YE R L E Ş İ M ( E v l i l i k / Ç o c u k / N i ş a n l ı / H e m c i n s B i r l i k t e l i ğ i / Y a ş
s ı n ı r ı n ı a ş m ı ş ç o c u k ) V İ ZE S İ İ Ç İ N G E R E K E N B E L G E L E R
Daha fazla bilgi için lütfen www.ukvisas.gov.uk adresini ziyaret ediniz.
Ko yu renkle belir tilen ler getir ilmesi zorunlu o lanlardır. İlgi li kuralla rın g erekliliklerini yerine getirmek müracaa tçının
s orum luluğ unda o lduğ undan, belirti len doküm anların s unulm amas ının baş vurunun redded ilmesine yo l açabil e ceğini
m üracaatçılara bildiririz. Vize görevlisi kararını s u nmuş olduğunu z kanıtlar doğ rultus unda alacaktır. Vize görevlin in kiş isel koşul larınız
kadar, baş vurun uzun ned enlerini de anlam aları b üyük önem taş ımaktadır. Bu ned enle bütün yazışma ların/mek tupların İngili zce’ye
te rcüme ed ilm es ini b u de ğerlendirm e sürecine ya rdım cı olm as ı a çıs ından önermekteyiz. Belgelerin tercüm el erinin noter tas tikli o lmas ı
g erekm emekted ir
Kontrol Listesi:
Asl ı

Kopy a

Hiçbiri

1. VAF4 A Başvuru Formu, tümü İNGİLİZCE/siyah tükenmezle doldurulmuş ve müracaatçı tarafından
imzalanmış olmalıdır, eğer müracaatçı ya zamıyorsa parmak basılarak onaylanmalıdır
2. İçinde boş vize sayfaları bulunan geçerli pasaport
3. Eğer varsa eski pasaportlarınız.
4.Bir adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf – bilgisayarda taranmış kopyalar olmamalı(fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı ve başvuru formuna yapıştırılmalıdır)
5. Geçerli pasaportunuzun 1-4e kadar olan sayfalarının fotokopileri
6. Doğru vize harcı sadece Türk Lirası olarak
7. Evlilik cüzdanları ve her iki tarafın daha önce evlilikleri varsa onlarla ilgili belgeler örneğin boşanma
kağıtları. [Asıllar+fotokopileri] İngilizce olması zorunludur
8. Sponsorun Birleşik Krallık'ta yasal kalma iznini gösterir belge. Sponsorun Türkiye seyahatlerini
gösterir pasaport sayfalarının fotokopileri. [fotokopiler]
9. Birleşik Krallık’taki konaklam a imkanı, örneğin konut kredi döküm leri, kira kontratı, ve ev tapuları. [Asıl + fotokopi]
10. Geçiminizi sağlayabilme imkanlarınızı gösterir belgeler. Sponsorunuzun geliri ve tasarrufu, örneğin P60; m aaş
bordroları, iş kontratı, banka veya building society hesapları. Eğer serbest meslek sahibi ise, en son kar zarar
bildirgesi. Kendi işine sahip ise, iş sahibi olduğunu veya işi kiraladığına dair belgeler. (Aslı + fotokopi)
11. Sponsorunuzun düzenli giderlerini gösterir belgeler örneğin su/elektrik/gaz vs gibi faturalar, belediye vergisi vs.
[Asıl + fotokopi]]
12. Türkiye'deki kendi gelirinizi, tasarrufunuzu ve mal varlığınızı gösterir belgeler. [Asıl + fotokopi]
13. Siz ve Birleşik Krallık’taki sponsorunuzun haberleştiğini gösterir belgeler örneğin, telefon faturaları, mektuplar,
resimler, Birleşik Krallık'ta kefilinizin para gönderdiğine dair havale dekontları vs.(lütfen CD-Video kasetleri
GÖNDERMEYİN) [Aslı + fotokopi ]
14.Eğitim sertifikaları [fotokopi]
15. Sponsorlar için: Evlilik cüzdanları ve her iki eşten daha önce evlenmiş iseler onlarla ilgili belgeler örneğin
boşanm a belgeleri [Asıl + fotokopi]
16. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. [Asıl + fotokopi]
17. Nişanlılar/Yasal hem cins beraberliği başvurusunda bulunacaklar: Fazla geciktirmeden (genellikle 6 ay içinde)
evlilik planlarınıza/ yasal hem cins beraberliği başvuru planlarınıza dair kanıtlar.
18. Çocuklar için: Her iki ebeveynin nerede olduklarına dair belge ve velayet belgesi. Nüfus cüzdanları, aile 'nüfus'
sicil kaydı. [Asıl + 1 fotokopi]
19. Anne-babalar/büyükanne-büyükbabalar için: Türkiye'deki maddi durumu ve Birleşik Krallık’taki sponsorun m ali
destek sağladığına dair belgeler [As ıl + 1 fotokopi]

LÜTFEN DİKKAT
(a) Vize ücreti iade edilmez.
(b) Türkiye’de oturma izni olmayanların başvuruları kabul edilmeyebilir.
(c) Başvurunuzun değerlendirilmesi için bir görüşmeye gelmeniz gerekebilir.
(d) Daha önce Birleşik Krallık vize giriş izni reddi olduğu durumlarda, bir görüşmeye gelmeniz ve başvurunun Birleşik Krallık veya
başka bir İngiliz misyonuna danışılması gerekebilir.
(e) Lütfen yukarıda belirtilen maddelere ek olarak başka belgeler de getirmeniz istenebileceğini biliniz.
Kontrol eden (paraf)
Tarih

Yukarıda belirtilen dokümanları sunmam bana tavsiye edildi. Bazı belgelerin eksikliğinin başvurumun reddine yol açabileceğin in
bilincindeyim. Bu beyanı imzalayarak, sunmuş olduğum belgelerin ilgili yetkililere UK Border Agency tarafından kontr olünun
yapılmasına da onay verdiğimi beyan etmiş bulunmaktayım
İmza:……………………………… Tarih:…………………………………….

