vizenizi almanızın ardından eğitim danışmanınızın yönlendirmesi ile konaklama, uçak 
bileti, sigorta vb. yapılması zorunlu olan hazırlıklarınız yapılır. 

11. Uçuşunuzdan 1 hafta önce gidiş oryantasyonunuz yapılır. Uçuş, gümrük süreçleri, yanınızda 
bulunması gereken evraklar ile ilgili bilgilendirme ve hazırlıklarınız tamamlanır.

12. Sürecinizin en başından döneceğiniz güne kadar eğitim danışmanınız ulaşılabilir olacaktır.

Yurtdışı eğitim programlarında kontenjanları yakalayabilmek çok önemlidir. Doğru program 
ve okula karar verdiğinizde vakit kaybetmeden kayıt işlemlerine başlamanız önerilir.
Global Vizyon olarak eğitim ve vize hizmetleriniz uzman danışmanlarımız tarafından 
ücretsiz olarak sunulmaktadır. 
Süreciniz boyunca eğitim ve vize danışmanınıza gerekli evrak ve işlemler konusunda 
vereceğiniz destek işlemlerinizin sorunsuz bir biçimde ilerlemesine katkı sağlayacaktır.



global_vizyon GlobalVizyonglobalvizyoncom

17

NASIL EGİTİM VİZESİ ALINIR ?
Yukarıdaki Ülkelere Egitim Vizesi almak için belirli sartların yerine getirilmesi gerekir. Şartları yerine

getiren kisilere büyük olasılıkla vize verilir.

Vizede Ana Sartları Nelerdir?
• Tercihen 4 yıllık bir üniversite öğrencisi olmak yada mezun olmak

• Mezun olanların bir iyi kariyer geçmişi ve/ya iyi bir kariyer planı olması gerekir.

• Yeni lise mezunları yada 2 yıllık okullardan mezun olanlar değerlendirilir. Ancak mezuniyet sonrası uzun bir 
kariyer boşluğu vermemiş olmamaları gerekir.

• Yukarıdaki şartları yerine getirenler eğer kendilerinin ya da ailelerinin banka hesabında gitmek istedikleri 
ülkenin istediği miktarlarda nakit para bulunduruyor ise vizelerini rahatlıkla alabilirler. 

Yukarıdaki 4 temel şartı yerine getirenlerin yapması gereken sadece vize için diğer evrakları Global Vizyon Vize 
Birimi ile birlikte hazırlamak ve dosyayı hazır hale getirmektir. Global Vizyon Vize Departmanı 25 yıllık deneyime 
sahiptir ve her bir öğrencisi için özel olarak vizebaşvuru dosyalarını hazırlamaktadır.

KATILACAGINIZ PROGRAMA GÖRE BANKADA GÖSTERILMESI GEREKEN 
TUTARLAR ASAGIDAKI SEKILDEDIR
• Work And Travel: Banka’da para gösterilmesi gerekmemektedir.

• Irlanda’da Work and Study 25 haftalık egitimin vize basvurusu için bankada para gösterilmesi gereken minimum 
tutar 10.000 Euro’dur

• Kanada 24 hafta dil egitimi programının vize basvurusu için bankada gösterilmesi gereken tutar minimum 20.000 
CAD dır.

• 92 Hafta Kanada Co-op lu programlarda vize basvurusu için bankada para gösterilmesi gereken minimum tutar 
30.000 CAD’dır.

• Georgian @Ilac egitiminin vize basvurusu için bankada gösterilmesi gereken tutar 38.000 CAD’dır.

• Kanada devlet kolejlerinde egitim vize basvurusu için bankada gösterilmesi gereken minimum tutar 40.000 
CAD’dır.

• University of Canada West’te programın vize basvurusu için bankada gösterilmesi gereken tutar minimum tutar 
50.000 CAD’dır.

• Amerika’da Maaslı Staj Programı vize basvuru yapmak için bankada para gösterilmesine gerek yoktur.

• Avustralya 24 Haftalık programa vize basvuru yapmak için bankada para gösterilmesi gereken tutar minimum 
20.000 AUD’dir.

• Dubai’de egitim için vize basvuru yaptıgınızda bankada göstermeniz gereken bir tutar yoktur.

• Camp USA Programın vize basvurusu için bankada para gösterilmesi gerekmemektedir.

• Amerika’da CPT VE OPT hakkı veren programların vize basvurusu için bankada gösterilmesi gereken minimum tutar 
dil okullarında 10-12 bın USD Lisans, Yüksek Lisans’da 20-25 bin USD ’dır.

• Malta’da 24 hafta dil egitimi vizesine basvurmanız için bankada göstermeniz gereken minimum tutar 9.000 
Euro’dur., Avrupa’da üniversite vizesine basvuru yaptıgınızda bankada göstermeniz gereken tutar minimum 5.000 - 
20.000 Euro arasında ülkesine göre degismektedir.

•  Polonya okul ödemesinden sonra minimum 5.000 Euro para gösterilmelidir.
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YUKARIDA VERMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU KABUL EDİYORUM. TARAFIMDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR NEDENLE KAYDIMIN İPTALİ 
DURUMUNDA, ÖDEMİŞ OLDUĞUM DEPOSİTONUN GERİ İADE EDİLMEYECEĞİNİ BİLİYOR VE KABUL EDİYORUM.

