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Yurt dışında eğitim alacak kişilerin en 
çok kaygı duydukları konulardan biri de 
vize sürecidir. Çoğu zaman vize almak 

karşınıza bir engel olarak çıkabilmektedir. 
Unutulmamalıdır ki bu engeli aşmak herkes 
için kolay olmayabilir. Vize sonucunuz; 
hazırladığınız evraklara, gerçek niyetinize, 
amacınıza, maddi kaynaklarınıza, eğitim 
durumunuza ve hatta bazen şansınıza 
bağlıdır. Tüm bu nedenler vize almanızı 
kolaylaştırabileceği gibi aynı oranda 
zorlaşmasına da neden olabilir.

Bu yazıda sunduğumuz püf noktalara dikkat 
ederseniz, hem vize kaygınızı bertaraf 
edebilir hem de ilgili vizenizi rahatça 
alabilirsiniz.

Amacınızı doğru bir 
şekilde anlatın!
Vizede aranılan temel şart sizin niyetinizdir. 
Eğer gitmek istediğiniz ülkede çalışmak, 
oraya yerleşmek ve orada bir yaşam kurmak 
niyetindeyseniz vize almanız imkânsızdır. 
Bu yüzden vize başvurunuzda eğitiminiz 
bittiğinde ülkenize geri döneceğinizi belirten 
belgeler sunmalısınız. Ayrıca akademik 
ve kariyer hedefinizin açıkça ne olduğunu 
belirtmelisiniz. Vize başvuruları ülkelere 
göre değişmektedir. Bazılarında şahsi 
görüşme istenirken bazı ülkelerde sadece 
evraklara bakarak karar verilmektedir. Bu 
sebeple istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde 
hazırlamanız ve niyetinizi açıkça belirttiğiniz 
başvuru formunuz çok büyük önem 
taşımaktadır.

Vize başvurunuzda, başvuru yaptığınız ülkeye 
hangi amaçla gitmek istediğiniz de önemli bir 
diğer konudur. Eğitim amacı ile gidiyorsanız 
Türkiye’de mezun olduğunuz okul ve bölüm 
ile yurt dışında eğitim almayı düşündüğünüz 
okul arasında bir ilişki var mı? Örneğin, 
çalışıyorsanız ve yurt dışında dil eğitimi 
almak istiyorsanız, bu dili öğrenmek sizin için 
neden bu kadar önem taşıyor? Kariyeriniz 
için dil öğrenmek gerekli mi? gibi sorulara 
vereceğiniz cevaplar amacınızı net, açık, 
tutarlı ve mantıklı kılacak nitelikte olmalıdır.

Geliriniz, vize almanızda 
önemli bir kriter!
Peki, amacınızı gerçekleştirecek nakdi 
geliriniz ve mal varlığınız var mı? Sizin 
veya ailenizin aylık kazancı ne kadar? 
Bu kazanç sizin yurt dışındaki eğitim ve 
yaşam masraflarınızı karşılayacak mı? Aylık 
gelirlerin yanında banka hesabımda belirli 
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bir miktar paraya da sahibim 
diyorsanız, göstereceğiniz 
hesap uzun zamandır 
işleyen ve giriş çıkışlarını 
gösterebileceğiniz bir hesap 
olmalıdır. Örnek verecek 
olursak, vize başvurunuza 
bir hafta kala birden bire 
para yatırmış olmanız, bu 
parayı vize de göstermek 
amacı ile kullandığınızı 
gösterebilir ve bu vize 
sonucunuzu olumsuz etkiler. 
Eğitiminiz ve yabancı dil 
seviyeniz de vizenizi olumlu 
yönde etkileyecek önemli 
bir kriterdir. Okulunuzdan 
ne zaman mezun oldunuz? 
Mezun olduğunuz eğitim 
dalı ile ülkenizde iş bulma 
imkânınız nelerdir? Mezun 
olduktan sonra hangi 
işlerde çalıştınız? Eğer yeni 
mezunsanız sorun yok; 
ancak birkaç yıl önce mezun 
olduysanız ve halen işsizseniz, 
işsiz geçen bu süreçte neler yaptığınızı açıklamanız 
gerekmektedir. Daha önce dil öğrenmek için 
herhangi bir çaba harcadınız mı? Kişisel 
gelişiminize yönelik kurslar, stajlar ile bu süreci dolu 
dolu yaşadığınızı belirtmek kesinlikle yararınıza 
olacaktır.

Şirketinizin yazacağı 
mektup etkili olacaktır!
Eğer çalışıyorsanız ve şirketiniz sizin eğitim 
masraflarınızı karşılayacaksa, bu durumu 
anlatan bir işyeri yazısı hazırlanmalıdır. Bu 
yazı, şirketin antetli kağıdına basılmış, şirket 
yöneticisi tarafından imzalanıp kaşelenmiş bir 
şekilde sunulmalıdır. Bunların yanında maaş 
bordrolarınız ve sigorta dökümünüzü de sunmanız 
gerekmektedir. Burada altının çizilmesi gereken 
konular ise neden şirketiniz masraflarınızı 
karşılıyor? Geri döndüğünüzde o şirkette çalışmaya 
devam edecek misiniz? Bir terfi alacak mısınız? 
gibi soruların cevapları şirket tarafından yazılan 
mektupta belirtilirse, bütün taşlar yerine oturacak 
ve herhangi bir sorunun akılda kalmasına engel 
olacaktır.

Yurt dışında tanıdıklarınız 
avantaj da olabilir 
dezavantaj da!
Gideceğiniz ülkede akraba ve tanıdıklarınız var 
mı? Bu hemen hemen her ülkenin vize başvuru 
formunda sıkça sorulan bir sorudur. Eğer oraya 

yerleşen bir yakınınız var ve maddi durumu, 
konumu oldukça iyi ise bu kişileri çekinmeden 
belirtebilirsiniz. Burada atlanmaması gereken 
konu ise kişi orada ne yapıyor? Siz nerede 
kalacaksınız? Onlarla beraber mi yaşayacaksınız? 
Mesela tanıdığınızın bir restoranı var orada mı 
çalışacaksınız? Bu gibi sorular vize memurunun 
aklına mutlaka gelecektir. Sizin orada kalıp 
yerleşecebileceğinizi orada çalışacağınızı 
bile düşünebilir. Uzun dönem öğrenci vizesi 
için başvuracaksanız çoğu ülkede sadece bu 
kapsamdaki öğrencilere part-time çalışma izni 
bulunmaktadır. Eğer vize memuru sizin dil eğitimi 
alacağınıza ya da eğitim göreceğinize ikna 
olmayıp oraya yerleşeceğinize inanır ise vize reddi 
almanız kaçınılmazdır. 

Vize artık sizin!
Tüm evraklarınız hazır ve vize başvuru zamanınız 
geldi. Gerekli evrakları sunduktan sonra vize 
memuru size çeşitli sorular soracaktır. Hatta bu 
sorular farklı şekillerde aslında birbiriyle bağlantılı 
sorular olabilir. Sorular size sinir bozucu veya 
mantıksız gelebilir. Sizin yapmanız gereken sorulara 
doğru, anlaşılır, sakin ve inandırıcı bir şekilde yanıt 
vermektir. 

Bazı ülkelerde vize sonucu aynı gün bazılarında 
ise belirli bir zaman sonra belli olur. Eğer yukarıda 
yazdıklarımızı dikkate alıp, eksiksiz bir şekilde 
vize başvurunuzu tamamladıysanız artık kaygı 
duymanıza gerek yok çünkü vizeniz artık sizin!                                                                                    


