Çevrimiçi Vize Başvurunuzu Tamamlamak için Yardımcı Bilgiler
Çevrimiçi vize uygulamanızı doldurmadan önce, Sıkça Sorulan Sorular (SSS) dahil olmak üzere, bu
web sitesinde bulunan vizelere ait bilgilerin tümünü okumalısınız.
Gerekli Dokümanlar öğesi altında, başvurunuzla birlikte ilgili İrlanda Büyükelçiliği/Konsolosluğu/Vize
Bürosuna bırakmanızın gerektiği dokümanların bir listesini bulacaksınız.
İhtiyaç duyacağınız tüm destekleyici dokümantasyonun kapsamlı bir listesini size sağlamaya çaba
gösteriyorken, bir Vize Memuru, gerekli olduğu yerlerde ilave dokümanlar talep edebilir. Abuja,
Beijing, Kahire, Londra, Moskova veya Yeni Delhi'deki Vize Bürolarımızdan birine başvuruyorsanız,
gerekli olabilecek başka bazı dokümantasyonun ayrıntıları için onların web sitelerini de kontrol
etmeniz tavsiye edilmektedir. İrtibat bilgileri, Kamu Hizmetleri (Services to Public) altında www.dfa.ie
adresinde bulunabilir.
Çevrimiçi başvurunuzu doldurmadan önce tüm destekleyici dokümantasyonun gönderilmek üzere hazır
olduğundan emin olun.
Aynı zamanda, başvurunuz ile birlikte son zamanlarda çekilmiş pasaport boyutlu bir fotoğraf
göndermeniz de gereklidir. Bu fotoğrafın şu özelliklerde olması lazım:
•
•
•
•
•
•
•

6 aydan eski olmamalıdır
Minimum boyut 35mm x 45mm, maksimum boyut 38mm x 50mm
Fotoğraf kağıdına basılmış olmalıdır
Net ve açık ve düz beyaz veya açık gri arkaplana karşı çekilmiş olmalıdır
Doğrudan kameraya bakan ve tüm yüzü gösteren önden bir poz Yüz,
fotoğrafın %70-80'ini kaplamalıdır. İfade, gözler açık ve ağız kapalı olarak
nötr olmalıdır. Gözleri kapatan hiç saç olmamalıdır.
Yalnızca dini nedenlerle giyilen baş örtülerine izin verilir. Saç bantlarına
izin verilmez
Güneş gözlükleri kabul edilmez. Gözlük takılıyorsa, gözler görünür olacak
şekilde camlar net olmalıdır

Çevrimiçi Vize Başvurusu aracına girdiğinizde, başvurunuza devam etmeden önce Hüküm ve
Şartlarımız ile Gizlilik Politikası dahil, tüm gerekli dokümantasyonu okumuş olduğunuzu onaylamanız
gerekecektir.
Bu hizmet, yalnızca İngilizde dilindedir ve tüm sorular İngilizce olarak yanıtlanmalıdır. Hangi
bilgilerin gerekli olduğunu anlatan belirli bölümler için yardım tavsiyeleri mevcuttur.
Bu doküman, çevrimiçi başvurunuzu doldurmak için bir tamamlayıcı kılavuzdur ve aynı zamanda,
Arapça, Çince, Fransızca, Rusça, Türkçe ve Urduca olarak da mevcuttur.
Gerekli dokümantasyonunun tümünü okuduysanız ve bunu sağlanmış olan kutuyu işaretleyerek
onayladıysanız, başvurunuza başlamaya artık hazırsınızdır.
Lütfen, yanlış, sahte veya yanıltıcı bilgiler veya dokümantasyon sağlarsanız, başvurunuzun, herhangi
bir temyiz hakkı olmaksızın reddedileceğinin bilincinde olun. Aynı zamanda, tarafınızdan yapılan tüm
ilerideki başvurular, da reddedilecektir.
Vize Tipi
•

Size sorulacak ilk soru, başvuruyor olduğunuz vizenin tipi olacaktır – Kısa Süre Kalma (C)
veya Uzun Süre Kalma (D).

