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Daha fazla bilgi için lütfen www.ukvisas.gov.uk  adresini ziyaret ediniz. 

  

KKooyyuu  rreennkkllee   bbee ll ii rrttii lleennllee rr  ggee ttii rrii llmmeessii   zzoorruunnlluu  oollaa nnllaa rrddıırr..   İİllggii ll ii   kkuurraall llaarr ıınn  ggeerreekk ll ii ll iikk lleerrii nnii   yyee rriinnee   ggee ttii rrmmee kk  mmüürraaccaaaa ttççıınnıınn  

ssoorruummlluulluuğğuunnddaa   oolldd uuğğuunnddaann,,   bbeell iirrtt ii lleenn  ddookküümmaannllaa rrıınn  ssuunnuullmmaamm aass ıınnıınn  bbaa şşvvuu rruunnuunn  rreeddddeeddii llmmeessiinnee   yyooll   

aaççaabbii lleecceeğğiinnii   mmüürraaccaaaattçç ııllaa rraa  bbii ll ddiirrii rriizz ..   VViizzee  ggöörree vvll iiss ii   kkaarraarr ıınn ıı  ssuunnmmuuşş   oolldduuğğuunnuuzz  kkaannııtt llaa rr  ddooğğ rruull ttuussuunnddaa  aallaaccaakktt ıı rr..   VViizzee  

ggöörreevvll ii nniinn  kk iişş iisseell  kkooşşuull llaarrıınnıızz  kkaaddaa rr,,   bbaaşş vvuurruunnuuzzuunn  nneeddee nnlleerrii nnii   ddee  aannll aammaall aarr ıı  bbüüyyüükk  öönn eemm  ttaaşş ıımmaakkttaaddıı rr..   BBuu  nneeddeennll ee  

bbüüttüünn  yyaazz ıışşmmaa llaa rrıınn//mmee kkttuuppllaa rrıınn  İİnnggii ll iizzccee’’yyee  tteerrccüümm ee  eeddii llmm eess iinnii   bbuu  ddeeğğeerrll eennddiirrmmee  ssüü rreecc iinnee  yyaarrdd ıımmcc ıı  oollmmaass ıı  aaçç ııss ıınnddaann  

öönnee rrmmeekktteeyy iizz ..   BBeellggeellee rriinn  tteerrccüümmeellee rriinnii nn  nnoottee rr  ttaasstt iikk ll ii   oollmmaass ıı  ggeerreekkmmeemm eekktteeddiirr..  

 

  
Kontrol Listesi: 

    
                  Aslı         Kopy a   Hiçbiri  

1. VAF1C Başvuru Formu, tümü İNGİLİZCE/siyah tükenmezle doldurulmuş ve müracaatçı tarafından 
imzalanmış olmalıdır,  

   

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. Gemi personeli: Liman Cüzdanı/ Birleşik Krallık’taki gemi acentesinden yazı veya kontrat [Aslı + 
fotokopi]  İngilizce olması zorunludur 

   

 

8. Uçak personeli: Hava yolundan iş mektubu [Aslı + fotokopi] İngilizce olması zorunludur    

 

 

 

LUTFEN DİKKAT 

(a) Vize ücreti iade edilmez.  
(b) Türk iye’de oturma izni olmayanların başvuruları kabul edilmeyebilir.  
(c) Başvurunuzun değerlendirilmesi için bir görüşmeye gelmeniz gerekebi lir.  

(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  get irmeniz istenebileceğini 

biliniz.  

 
Kontrol eden (paraf) 
 

 

 

Tarih 
 

 

 

Yukarıda belirtilen dokümanları sunmam bana tavsiye edildi. Bazı belgelerin eksikliğinin  başvurumun reddine yol 

açabileceğinin bilincindeyim. Bu beyanı imzalayarak, sunmuş olduğum belgelerin ilgili yetkililere UK Border Agency  
tarafından kontrolünun yapılmasına da onay verdiğimi beyan etmiş bulunmaktayım  
 

 

İmza:……………………………… Tarih:…………………………………….  

 


