VISITOR FORM (VAF1 OCT 2007)
This form is for use outside the UK only.
This form is provided free of charge.
For official use only

s

READ THIS FIRST

Your photograph must be:

This form must be completed in blue or black ink.
Please follow the guidance notes carefully and complete all questions
as indicated. If you run out of space please use Part 7 – Additional
Information.
UKvisas may take a decision on your application based on the information
contained here without interviewing you. Therefore please ensure you submit
all relevant documents (please see supporting documents guidance).
It is better to explain why you do not have a document than to submit a false
document in its place. If you submit a false document it will adversely affect
your application and your details and the document may be passed to law
enforcement agencies in your country.

• Passport style and size
(45mm high x 35mm wide)
• A recent and true likeness, showing
full face, with no hat, helmet or
sunglasses, although you can
wear everyday glasses
• Taken against an off-white, cream
or light grey background so that your
features are clearly distinguishable
against the background
• Printed on low-gloss, plain-white
photo-quality paper (with no
watermarks or embossing)
Photographs that do not conform to
these standards will be rejected and
may cause a delay in processing your
application.

Which type of Visitor Visa are you applying for? Put a cross (x) in the relevant box
Tourist

Student Visit

Medical Treatment

In transit to another country

Business Visit

Family Visit

Marriage

Academic Visit

Part 1

Other (please specify)

About you Read Guidance notes, Part 1

1.1 Given name(s)

1.2 Family name

1.3 Other names

1.5 What is your marital status? Put a cross (x) in the relevant box

1.4 Gender Put a cross (x) in the relevant box
Male

Female

Single
Married
		

Civil
Partner

Unmarried
Partner

Dissolved
Partnership

Widowed

Separated

Divorced

1.6 Date of Birth >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

D

D

M M

Y

Y

1.7 Place of birth

Y Y

1.8 Country of Birth >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1.9 Nationality

1.10 Do you hold any other nationalities? >>>>>>>>>>>>>>>>
Put a cross (x) in the relevant box

1.11 If ‘Yes’ please provide details

Yes

No

If ‘No’ go to part 2
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Part 2

Passport Information Read Guidance notes, Part 2

Enter details of the passport or travel document that you will use to travel to the UK.
2.1 Current passport or travel document number >>>

2.2 Place of Issue

2.3 Issuing Authority

2.4 Date of Issue >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

D

D

M M

Y

Y

Y

Y

2.6 Is this your first passport? >>>>>>>>>>>>>>>>>
Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

2.5 Date of expiry

D

D

M M

Y

Y

Y

Y

2.7 Please give details of previous passports covering the last 10 years

If ‘Yes’ go to Part 3

2.8 Where are any previous passports?

Part 3

Your Contact Details Read Guidance notes, Part 3

3.1 Your full address and postal code >>>>>>>>>>>>

3.2 How long have you lived at this address?

Years

Months		

3.3 Home (landline) telephone number

3.4 Mobile telephone number

3.5 Email address

3.6 Contact details if different from above

For help completing this form please see the guidance
notes. If you require further guidance or information, your
local British Embassy or High Commission will be able to
assist you. More information can also be found on the UKvisas’
website: www.ukvisas.gov.uk

Part 4

Your Family Read Guidance notes, Part 4

4.1 Full name of spouse/partner (If single go to 4.6)

4.2 Spouse/partner’s nationality >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4.3 Spouse/partner’s date of birth

D

D

M M

Y

Y

Y

Y

4.4 Where is your spouse/partner now?

4.5 Will your spouse/partner be travelling with you? Put a cross (x) in the relevant box >>>>>>>>>>>>>
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Yes

No

4.6 Do you have any children? Put a cross (x) in the relevant box >>>>>>>>>>>>>>> Yes

No

If ‘No’ go to 4.11

4.7 Where do these children live?
Name								

Address

4.8 Where are these children now?

4.9 Please provide full details for each of your children who are under the age of 18
Full name			

Date of Birth			

Place of birth			

Passport Number

4.10 Please list any of your children who will be travelling with you to the UK?

4.11 Will any other children be travelling with you? Put a cross (x) in the relevant box >>> Yes

No

If ‘No’ go to 4.15

4.12 If ‘Yes’ please provide full details about the child/children
Full name			

Date of Birth			

Place of birth			

Passport Number

4.13 Please give the home address of all children listed above
Name				

Address

4.14 What is your exact relationship to each of the children listed above and their parents
Name				

Relationship to Child			
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Relationship to their Parents