Bir Kısa Süre Kalma (C) Vizesi, Turizm, Ziyat, aile/arkadaş, İş, Konferans, Transit amacıyla
ve Diğer kategorisi altında gelecek olan bazı vizeler için 90 gün veya daha az bir kalma
süresi için verilir. . Bir Uzun Süre Kalma (D) Vizesi, yukarıdaki nedenlerden biri için
verilmeyecektir,
ancak Çalışma, Eğitim veya Bir Eş/Ortak/Ebeveyne veya diğer belirli
kategorilere Katılım amacıyla verilebilir.

Tekli veya Çoklu Seyahat
•

Size sorulacak olan sonraki soru,
Seyahat mi olduğu.

Seyahat Tipi’ olacaktır – bunun Tekli mi yoksa Çoklu bir

Bir Tekli Seyahat vizesi, vizede gösterilen tarihler içerisinde bir kez İrlanda'ya giriş
aramanıza imkan verecektir.
Bir Çoklu Seyahat vizesi, vizede gösterilen tarihler içerisinde, birkaç kez İrlanda'ya giriş
aramanıza imkan verecektir.

Çoklu Giriş Vizeleri hakkında Not
Yakın geçmişte İrlanda yönünde uygun bir seyahat geçmişi göstermediğiniz sürece, genelde
Birden Çok Seyahat
için vize vermemekteyiz.
Kısa Kalma Vizesi için, önceden 2 kez İrlanda vizesi almışsanız ve
bu vizelerin şartlarına
uymuşsanız (örneğin tanınan süreden fazla kalmadınız veya yasadışı olarak çalışmadınızsa) Birden Çok
Seyahat için
vizeye başvurabilirsiniz.
Ancak, bu vizelerin amacı, bir kişiye, sadece kısa seyahatler için, gösterilen tarihlerde
birkaç kez İrlanda'ya seyahat etme izni verir. Bu vize
kategorisini, Devlet içinde
kalmayı yöneten göçmenlik kurallarını atlamak için bu vize kategorisini
kullanmaya izin
verilmez - yani, 90 gün süresince İrlanda'da kalmak ve daha sonra ülkeye
bir 90 güne kadar
daha yeniden girmeye çabalamaya izin verilmez. Bunun kötüye kullanılmask gelecekte yapılacak
olan başvurulasın reddedilmesiyle sonuçlanabilir. Çoklu Seyahat vizesinin verilmesi, Vize Memurunun
takdirinde olacaktır.
Çalışmak**, eğitim veya aile bireylerine katılmak için bir Uzun Süreli Kalma (D) vizesi için
başvuruyorsanız, yalnızca Tekli Seyahat için başvurmalısınız. **Girişim, Ticaret ve Çalışma
Bakanlığı tarafından verilen bir Yeşil Kart sahibiyseniz veya Çalışma İznine sahip bir hemşireyseniz,
Çoklu Seyahat Vizesi için
başvurabilirsiniz.
Uzun Kalma (D) vizesi almış bir kişi, ister Tek ister Birden :Çok Seyahat için olsun, ve
İrlanda'da 90
günden fazla bir süre kalmak istiyorsa, Garda Ulusal Göç Bürosuna (GNIB) Devlete
gelişini müteakip 90 gün içerisinde kayıt yaptırmalıdır. (Daha fazla ayrıntı için lütfen
gerekirse, bir Çoklu
www.garda.ie adresine bakın). Garda Kayıt Kartını aldığınızda
Seyahat Yeniden Giriş Vizesine başvurabilirsiniz. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için,
Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümüne ve www.inis.gov.ie adresindeki Yeniden Giriş

Vizeleri bağlantısına bakın.
Çevrimiçi başvurunuzun devamı….
•

Daha sonra, Seyahat Nedenini seçmeniz gereklidir. Burada seçtiğiniz bu seçenek, işlemin
sonraki kısımlarında size sorulacak olan soruları belirleyecektir, bu nedenle, sağlanan listeden
doğru nedeni seçmeniz önemlidir.

