
INSTRUCTIONS FOR MEDICAL EXAMINATION 
 
All intending immigrants are required to undergo a medical examination by one of the medical 
doctors on the following list.  The physicians will provide the necessary medical examination forms. 
Please visit only one of the physicians on the list. You must have your passport and a passport size 
photo along with your case number with you in order to complete the medical exam. Make sure that 
your medical examination is completed before your appointment date and bring the results of the 
examination on your appointment date.  You do not need to bring your X-Ray to the interview. 
CHARGES FOR THE PHYSICAL EXAMINATION AND OTHER REQUIRED TESTS ARE 
TO BE PAID BY THE VISA APPLICANT.  FEES ARE AS FOLLOWS: BLOOD TESTS 
$60.00; CHEST X-RAY $45.00; PHYSICIAN $70.00. EACH VACCINATION FEE VARIES 
FROM $5.00 TO $60.00 DEPENDING ON AGE AND VACCINES REQUIRED. 
 
Medical Doctor Address Phone Number Working Hours 
Dr. Mehmet Ungan 
Dr. Handan Ungan 
www.doctorun.com
mungan@duzen.com 

Atatürk Bulvarı 237/29 
Kavaklıdere, Ankara 

90-312-468-9541 
ext 544 
90-532-245-1388 

Weekdays 09:00-19:00 
Saturdays 10:00-17:00 

American Hospital 
Check up dept., 2ndfloor 

Güzelbahçe Sokak 
Nişantaşı, İstanbul 

90-212-311-2501 
90-212-311-2502 
90-212-311-2000 

For appointment, please 
call in advance, between: 
Weekdays 08:00-18:00 
Saturdays 08:00-13:00 

 
IMPORTANT NOTICE CONCERNING VACCINATION REQUIREMENTS  
 
United States Immigration Law requires immigrant visa applicants to obtain certain vaccinations (listed 
below) prior to the issuance of an immigrant visa.  Instructions and procedural guides direct panel 
physicians who conduct immigrant visa medical examinations to verify that applicants have met the 
vaccination requirement, or that it is medically inappropriate for the visa applicant to receive one or more 
of the listed vaccinations:  
 
Mumps, Measles, Rubella, Polio, Tetanus and Diphtheria Toxoids, Pertussis, Influenza Type B (HIB), 
Hepatitis B, Varicella, Pneumococcal, and Influenza. 
 
In order to assist the panel physician, and to avoid delays in the processing of an immigrant visa, all 
immigrant visa applicants should have their vaccination records available for the panel physician’s 
review at the time of the immigrant medical examination.  Visa applicants should consult with their 
regular health care provider to obtain a copy of their immunization record, if one is available.  If you 
do not have a vaccination record, the panel physician will work with you to determine which 
vaccinations you may need to meet the requirement.  Certain waivers of the vaccination requirement 
are available upon the recommendation of the panel physician. Only a physician can determine which 
of the listed vaccinations are medically appropriate for you, given your age, medical history and 
current medical condition. 
 
If you are fifteen (15) or older, a blood test for antibodies developed in response to infection by the 
Human Immunodeficiency Virus (HIV) is required.  HIV is the virus that causes the Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS).  AIDS is the name given to a group of illnesses, which may occur in 
persons infected with HIV.  HIV infection causes a defect in a person's natural immunity against disease.  
Victims are highly vulnerable to serious illnesses. This test is not to diagnose AIDS, but to detect 
antibodies to the virus. If the result is positive, it does not necessarily mean that you have AIDS or will 
get it.  The results of your test will be provided to a consular officer.  Also, it may be necessary to report 
results to the health authorities in this country. A positive test result will mean that you will not be 
eligible to receive a visa.  A positive test result may also carry other consequences related to your day-to-
day activities in this country. 



SAĞLIK YOKLAMASI YÖNERGESİ 
 
Tüm göçmen adayları belirli sağlık yoklamalarından geçmelidirler. Bu formda yoklamayı yapmaları 
onaylanmış doktorların listesi bulunmaktadır. Gerekli sağlık yoklaması formları gittiğiniz doktorlar 
tarafından temin edilecektir. Lütfen listedeki doktorlardan yalnız birine gidiniz. Sağlık raporunuzun 
eksiksiz hazırlanabilmesi için pasaportunuzu mutlaka yanınızda bulundurunuz. Sağlık yoklamanızı 
mutlaka randevu gününden evvel tamamlayınız ve sonuçlarını randevu gününde istenilen tüm diğer 
belgelerle beraber getiriniz. 
 
