KONSOLOS TERCÜME BÜROSU
Vali Kazım Dirik Cad. No 4 Gayret Han K5 D 503 Pasaport – İZMİR
Tel/Fax: (232) 425-2328 / 2388 info@vizekolay.com
AİLE ZİYARET VİZESİ İÇİN GEREKEN BELGELER
Daha fazla bilgi için lütfen www.vizekolay.com adresini ziyaret ediniz.
Koyu renkle belirtilenler getirilmesi zorunlu olanlardır. İlgili kuralların gerekliliklerini yerine getirmek müracaatçının
sorumluluğunda olduğundan, belirtilen dökümanların sunulmamasının başvurunun reddedilmesine yol açabileceğini
müracaatçılara bildiririz. Vi ze görevlisi kararını sunmuş olduğunuz kanıtlar doğrultusunda alacaktır. Vi ze görevlilerinin k işisel
koşullarınız kadar, başvurunuzun nedenlerini de anlamaları büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bütün yazışmaların /mektupların
İngilizce'ye tercüme edilmesini bu değerlendirme sürecine yardımcı olması açısından önermekteyiz.
Belgelerin tercümelerinin noter tasdikli olması gerekmez.
İstenen Evraklar Listesi:
1. VAF1 B Başvuru formu, tümü İNGİLİZCE/siyah tükenmezle doldurulmuş ve müracaatçı tarafından imzalanmış olmalıdır, eğer
müracaatçı okur-yazar degilse parmak basılarak onaylanmalıdır.
2. İçinde boş vize sayfaları bulunan geçerli pasaport,
3. Eğer varsa eski pasaportlarınız,
4. İki 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 on-line ödenecektir,
7. Maddi Durumu Gösterir Belgeler,
a. Maaş bordroları veya gelirinizi gösterir belgeler [asılları + fotokopileri],
b. Eğer iş sahibi iseniz, firmanızın belgelerini temin ediniz: Ticaret Odası kaydı, en son vergi levhanız, imza sirküleri, ticar et
sicil gazetesi [fotokopileri] İlgili paragrafların İngilizce'ye tercüme edilmesi zorunludur,
c. Banka cüzdanları veya Banka Yazıları (asılları + fotokopileri - Minimum son 2 aya ait hesap hareketleri - Özellikle bu
amaç için bankanızdan antetli kağıda hesap dökümü istenebilir.] Banka yazısının İngilizce olması zorunludur,
d. Ailenizin maddi durumunu gösterir belgeler; örneğin maaş bordroları, banka cüzdanları [asılları ve fotokopileri],
e. Mal varlığınız varsa bunu kanıtlayıcı belgeler [Noter tastikli kopya önerilir],
8. Eğer çalışıyor iseniz, izinli olduğunuzu belgeleyen antetli bir kağıda yazılmış, işvereninizden resmi bir yazı [aslı + fotokopi] İngilizce
olması zorunludur,
9. Eğer öğrenci iseniz, lütfen öğrenci kayıt mektubunuzu ekleyiniz [aslı + fotokopi],
10. Sponsorunuzdan, sponsorunuz tarafından imzalanmış davet yazısı. [aslı + fotokopi] İngilizce olması zorunludur ve Birleşik
Krallık'taki maddi durumunu gösteren kanıtlar [aslı + fotokopisi],
11. Birleşik Krallık'ta uygun konaklama imkanlarını gösteren belgeler [aslı + fotokopi] örneğin sponsorunuzun adresini ve gönderildiği
kişinin ismini gösteren elektrik,su faturaları vb.,
12. Sponsorun Birleşik Krallık'taki yasal kalma iznini gösterir pasaport kopyaları [fotokopi],
13. 18 yaşının altında anne-baba/veli ile seyahat etmeyen tüm çocuklar, yanlarında anne-baba/velileri tarafından seyahat
etmelerine izin verdiklerini teyit eden noter tasdikli muvafakatname. [Aslı+fotokopi] İngilizce olması zorunludur.
14. Erkek müracaatçılar askerlik durumlarını açıklayıcı belge getirmelidirler [fotokopi] İngilizce olması zorunludur,
LÜTFEN DİKKAT
(a) Vize ücreti iade edilmez.
(b ) Türkiye'de oturma izni olmayanların başvuruları kabul edilmeyebilir.
(c) Başvurunuzun değerlendirilmesi için bir görüşmeye gelmeniz gerekeb ilir.
(d) Daha önce Birleşik Krallık vize giriş izni reddi olduğu durumlarda, normal koşullarda bir görüşme
gerekecektir ve b aşvurunun Birleşik Krallık veya b aşka b ir İngiliz misyonuna danışılması gerekebilir.
(e) Lütfen yukarıda b elirtilen maddelere ek olarak başka b elgeler de getirmeniz istenebileceğini b iliniz.
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Acaba evraklarım eksik mi, başvurum reddedilir mi, beni uğraştırırlar mı şeklindeki endişelerinize son
veriyoruz.
İşimiz sadece form doldurmak değil, yapacağınız başvurunun başarılı sonuçlanması ve harcadığınız
paranın boşa gitmemesi için yanınızda adım adım yürümek ve ihtiyacınız olan danışmanlığı sağlamaktır.
Vize işlemleri konusunda 19 yıllık tecrübemiz sayesinde vize başvuru işi artık sizi korkutmasın!