•

Seyahat nedeniniz listede gösterilmiyorsa,

•

Daha sonra, bir sonraki alan olan Seyahatin Amacı’ alanına tam nedeni kısaca
özetlemelisiniz. Bu alan, aynı zamanda, seçmiş olduğunuz herhangi bir seçenek için ilave
bilgiler sağlamak üzere de kullanılabilir.

•

Daha sonra, sahip olduğunuz Pasaportun Tipi ve Pasaport Numarasını seçmelisiniz (Pek çok
kişi bir Ulusal Pasaporta sahiptir)

Diğer’ seçeneğini seçmelisiniz.

•

Şimdi, İrlanda'ya girmek ve İrlanda'dan ayrılmayı planladığınız önerilen tarihleri girin. Uzun
dönemli bir vize için başvuruyorsanız, ayrılma tarihiniz olmayabilir, bu nedenle, Hangi
Tarihe Kadar’ alanını boş bırakabilirsinz. Kısa dönem için başvuran herkes, bu alana
İrlanda'dan ayrılmak için önerdikleri tarihi girmelidir.

•

Sonraki ekrana gitmek için

•

Herhangi bir zorunlu alanı boş bıraktıysanız, ekranın üst kısmında kırmızı harflerle bir mesaj
görünecektir. Hangi alanların doldurulması gerektiğini görmek için ekranı aşağıya
kaydırmanız gereklidir

•

Daha sonra, Soyad, Ad ve diğer ad(lar)ı (örneğin: kızlık soyadı veya doğumdaki adı)
girmelisiniz.

•

Doğum Tarihiniz şu biçimde olmalıdır ggaayyyy – örneğin 07091982 – 7 Eylül 1982

•

Uygun kutuyu işaretleyerek cinsiyetinizi seçin.

•

Ardından, sağlanan listeden doğduğunu Ülkeyi seçin.

•

Aynısını, Milliyetinizin Ülkesi için yapın. NOT: Milliyet için, pasaportuna sahip olduğunuz
ülkeyi seçmelisiniz. Çitfe vatandaşşar, seyaht etmek istediğiniz pasaport üzerinde gösterilen
ülkeyi belirtmelidir

•

Mevcut konum için, şu anda ikamet etmekte olduğunuz ülkeyi seçmelisiniz.

•

Eksiksiz tam adres gereklidir (yalnızca Posta Ofisi Kutusu adresi yeterli değildir). Burada
yalnızca mevcut adresini gereklidir ve ayrıntıları girmek için 4 satıra kadar kullanabilirsiniz

•

Lütfen aynı zamanda, Vize Memurunun sizinle gündüz çalışma saatleri sırasında irtibat
kurabileceği telefon numaranızı ve eposta adresinizi sağlayın.

•

Save and Continue (Kaydet ve Devam Et)’ butonuna tıklayın. Ardından, size benzeri
olmayan bir İşlem Numarası verilecektir. Bu numarayı aldıktan sonra, başvurunuzu
kaydedebilir, herhangi bir aşamada bu süreçten çıkabilir ve 30 gün içerisinde başvurunuzu
tamamlamak için geri gelebilirsiniz.

•

Ekranın solunda bulunan Retrieve Application (Uygulamayı Al)’ seçeneğini kullanarak bu
30 günlük süre içerisinde herhangi bir zamanda uygulamanızı alabilirsiniz. İşlem Numaranız,
Pasaport numaranız, Milliyetinizin Ülkesi ve Doğum Tarihini girmeniz gerekecektir.

Save and Continue (Kaydet ve Devam Et)’ butonuna tıklayın.