SIGNATURE
(İMZA)

DATE
(TARİH)

IF STUDENT UNDER 18, PARENTS SIGNATURE
(ÖĞRENCİ 18 YAŞIN ALTINDA İSE VELİSİNİZN İMZASI)

YURTDIŞI EĞİTİM BAŞVURU FORMU

NAME: SURNAME:

ADRESS:

SOURCE OF FINANCING:

WHAT IS YOUR SPONSOR’S OCCUPOTION:

HOME PHONE: CELL PHONE:

SEX:

PASSPORT NO:E-MAIL:

DATE OF BIRTH:
MM/DD/YY

PERSONEL DETAILS

NAME: SURNAME:

HOME PHONE: CELL PHONE:

E-MAIL:FAX:

EMERGENCY CONTACT

WHICH UNIVERSITY DO YOU STUDY OR GRADUATED:

WHICH DEPARTMENT DO YOU STUDY AT UNIVERSITY:

WHAT’S YOUR CLASS:

GRADUATION YEAR:

EDUCATION BACKGROUND

BEGINNER
(YENİ BAŞLAYAN)

ELEMANTARY
(BAŞLANGIÇ)

INTERMEDIATE
(ORTA)

ADVANCED
(İLERİ)

LANGUAGE LEVEL

TYPE

LENGHT OF ACCOMODATION (KONAKLAMA SÜRESİ)

SPECIAL REQUEST (ÖZEL İSTEK)

HEALTH INSURANCE (SAĞLIK SİGORTASI)

DÜZENLİ KULLANILAN İLAÇ:

DEPARTURE AND ARRIVAL DATE OF TRAVEL (SEYAHAT BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ TARİHİ)

DEPARTURE CITY (NEREDEN SEYAHATE BAŞLAMAK İSTERSİNİZ)

ARRIVAL CITY (NEREDE SEYAHATİNİZİ BİTİRMEK İSTERSİNİZ)

BİZİ NEREDEN DUYDUNUZ

DO YOU LIKE PETS? (EVCİL HAYVAN İSTER MİSİNİZ?)

DO YOU SMOKE? (SİGARA KULLANIYOR MUSUNUZ?)

AIRPORT PICK-UP (HAVAALANI KARŞILAMA)

HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU VAR MI?

HOMESTAY
(AİLE YANI)

SINGLE ROOM
(TEK KİŞİLİK)

FB
(FULL BOARD)

RESIDANCE
(YURT)

BB
BED and BREAKFAST

TWIN ROOM
(ÇİFT KİŞİLİK)

TRIPLE ROOM
(ÜÇ VE ÜZERİ)

HOTEL
(APART)

HB
(HALF BOARD)

APART

SC
(SELF CATERING)

ACCOMMODATION

NAME OF THE SCHOOL AND CENTRE (OKUL İSMİ ve MERKEZİ)

TYPE OF THE COURSE (KURS ADI)

STARTING DATE (BAŞLANGIÇ TARİHİ)

LENGTH OF COURSE (KURS SÜRESİ)

ENDING DATE (BİTİŞ TARİHİ)

HOURS PER WEEK (HAFTALIK DERS SAATİ)

COURSE DETAILS

International education & career
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İstiklal Cad. Kallavi Sk. No:1 Leon Apt.  Kat 3-4 Beyoğlu İstanbul 34430 Türkiye (St. Antuan Katolik Kilisesi Karşısı)
Tel: +90 212 249 19 81 Fax: +90 0212 244 42 07 e-mail: info@globalvizyon.com

www.globalvizyon.com

ALICI HESAP İSMİ :
GLOBAL VİZYON EĞİTİM TURİZM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

YAPI VE KREDİ BANKASI 495 GALATASARAY SUBESI TR 95 0006 7010 0000 0070 5076 88 USD HESAP

YAPI VE KREDİ BANKASI 495 GALATASARAY SUBESI TR27 0006 7010 0000 0070 5089 12 EUR HESAP

YAPI VE KREDİ BANKASI 495 GALATASARAY SUBESI TR 50 0006 7010 0000 0070 5276 07 AUD HESAP

YAPI VE KREDİ BANKASI 495 GALATASARAY SUBESI TR 13 0006 7010 0000 0070 5325 41 CAD HESAP

GARANTİ BANKASI 68 - GALATASARAY ŞUBESİ TR85 0006 2000 0680 0006 2942 48 TL HESAP

GARANTİ BANKASI 68 - GALATASARAY ŞUBESİ TR42 0006 2000 0680 0009 0673 79 USD HESAP

GARANTİ BANKASI 68 - GALATASARAY ŞUBESİ TR93 0006 2000 0680 0009 0887 71 EUR HESAP

GARANTİ BANKASI 68 - GALATASARAY ŞUBESİ TR49 0006 2000 0680 0009 0734 61 GBP

İŞ BANKASI 1011 - BEYOĞLU ŞUBESİ TR53 0006 4000 0011 0111 7828 25 TL HESAP

İŞ BANKASI 1011- BEYOĞLU SUBESİ TR17 0006 4000 0021 0113 3514 73 USD HESAP

İŞ BANKASI 1011- BEYOĞLU SUBESİ TR55 0006 4000 0021 0113 3514 68 EUR HESAP

İŞ BANKASI 1011- BEYOĞLU SUBESİ TR86 0006 4000 0021 0113 3514 92 CAD HESAP

AKBANK BANKASI

AKBANK BANKASI
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oxfordhousewat ohcwatohcwat

Detaylı bilgi ve başvurularınız için : 
40 uzman danışmanı ile hizmet veren 
Türkiye’nin en büyük yurtdışı eğitim 
ofisi

İstiklal Caddesi Kallavi Sokak No:1 
Leon Apartmanı Kat 3-4 Beyoğlu İstan-
bul 34430 Türkiye ( St. Antuan Katolik 
Kilisesi Karşısı )

0543 379 19 23

0530 774 46 01

530 150 78 02

GÖKTÜRK

+44 7444 100437

İNGİLTERE




