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BELGELERBELGELER

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

Koyu renkle belirtilenler getirilmesi zorunlu olanlardır.Koyu renkle belirtilenler getirilmesi zorunlu olanlardır. İlgili kuralların gerekliliklerini  İlgili kuralların gerekliliklerini yerine getirmek müracaatçınınyerine getirmek müracaatçının  
sorumluluğundasorumluluğunda olduğundan, belirtilen dokümanların sunulmamasının  olduğundan, belirtilen dokümanların sunulmamasının başvurunun reddedilmesine yol açabileceğinibaşvurunun reddedilmesine yol açabileceğini  
müracaatçılara bildiririz. Vize görevlisi kararını sunmuş olduğunuz kanıtlar doğrultusunda alacaktır. Vize görevlinin kişiselmüracaatçılara bildiririz. Vize görevlisi kararını sunmuş olduğunuz kanıtlar doğrultusunda alacaktır. Vize görevlinin kişisel  
koşullarınız kadar, başvurunuzun nedenlerini de anlamaları buyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bütünkoşullarınız kadar, başvurunuzun nedenlerini de anlamaları buyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bütün  
yazışmaların/mektupların yazışmaların/mektupların İngilizce’ye tercume edilmesini bu değerlendirme sürecine yardımcı olması açısındanİngilizce’ye tercume edilmesini bu değerlendirme sürecine yardımcı olması açısından  
önermekteyiz. Belgelerin tercümelerinin noter tastikli olması gerekmemektedir.önermekteyiz. Belgelerin tercümelerinin noter tastikli olması gerekmemektedir.

Kontrol Listesi:
       Aslı    Kopya Hiçbiri

1. İş ziyareti için VAF1C, Spor alanında VAF1J, Eğlence dünyası çalışanları için VAF1K 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.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. Maddi Durumu Gösterir Belgeler

a. Maaş bordroları veya gelirinizi gösterir belgeler [asılları + fotokopileri]

b. Eğer iş sahibi iseniz firmanızın belgelerini sağlayınız: Ticaret Odası kaydı, en son vergi levhanız, imza 
sirküleri, ticaret 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 onların maaş bordroları, banka cüzdanları. [asılları ve 
fotokopileri]
e. Malvarlığınız varsa bunu kanıtlayıcı belgeler [Noter tasdikli kopya önerilir]

8. Eğer öğrenci iseniz, lütfen öğrenci kayıt mektubunuzu ekleyiniz [aslı + fotokopi]

9. İş vereninizden bir mektup. Bu mektupta pozisyonunuz, ne kadar süredir çalıştığınız, eğer varsa SSK 
kaydınız, ziyaretinizin nedeni ve masraflarınız işvereniniz tarafından karşılanıyorsa, buna ilişkin bilgiler 
verilmelidir. [asılları ve fotokopileri] İngilizce olması zorunludur
10. Birleşik Krallık'ta bir iş yerini ziyaret edecekseniz, Birleşik Krallık'ta ki iş yerinin antetli kağıdına yazılmış 
davetiye mektubu  [aslı + fotokopi] İngilizce olması zorunludur
11. Sponsorunuzdan veya ev sahibinizden(eğer varsa): davet yazısı (Sponsorunuz tarafından imzalanmış. [aslı 
+ fotokopi] İngilizce olması zorunludur örneğin sponsorunuzun adresini ve gönderildiği kişinin  ismini gösteren 
elektrik,su faturaları vb.
12. Erkek müracaatçılar askerlik durumlarını açıklayıcı belge getirmelidirler [fotokopi]

13. Ziyaretçi Profesörler-Öğrencilere yabancı ülkelerdeki eğitim programlarında eşlik edecekler

14. İş ziyaretleri sırasında vaaz ya da benzer bir dini görev yerine getirecek Din Görevlileri

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, 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 Border Agency  tarafından kontrolünun 
yapılmasına da onay verdiğimi beyan etmis bulunmaktayım

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