Size sorulacak olan kalan sorular, seyahatinizin amacına bağlı olacaktır, fakat, genellikle, geçmiş
göçmenlik hikayeniz, mevcut mesleğiniz (varsa), İrlanda'daki ev sahibi/aile üyenizin ayrıntıları, kişisel
durumunuz ve aile ayrıntılarınızla ilgili olacaktır.
Birçok soruda, Yes (Evet)’ veya No (Hayır)’ şeklinde yanıtlama seçeneğine sahip olacaksınız. Bu
seçeneklerden birini seçtikten sonra, ilgili kutuyu işaretleyene kadar sonraki sorular görünür hale
gelecektir. Bu nedenle, daima doğru cevabı seçmeniz önemlidir; aksi halde, başvurunuzun ilerlemesini
gectiktirecek olan önemli bilgilerin doldurulmasını kaçırırsınız ve bu başvurunuzun reddedilmesine yol
açabilir.
Birkaç alan zorunludur ve bu alanlara bilgi girene kadar başvurunuzda ilerleyemeyeceksiniz.
Şimdi, Çevrimiçi Vize Uygulamanızın kalan kısmının doldurulmasının ayrıntılı kılavuzu gelmektedir,
bu bölüm başvurunuzun birçok kategorisine ilişkin soruları kapsar –
Göçmenlik Hikayesi

•

Şu anda ikamet ettiğiniz ülkede kaç yıl ve kaç aydır ikamet ediyor olduğunuz ve İrlanda'da
kaldıktan sonra bu ülkeye geri dönme hakkınızın olup olmadığını seçin

•

Sonraki soru, daha önceden İrlanda Vizesine hiç başvurup başvurmadığınız ve hiç İrlanda
vizesi alıp almadığınız sorusudur

•

Bir İrlanda Vizesi aldıysanız, başvurunuz yaptığınız İrlanda Büyükelçiliği/Konsolosluğu/Vize
Bürosunu belirtmeniz veya bu zamanda size verilen referans numarasını sağlamanız gereklidir

•

Daha sonra, İrlanda Vizesi için hiç reddediliğ reddedilmediğini belirtin. Bir İrlanda Vizesi
reddi aldıysanız, başvurunuz yaptığınız İrlanda Büyükelçiliği/Konsolosluğu/Vize Bürosunu
belirtmeniz veya bu zamanda size verilen referans numarasını sağlamanız gereklidir

•

Sonraki soru, daha önceden hiç İrlanda'da bulunup bulunmadığınız sorusudur. Geçmişte
herhangi bir zamanda İrlanda'ya girdiyseniz, yasal veya yasadışı olarak, bu soruya Evet’
cevabı verin.

•

Bu soruya cevabınız Evet’ ise, sonraki soru görünecektir. Size önceki seyahatinzin amacı
sorulacak ve sizden kalma süreniz sırasında size verilmiş olan referans numarası istenecektir –
örneğin: Adalet Bakanlığı Referans Numarası, Garda Ulusal Göçmenlik Bürosu (GNIB)
Numarsı veya Kişisel Kamu Servisi (PPS) Numarası. İrlanda'da önceki kalma süreniz,
yalnızca kısa süre kalma içinse, bu numaralardan birini almamış olabilirsiniz ve bu kutuları
boş bırakabilirsiniz

•

Sonraki soru, aile üyelerinizin İrlanda'da yaşıyor olup olmadığıdır - bu geniş ailenisi de
kapsar, örneğin
halalar(teyzeler)/amcalar(dayılar)/kuzenler//torunlar/dedeler(nineler)/kayınvalideler(kayınped
erler)

•

Bu soruya cevabınız Evet’ ise, sonraki sorular görünecektir, bu sorular aile üyesinin ad,
doğum tarihi, size olan akrabalığı ve Adalet Bakanlığı Referans Numarasını soracaktır.
İrlanda'daki ana aile irtibat bilgilerinizin ayrıntılarını vermelisiniz. Burada kalan birden fazla
aile üyeniz varsa, bunları destekleyici dokümantasyon ile birlikte ayrı bir kağıt üzerine
listelemelisiniz

•

Adalet Bakanlığı Numarası, 69/’ ile başlar ve EEA/İsviçre harici milliyete sahip olup
İrlanda'da ikamet eden herkese verilir. Garda (GNIB) Kayıt Kartlarında bulunabilir

•

Ardından, hiç İrlanda'ya girişinizin reddedilip reddedilmediği sorulacaktır. Daha önceden hiç
İrlanda Giriş Kapısına gelip te, bir vizeniz olup olmadığı konusunda Göçmenlik Bürosu
tarafından girişiniz reddedildi mi?

•

İrlanda'dan hiç sınır dışı edildiniz mi veya Sınırdışı edilme bildirimi aldınız mı?

