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
YERL EŞİM (Evlilik/Çocuk/Nişanlı/Hemcins Birlikteliği/Yaş sınırını aşm ış çocuk) VİZESİ İÇİN GEREKEN BELGEL ER
Daha fazla bilgi için lütfen www.vizekolay.com adresini ziyaret ediniz.
Koyu renkle belirtilenler getirilmesi zorunlu olanlardır. İlgili kuralların gerekliliklerini yerine getirmek müracaatçının sorum luluğunda olduğundan,
belirtilen dökümanların sunulmamas ının başvurunun reddedilmesine yol açabileceğini müracaatçılara bildiririz. Vize görevlisi kararını sunmuş
olduğunuz kanıtlar doğrultusunda alacaktır. Vize görevlilerinin kişisel koşullarınız kadar, başvurunuzun nedenlerini de anlamaları büyük önem
taşımaktadır. Bu nedenle bütün yazışmaların /mektupların İngilizce'ye tercüme edilmesini bu değerlendirme sürecine yardımcı olmas ı açısından
önermekteyiz.
Belgelerin tercümelerinin noter tasdikli olmas ı gerekmez.
İstenen Evraklar Listesi:
1. VAF4A 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 zam anda çekilm iş vesikalık fotoğraf - bilgisayarda taranm ış kopyalar olmam alı- (fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş
olm alı 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. Evlilik cüzdanları ve her iki tarafın daha önce evlilikleri varsa onlarla ilgili belgeler örneğin boşanm a
kağıtları. [Asıllar+fotokopileri] İngilizce olm ası 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 be lgeler. (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 [Asıl + 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 gerekeb ilir.
(d) Daha önce Birleşik Krallık vize giriş izni reddi olduğu durumlarda, normal koşullarda bir görüşme gerekecektir ve
başvurunun Birleşik Krallık veya b aşka bir İngiliz misyonuna danışılması gerekeb ilir.
(e) Lütfen yukarıda b elirtilen maddelere ek olarak başka b elgeler de getirmeniz istenebileceğini b iliniz.

KONSOLOS TERCÜME BÜROSU
Vali Kazım Dirik Cad. No 4 Gayret Han K5 D 503 Pasaport – İzmir
Tel/Fax: (232) 425-2328 / 2388 info@vizekolay.com
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!