BİRLEŞİK DEVLETLER VİZE AMAÇLI GEREKLİ SAĞLIK YOKLAMALARI, AŞAĞIDA LİSTESİ 
VERİLEN AMERİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ KONSOLOSLUK KISMINCA ONAYLANMIŞ 
DOKTORLAR TARAFINDAN YAPILMAKTADIR.  SAĞLIK YOKLAMASI VE DİĞER GEREKLİ 
TAHLİL ÜCRETLERİ BAŞVURAN TARAFINDAN ÖDENECEKTİR. (SAĞLIK YOKLAMASI 
ÜCRETLERİ: KAN TAHLİLLERİ 60.00$; RONTGEN FİLMİ:45.00$: DOKTOR ÜCRETİ 
70.00$’dır. HER BİR AŞI ÜCRETİ YAŞ VE AŞILARIN GEREKLİLİKLERİNE GÖRE 5.00$ İLA 
60.00$ ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR.) 
 

Doktor Adres Telefon No. Çalışma Saatleri 
Dr. Mehmet Ungan 
Dr. Handan Ungan 
www.doctorun.com
mungan@duzen.com 

Atatürk Bul. 237/29 
Kavaklıdere, Ankara 

90-312-468 9541 
ext 544 
90-532-245-1388 

Hafta içi 09:00-19:00 
Cumartesi 08:00-17:00 
 

Amerikan Hastanesi 
Check-up Departmanı 

Güzelbahçe Sokak Nişantaşı, 
İstanbul 

90-212-311-2501 
90-212-311-2502 
90-212-311-2000 

Lütfen randevu için önce 
telefon ediniz. 
Hafta içi 08:00-18:00 
Cumartesi 08:00-13:00 

 
AŞI ŞARTLARI KONUSUNDA ÖNEMLİ DUYURU 

 
Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik Yasası, göçmen vizesi başvurusunda bulunanların vizelerinin 
verilmesinden önce belirli aşıları (listesi aşağıda verilmektedir) olmalarını öngörmektedir.  Göçmen vizesi 
başvurusunda bulunanlar, tıbbi muayenelerini yapan doktorlarından, söz konusu aşılama   şartlarını yerine 
getirdiklerini veya belirtilen aşılardan birini veya daha fazlasını olmalarının tıbbi açıdan uygun 
olmayacağını doğrulamaları gerekmektedir. Belirtilen doktorlara yardımcı olunması ve göçmen vizesi 
başvurusunun sonuçlandırılmasında gecikmelerin önlenmesi için, sağlık muayenesi esnasında aşı 
kartlarının hazır bulundurulmasi gerekmektedir.  Vize başvurusunda bulunanların, eğer varsa, aşı 
kayıtlarının bir suretini almak için düzenli olarak gittikleri sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.  
Eğer bir aşı kartınız yoksa, gideceğiniz doktor, sözkonusu şartın yerine getirilmesi için gereksinim 
duyabileceğiniz aşıları sizinle beraber belirleyecektir.  Doktorların tavsiyesi üzerine ve belli bazı 
durumlarda aşı şartlarından vazgeçilmesi mümkündür.Sadece bir doktor, yaşınızı, geçmişteki tedaviler ve 
halihazırdaki sağlık durumunuzu dikkate alarak belirtilen aşılardan hangilerinin tıbbi açıdan sizin için 
uygun olduğuna karar verebilir.  
  
Gerekli aşılar: Kabakulak, Kızamık, Kızamıkçık, Çocuk Felci, Tetanoz ve Difteri Toksoidleri, Boğmaca, B 
Tipi Grip (HIB), Hepatit B, Suçiçeği, Pnömokok ve Grip. 
 
Onbeş (15) yaşında veya bu yaşın üzerinde iseniz, sağlık muayenenizin bir parçası olarak İnsan Bağışıklık 
Eksikliği Virüsü (HIV) antikor kan testi yapılması gerekmektedir.  HIV, Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği 
Sendromu’nun (AIDS) nedeni olan virüstür.  AIDS, HIV virüsü taşıyan kişilerde meydana gelebilecek bir 
grup hastalığa verilen isimdir.  Bu eksiklik, virüsü taşıyan kişileri, normal olarak bağışıklık sistemi 
etkilenmemiş olan kişiler için tehdit oluşturmayan ciddi hastalıklara karşı savunmasız bırakmaktadır.  Bu 
testin amacı, AIDS’i teşhis etmek değil virüs antikorlarını belirlemektir.  Sonucun pozitif çıkması halinde 
bu mutlaka AIDS olduğunuz veya bu hastalığa yakalanacağınız anlamını taşımaz. Testinizin sonuçları, bir 
konsolosluk yetkilisine verilecektir.  Ayrıca, sonuçların bu ülkedeki sağlık makamlarına bildirilmesi 
gerekebilir. Pozitif bir test sonucu, vize almak için uygun olmadığınız anlamını taşıyacaktır. Pozitif bir 
test sonucu, bu ülkedeki günlük faaliyetleriniz üzerinde yerel sonuçlara da yol  açabilir. 