•

İrlanda dışında bir ülke vizeniz hiç reddedildi mi?

•

İrlanda'ya girişini hiç reddedildi mi veya İrlanda'dan sınır dışı edildiniz mi, veya bir başka
şekilde sorulduğunda İrlanda haricinde bir ülkeyi terketmeniz istendi mi?

•

Bu 4 sorudan birini Evet’ olarak cevaplarsanız, ilgili ülke, tarihler ve neden dahil, sağlanan
kutu içinde ayrıntıları vermelisiniz.

•

Bu sorulardan birine Hayır’ olarak cevap verirseniz ve sonrasında doğru biçimde
cevaplandırmadığınız belirlenirse, vize başvurunuz reddedilecektir

•

Bu bölümdeki son soru, herhangi bir cezai mahkumiyetinizin olup olmadığını sorar. Cevabınız
Evet’ ise, mahkumiyet nedeninize ilişkin sonraki soruları cevaplamalısınız, bu sorular bu
olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği ve mahkumiyetinizin süresi ile ilgilidir

•

Save and Continue (Kaydet ve Devam Et) butonuna tıklayın

•

Herhangi bir zorunlu alanı boş bıraktıysanız, ekranın üst kısmında kırmızı harflerle bir mesaj
görünecektir. Hangi alanların doldurulması gerektiğini görmek için ekranı aşağıya
kaydırmanız gereklidir

Pasaport Ayrıntıları
•

Pasaport veya Seyahat Belgesinin nerede verildiğini belirtmeniz ve veriliş tarihi ile sona erme
tarihini vermeniz gereklidir

•

Bu ilk pasaportunuz değilse, sonraki soru için Hayır’ cevabını işaretlemelisiniz. Daha sonra,
önceki parasportunuzla ilgili sonraki soruları - önceden gerekenler ile aynı ayrıntılar - numara,
veren makam ve veriliş tarihi ile sona erme tarihi

İş/Eğitim Ayrıntıları
•

Bu bölüm, ikamet etmekte olduğunuz ülkede şu andaki işiniz veya eğitiminizle ilgilidir. İlk
soru, şu anda çalışıp çalışmadığınızla ilgilidir – bu soruya cevabınız Evet’ ise, şu andaki
işvereniniz, işinizin süresi, pozisyonunuz, iş adresiniz ve işvereninizin telefon numarası ile
eposta adresi ayrıntılarını arayan sorular sağlanacaktır

•

Sonraki soru şu anda öğrenci olup olmadığını sormaktadır – cevabınız Evet’ ise, okulunuz
veya üniversitenizin adı, adresi, telefon numarası ve eposta adresini sağlamanız istenecektir

•

Save and Continue (Kaydet ve Devam Et) butonuna tıklayın

•

Herhangi bir zorunlu alanı boş bıraktıysanız, ekranın üst kısmında kırmızı harflerle bir mesaj
görünecektir. Hangi alanların doldurulması gerektiğini görmek için ekranı aşağıya
kaydırmanız gereklidir

Başka Kişilerle Seyahat Etmek
•

Sonraki soru, başka kişilerle - iş arkadaşı, aile üyesi veya bir grubun bir parçası olarak seyahat
edip etmediğinizi sorar.

•

Evet’ olarak cevap verirseniz, sizinle beraber olan kişinin (kişilerin) adı ve yakınlığınızı
(varsa) sağlamanız istenecektir

•

Bir grubun bir parçasıysanız, lütfen grup liderinin adını verin

•

Save and Continue (Kaydet ve Devam Et) butonuna tıklayın

İrlanda'da İrtibat/Ev Sahibi
•

İrlanda'da hiç kişisel irtibatınız veya ev sahibiniz yoksa, ziyaretiniz sırasında kalacak
olduğunuz konaklama yerinin adı ve adresini vermelisiniz

•

İş için veya bir konferans ya da etkinlik için seyahat ediyorsanız, İrlanda merkezli ev
sahibi/organizatörün iş adresini ve bu kişilerle irtibat kurulabilecek gün içi telefon numarasını
vermelisiniz

