
GLOBAL VİZYON YURTDIŞI EĞİTİM CHECK LIST
BU FORMDA YAZANLARI TAMAMLAMADAN LÜTFEN YOLCULUĞA ÇIKMAYINIZ!

Havalimanına gitmeden önce lütfen aşağıda belirtilen tüm maddeleri dikkatle kontrol 
ediniz ve checklistinizin yolculuğa çıkmadan önce tamam olduğundan emin olunuz.)

Pasaportunuz kontrol ediniz ve vize tarihinizi teyit ediniz ( Avustralya için pasaporta ek 
olarak Visa Grant Sayfasının çıktısı yanınızda olsun )

Okul kabul mektubunuzu kontrol ediniz

Konaklama adres detaylarını ( giriş-çıkış) ve tarihlerini kontrol ediniz

Elektronik uçak biletini ( gidiş dönüş gün ve saatlerini ) kontrol ediniz ve en az 3 saat önce 
havaalanında olunuz. Pandemi koşulları sebebiyle yapacağınız uçuşların direk olması aktarma 
kullanılmaması şirketimiz tarafından önemle hatırlattırılır. Özellikle Kanada’ya gidecek 
öğrencilerimizin direk uçuşları tercih etmesi gerekmektedir.

Karşılama konfirmasyonunu kontrol ediniz ( eğer istenmiş ise )

2 doz aşınızı yapılmış olup, aşı kartınızın da yanınızda olduğundan emin olunuz.

Okula, konaklamanıza ve lokal danışmanınıza ait acil kontak numaralarını kontrol ediniz.

Covid kapsamlı Sağlık ve yolculuk sigortanızı kontrol ediniz ( eğer istenmiş ise )

Muvafakatnamenizi kontrol ediniz ( 18 yaş altı için )

Yurt dışı çıkış pulunuzu temin ediniz (havaalanından ya da öncesinde yetkili bankalara ödeme 
yaparak temin edebilirsiniz )

Özellikle Kanada’ya uçacak öğrenciler için vizede göstermiş oldukları banka mektuplarının bir 
kopyasının yanında olduğunun kontrol edilmesi

AYRICA AŞAĞIDAKİ NOKTALARA DA DİKKAT ETMENİZİ ÖNERİRİZ

Yanınızda uçuş sürecinde ve sonrasındaki birkaç gün yetecek kadar hijyen kiti 
olduğundan emin olunuz.

Yanınızda yedek maske bulundurunuz.

Gittiğiniz ülkenin para birimi ile yeterli cep harçlığınızı yanınıza almayı unutmayınız.

Valiziniz havayolunun izin verdiği limitte olduğunu kontrol ediniz.

Gideceğiniz ülkenin voltaj ve priz girişlerine göre adaptör almanız gerekiyorsa 
gitmeden önce temin etmenizi öneririz 

Yanınıza ambalajlı paket yiyecekler götürmenizi öneririz.

4-5 adet biyometrik fotoğraf götürmenizi öneririz 



Yurtdışına Çıkmadan Önce İndirmeniz Gereken 
Uygulamalar Ve Doldurmanız Gereken Formlar 
Yurtdışına çıkmadan önce online formlarınızın doldurulduğundan emin olun. Formlar 
ülkeye göre varış saatinizden 48 ya da 72 saat önce doldurulmalı. 

Kanada’ya giriş için telefonunuza ArriveCan uygulaması indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı 
telefonunuza indirim, bir hesap oluşturun ve formunuzu tamamlayın. Pasaport bilgileriniz, 
aşı kartınız, uçuş bilgileriniz ve konaklama bilgileriniz elinizin altında olsun. Form 
tamamlanınca verilen kodu kaydetmenizde fayda var. 

Android telefonlar için: ArriveCAN - Apps on Google Play 

IOS telefonlar için: ArriveCAN on the App Store (apple.com) 

İngiltere’ye giriş için Passenger Locator form doldurmanız gerekiyor. Form PC, Laptop, 
tablet ya da telefondan web sitesi üzerinden dolduruluyor. Form tamamlandıktan sonra 
barkodlu bir form oluşturuluyor. Telefonunuza kaydedebilirsiniz. Ayrıca çıktı olarak da 
yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz. Form için pasaport bilgileriniz, uçuş ve konaklama 
bilgileriniz yanınızda olmalı. Ayrıca formu doldurmaya başlamadan önce Day2 PCR testi 
online olarak satın almanız ve sipariş kodunu forma girmeniz gerekmektedir.   

Form için link: Public Health Passenger Locator Form (provide-journey-contact-details.
homeoffice.gov.uk)

Day 2 PCR testi sipariş için link: What type of travel tests do you need to book? Get a 
coronavirus test – GOV.UK (find-travel-test-provider.service.gov.uk) 

İrlanda’ya giriş için Passenger Locator form doldurmanız gerekiyor. Form PC, Laptop, 
tablet ya da telefondan web sitesi üzerinden dolduruluyor. Form tamamlandıktan sonra 
barkodlu bir form oluşturuluyor. Telefonunuza kaydedebilirsiniz. Ayrıca çıktı olarak da 
yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz. Form için pasaport bilgileriniz, uçuş ve konaklama 
bilgileriniz yanınızda olmalı. 

Form için link: gov.ie - COVID-19 Passenger Locator Form (www.gov.ie) 

Malta’ya giriş için Passenger Locator Form doldurulmalı. Form PC, Laptop, tablet ya 
da telefondan web sitesi üzerinden dolduruluyor. Form tamamlandıktan sonra bir 
form oluşturuluyor. Telefonunuza kaydedebilirsiniz. Ayrıca çıktı olarak da yanınızda 
bulundurmanızı tavsiye ederiz. Form için pasaport bilgileriniz, uçuş ve konaklama 
bilgileriniz yanınızda olmalı.

Form için link: EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) (euplf.eu)
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