
 
 

ÇALIŞMA  İZNİ  SAHİPLERİNİN  EŞ  VE  ÇOCUKLARININ  VİZELERİ   İÇİN  GEREKEN  ÇALIŞMA İZNİ SAHİPLERİNİN EŞ VE ÇOCUKLARININ VİZELERİ İÇİN GEREKEN
BELGELERBELGELER  

  
Daha fazla bilgi için lütfen başvuru formları ve kılavuzlar bölümünü ziyaret ediniz. 

  
KKooyyuu  rreennkkllee  bbeelliirrttiilleennlleerr  ggeettiirriillmmeessii  zzoorruunnlluu  oollaannllaarrddıırr..  İİllggiillii  kkuurraallllaarrıınn  ggeerreekklliilliikklleerriinnii  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeekk  mmüürraaccaaaattççıınnıınn  ssoorruummlluulluuğğuunnddaa  

oolldduuğğuunnddaann,,  bbeelliirrttiilleenn  ddookküümmaannllaarrıınn  ssuunnuullmmaammaassıınnıınn  bbaaşşvvuurruunnuunn  rreeddddeeddiillmmeessiinnee  yyooll  aaççaabbiilleecceeğğiinnii  mmüürraaccaaaattççııllaarraa  bbiillddiirriirriizz..  VViizzee  ggöörreevvlliissii  
kkaarraarrıınnıı  ssuunnmmuuşş  oolldduuğğuunnuuzz  kkaannııttllaarr  ddooğğrruullttuussuunnddaa  aallaaccaakkttıırr..  VViizzee  ggöörreevvlliinniinn  kkiişşiisseell  kkooşşuullllaarrıınnıızz  kkaaddaarr,,  bbaaşşvvuurruunnuuzzuunn  nneeddeennlleerriinnii  ddee  aannllaammaallaarrıı  
bbuuyyüükk  öönneemm  ttaaşşıımmaakkttaaddıırr..  BBuu  nneeddeennllee  bbüüttüünn  yyaazzıışşmmaallaarrıınn//mmeekkttuuppllaarrıınn  İİnnggiilliizzccee’’yyee  tteerrccuummee  eeddiillmmeessiinnii  bbuu  ddeeğğeerrlleennddiirrmmee  ssüürreecciinnee  yyaarrddıımmccıı  

oollmmaassıı  aaççııssıınnddaann  öönneerrmmeekktteeyyiizz..  BBeellggeelleerriinn  tteerrccüümmeelleerriinniinn  nnootteerr  ttaassttiikkllii  oollmmaassıı  ggeerreekkmmeemmeekktteeddiirr.. 
 

Kontrol Listesi: 
 
                 Aslı         Kopya   Hiçbiri 

1. VAF2 Başvuru formu, tümü İNGİLİZCE/siyah tükenmezle doldurulmuş ve müracaatçı tarafından imzalanmış 
olmalıdır. 

   

2. En az altı ay geçerliliği ve kullanılabilir 'vize' sayfaları olan 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    

 
7. Eşinizin Birleşik Krallık Çalışma İzni [Aslı+ fotokopi] veya  eşinizin Çalışma İzni Vizesi/eğer eşiniz 
Birleşik Krallı'kta ise veya vizesini almış ise Birleşik Krallık muhaceret durumunu gösteren belgeler 
[fotokopileri] 

   

 
8. Evlilik cüzdanı fotokopisi (eşler için) ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği/Nüfus cüzdanı (çocuklar için ) 
[Aslı +fotokopileri] 

   

 
9. Eşinizden sponsorluk yazısı[İngilizce olması zorunludur] ve Birleşik Krallık’ta bulunduğunuz süre içinde 
geçiminizi sağlayabileceğinizi gösteren belgeler (örneğin Banka Hesap Dökümleri veya banka 
cüzdanları)   [fotokopileri] 

   

 
10. Birleşik Krallık'ta uygun konaklama imkanlarını gösteren kanıtlar [aslı + fotokopi], örneğin 
sponsorunuzun adresini ve gönderildiği kişinin  ismini gösteren banka dökümleri, elektrik,su faturaları 
vb. 

   

 
11. 18 yaşının altında anne-baba/veli ile seyahat etmeyen tüm çocuklar, yanlarında anne-baba/velileri 
tarafından seyahat etmelerine izin verdiklerini teyid eden noter  tasdikli muvafakatname. [Aslı+fotokopi] 
İngilizce olması zorunludur 

   

 
12. Erkek müracaatçılar askerlik durumlarını açıklayıcı belge getirmelidirler [fotokopi] İngilizce olması zorunludur    

 
 
LUTFEN 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, normal koşullarda bir görüşme gerekecektir 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 
açabileceğinin bilincindeyim. Bu beyanı imzalayarak, sunmuş olduğum belgelerin ilgili yetkililere UK Visas 
tarafından kontrolunun yapılmasına da onay verdiğimi beyan etmis bulunmaktayım 
 
 
İmza:……………………………… Tarih:……………………………………. 

 