•

İrlanda'ya çalışma veya eğitim için geliyorsanız, İrlanda merkezli işveren/okulun iş adresini ve
bunlarla gün içinde irtibat kurulabilecek bir telefon numarası vermelisiniz

•

Aile veya arkadaşları ziyaret ediyor/bunlara katılıyorsanız, bunların ev adresi ile gün içinde bu
kişilerle irtibat kurulabilecek bir telefon numarası vermelisiniz

•

Lütfen, ev sahibi/irtibat kişisini tanıyor olup olmadığınızı belirtin

•

Evet’ olarak cevaplarsanız, bunların soyadı, adı, milliyetinin ülkesi, mesleği, size olan
yakınlığı ve bunların Adalet Bakanlığı Referans Numarasını (milliyeti EEA/İsviçre haricinde
bir ülkedense)

•

Hayır’ olarak cevap verirseniz, lütfen şirket/okul/organizasyon içerisinde irtibatınızın
olduğu kişinin soyadı ve adını verin

•

Save and Continue (Kaydet ve Devam Et) butonuna tıklayın

•

Herhangi bir zorunlu alanı boş bıraktıysanız, ekranın üst kısmında kırmızı harflerle bir mesaj
görünecektir. Hangi alanların doldurulması gerektiğini görmek için ekranı aşağıya
kaydırmanız gereklidir

Aileniz
•

Lütfen, aşağı açılır menüden, Bekar, Evli, Dul, Boşanmış, Ayrılmış, Evli olmadığınız bir
eşinizin veya bir Eşcinsel ilişki içinde olup olmadığınızı belirtin

•

Bir karınız veya eşiniz varsa, lütfen bu kişinin soyadı, adı, diğer adı (örneğin: kızlık soyadı
veya doğumdaki adı) ve doğum tarihini,

•

pasaport numarasını verin ve sizinle seyahat edip etmeyeceğini belirtin

•

Sizinle seyahat ediyorlarsa, kendi pasaport numaraları var mı yoksa, adları sizin
pasaportunuzda mı mevcut? Sizinle birlikte seyahat ediyorlarsa ve kendi pasaportları varsa,
ayrı bir başvuru doldurulmalıdır ve ayrı bir ücret ödenecektir

•

Karınız/eşinizin erkek mi yoksa kadın mı olduğunu seçin ve şu anda hangi ülkede ikamet
ettiklerini seçin

•

Daha sonra, sahip olduğunuz sizin yükümlülüğünüzde olan çocuk sayısını girin ve bunların
soyadı, adı, doğum tarihi, cinsiyeti ve milliyetini sağlayın.

•

Lütfen, çocuğun sizinle birlikte seyahat ediyor olup olmadığını veya kendi pasaportları olup
olmadığını belirtin. Kendi pasaportları ile seyahat ediyorlarsa, ayrı bir başvuru
doldurulmalıdır ve ayrı bir ücret ödenecektir

•

6'dan fazla size bağımlı çocuğunuz varsa, lütfen ayrı bir kağıtta daha fazla ayrıntı verin ve
başvurunuzla birlikte teslim edin

•

Save and Continue (Kaydet ve Devam Et) butonuna tıklayın

Vize başvurularının birçok kategorisinde, şu anda son sorunuza ulaşmış bulunuyorsunuz, bu
soru bu çevrimiçi başvurunun doldurulmasında bir Memur/Şube'den yardım alıp almadığınızı
sorar.
Vize başvurularının diğer kategorileri için, Çalışma ve Eğitim gibi, bu kategorilere ilişkin birkaç
soru daha vardır ve bunlar, bu dokümanın sonunda özetlenir.
Bu formda yardım alma

•

Çevrimiçi başvurunuzun doldurulmasında bir memur/şubeden yardım aldıysanız, memurun
adını, şubenın adı ve adresini ve memur ile irtibat kurulabilecek bir gün içi telefon numarasını
vermelisiniz

Beyanat
Tüm soruları tamamladıktan sonra, size okumanız gereken bir Beyanat sunulacaktır. Bu Beyanatın
içeriğine katılıyorsanız, bunu onaylamak için kutuyu işaretlemeniz gereklidir.
Daha sonra, girmiş olduğunuz tüm bilgileri içeren bir ekran göreceksiniz. Bunu yazdırmanız ve hata
içerip içermediğini kontrol etmeniz önerilir.
Bu aşamada herhangi bir değişiklik yapmanız gerekirse, bunu,
ilgili soruya giderek yapabilirsiniz.

Back (Geri)’ butonunu kullanarak

Daha sonra, son ekrana geri dönmek için Save and Continue (Kaydet ve Devam Et) butonu üzerine
tıklamanız gerekir
Tüm ayrıntılarınızın doğru biçimde girildiğinden tatmin olduysanız, lütfen
üzerine tıklayın.

Submit (Gönder)’ butonu

Daha sonra, View and Print Summary Sheet (Özet Sayfasını Görüntüle ve Yazdır)’ butonuna
tıklayın. Bu, başvurunuzla ilgili özet ayrntıları ve başvurunuzu bırakmanızın gerekli olduğu İrlanda
Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya Vize Bürosunun adresini, ilgili ücreti ve destekleyici
dokümantasyonunuzu içermektedir.
NOT: Özet sayfanızda gösterilen adresi, ikamet ettiğiniz ülkede bulunan veya onaylanmış ana
İrlanda Büyükelçiliği/Konsolosluk/Vize Bürosu olacaktır. Bulunduğunuz yere daha yakında olan
dokümanlarınızı teslim edebileceğiniz başka bürolar olabilir. Ülkenizdeki tüm büroların tam
listesi, lütfen bkz. www.dfa.ie
Bu Özet Sayfa, aynı zamanda, şimdi imzalanızın gerekli olduğu, daha önceden okumuş olduğunuz
Beyanatı da içerecektir.
Not: Bu Beyanatı, yalnızca başvuruyu yapan kişi imzalayabilir. Başvuran kişi 16 yaşın altındaysa,
ebeveyn ve vasi, onun adına imzalamalıdır.
Lütfen fotoğrafınızın arkasına adınız ve başvuru işlem numarasını yazdırın. Lütfen fotoğrafı forma
eklemeyin. Fotoğrafınızın bu dokümanın 1.Sayfasında listelenen gereklilikleri karşıladığından emin
olun, çünkü bu gereklilikleri karşılamayan fotoğraflar kabul edilemez ve vize başvurunuzun
işlenmesinde gecikmelere neden olacaktır.
Dokümanların İrlanda Büyükelçiliği/Konsolosluk/Vize Bürosuna Teslim Edilmesi
Başvurunuzu çevrimiçi gönderdiyseniz, destekleyici dokümantasyonunuzun nasıl gönderileceği,
ödenecek ücreti ve kabul edilen ödeme yöntemi hakkındaki ayrıntılar için Özet Sayfası üzerinde
gösterilen internet sitesi adresini kontrol etmelisiniz.
Özet Sayfanız, ilgili ücret, gerekliliklerimizi karşılayan bir fotoğraf ve başvuruyor olduğunuz vize
kategorisi için gerekli tüm destekleyici dokümantasyon, gecikme olmaksızın ilgili İrlanda
Büyükelçiliği/Konsolosluğu/Vize Bürosuna gönderilmelidir.
Çalışma veya Eğitim Vizesi için başvuruyorsanız, lütfen aşağıya bakın:
Çalışma Vizesi Başvurusu
İrlanda'da bir vize için başvuruyorsanız, bir Çalışma İzni - İş İzni veya Yeşil Kart yoluyla, Ticaret ve
Çalışma Bakanlığının iznine sahip olmalısınız.

İrlanda'ya seyahatiniz için neden olarak
sonraki ekran sunulacaktır.
•

Çalışma’ seçtiyseniz, aile ayrıntılarınızı girdikten sonra,

Şimdi, İş İzni/Yeşil Kartınızın referans numarasını girmelisiniz.
Not: Bir Van der Elst vizesi için başvuruyorsanız, bir Çalışma İznine sahip olamayacaksınız.
Referans numarası için sağlanan kutuya N/A (YOK) girin

•

Daha sonra, çalışıyor olacağınız şirketin adı ve adresini vermeniz gerekir.

•

Lütfen, Vize Memurunun gün içi çalışma saatleri sırasında irtibat kuracağı, bu şirket içinde bir
kişinin irtibat adı, telefon numarası ve eposta adresini verin.

•

Lütfen şimdi, başvurunuzu ve destekleyici dokümantasyonu tamamlamak ve göndermek için
yukarıdaki talimatları izleyin

Çalışma Vizesi Başvurusu
İrlanda'da çalışmak için bir vizeye başvurmak istiyorsanız, ilk önce çalışma dersine kabul edilmiş
olmalısınız – lütfen www.inis.gov.ie sayfasındaki Öğrenci Vizesi Yönergelerine bakın ve bu çevrimiçi
başvuruyu tamamlamadan önce tüm gerekliliklerimizi tamamladığınızdan emin olun
•

Bir eğitim kursuna kabul edilmiş olduğunuzu onaylamalı ve okul/üniversitenin adı, kurs
başlığı ve süresini vermelisiniz

•

Ücretleri üniversiteye tamamen ödemiş olduğunuzu onaylayın

•

Her hafta katılacak olduğunuz gün içi öğretim saatlerinin sayısını belirtin

•

Daha sonra, önceden İrlanda'da çalışmış olup olmadığınızı belirtmelisiniz. Evet’ olarak
cevaplamışsanız, sağlanan kutuda ayrıntıları - okulun adı, üstlenilen kurs ve başlama ve bitiş
tarihlerini - belirtin

•

Sonraki soru İngilizce konuşuyor musunuz?’ sorusudur. Evet’ olarak cevaplarsanız, sahip
olduğunuz Uluslararası tanınan İngilizce Dili yeterliliklerinden birinin ayrıntılarını sağlamanız
istenecektir - örneğin: IELTS, TOEFL, Cambridge, vb. Lütfen, İngilizce Dili gerekliliklerinin
ayrıntıları için Öğrenci Vizesi Yönetgelerimize bakın.

•

Daha sonra, güncel eğitim yeterliliklerinin ayrıntılarını vermeniz gerekecektir. Bunlar, hem
ikinci hem de üçüncü eğitime atıf yapar, okulun/üniversitenin adını girin ve başvurduğunuz ve
yeterlilikleri elde ettiğiniz tarihleri girmelisiniz

•

Eğitimin son dönemi ile bu başvuru arasındaki tüm boşluklar, sağlanan kutuda belirtilmelidir

•

Daha önceden çalışmışsanız, lütfen ayrıntılar sağlayın - işeverenin adı, çalışılan tarihler ve
pozisyonu

•

İrlanda'dayken sahip olacağınız mali desteğin ayrıntılarını vermelisiniz - kendi mali
kaynaklarınızı mı kullanacaksınız, bir sponsor tarafından mı (örneğin: aile üyesi)
destekleneceksiniz, bir Hükümet tarafından mı finanse ediliyorsunuz veya sizin başka bir
finansal destek formu vardır?

•

Sponsor’ seçeneğini seçerseniz, ana sponsorun adı, size olan yakınlığı, adresleri, Vize
Memurunun onlarla irtibat kurabileceği gün içi telefon numaralarını vermelisiniz.

•

Birden fazla sponsorunuz varsa, ayrı bir sayfada yukarıdaki ayrıntıları sağlamalı ve
destekleyici dokümantasyon ile göndermelisiniz

•

Dikkate alınmasını istediğiniz başka fonlar varsa, lütfen sağlanan kutudaki ayrıntıları girin.

•

Lütfen, yanlış, sahte veya yanıltıcı bilgiler veya dokümantasyon sağlarsanız, başvurunuzun,
herhangi bir temyiz hakkı olmaksızın reddedileceğine dikkat edin. Aynı zamanda, tarafınızdan
yapılan tüm ilerideki başvurular, da reddedilecektir.

•

Lütfen şimdi, başvurunuzu ve destekleyici dokümantasyonu tamamlamak ve göndermek için
yukarıdaki talimatları izleyin