4.15 Father’s given name(s) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4.16 Father’s family name

4.17 Father’s date of birth >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4.18 Father’s place and country of birth

D

D

M M

Y

Y

Y

Y

4.19 Father’s nationality/nationalities

4.20 Mother’s given name(s) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4.21 Mother’s family name

4.22 Mother’s date of birth >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

4.23 Mother’s place and country of birth

D

D

M M

Y

Y

Y

Y

4.24 Mother’s nationality/nationalities

If 18 or over please go to Part 5. If under 18 please go to 4.25
ONLY TO BE COMPLETED BY APPLICANTS UNDER 18 (or parent/guardian on behalf of applicants)
4.25 Please provide full details about your parent(s)/guardian(s) in your home country
Name

Address

Telephone Number

Email Address

Relationship

4.26 Will you be travelling to the UK alone? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘No’ please complete 4.27 and 4.28. If ‘Yes’ please go to 4.29

4.27 If accompanied, please provide full details of up to two adults who will accompany you
1)

2)

4.28 What is your exact relationship to the adult(s) listed in 4.27?
1)

2)

4.29 Please provide the address and telephone >>>>>>>>>>>>
number of where you will stay in the UK

4.30 Is this a private address?
Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘No’ go to part 5

For help completing this form please see the guidance
notes. If you require further guidance or information, your
local British Embassy or High Commission will be able to
assist you. More information can also be found on the UKvisas’
website: www.ukvisas.gov.uk
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4.31 Please provide full details about the person you will be staying with at this address
Name

Nationality

Relationship

4.32 If the person named above is not a i) British Citizen >>>>>
or ii) European Economic Area Citizen, please give details
about what permission they have to be in the UK

Part 5

4.33 How long will you stay with this person?

Previous Applications and Travel History Read Guidance notes, Part 5

TO BE COMPLETED BY ALL APPLICANTS.
5.1 Have you ever travelled outside your country of residence, including to the UK, in the last 10 years?
Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

Date

If ‘Yes’ please provide details of any trips to the UK below
Purpose

Duration

5.2 Have you ever been refused a visa for any country, including the UK?
Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

Date

If ‘Yes’ please provide details below
Country

Reason

Reference number (for UK)

Duration

Reference number

5.3 Have you been granted a UK visa in the last 10 years?
Put a cross (x) in the relevant box
Yes
Date

No

If ‘Yes’ please provide details below
Purpose
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5.4 Have you been refused entry on arrival to the UK in the last 10 years?
Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

Date

If ‘Yes’ please provide details below
Reason

Reference number

5.5 Have you ever been deported, removed or otherwise required to leave any country, including the UK in the last 10 years?
Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

Date

If ‘Yes’ please provide details below
Country

Reason		

Reference number (for UK)

5.6 Have you made an application to the Home Office to remain in the UK in the last 10 years?
Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

Date

If ‘Yes’ please provide details below
Reason for
Granted/Refused
application		

Reason
(if refused)

Reference number

5.7 Do you have a UK National Insurance number?
Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘Yes’ please provide details below

National Insurance number

		

Reason for getting a National Insurance number

5.8 Do you have any criminal convictions in any country (including traffic offences)?
Put a cross (x) in the relevant box
Yes
Date

No

If ‘Yes’ please provide details below
Country

Offence
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Sentence

5.9 Have you ever been charged in any country with a criminal offence for which you have not yet been tried in court (including
traffic offences)? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

Date

If ‘Yes’ please provide details below
Country

Offence

5.10 In times of either peace or war have you ever been involved in, or suspected of involvement in, war crimes, crimes against
humanity or genocide? Refer to the Guidance notes for definitions. Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

Date

If ‘Yes’ please provide details below
Country

Details

5.11 Have you ever been involved in, supported, or encouraged terrorist activities in any country? Have you, ever been a member of,
or given support to an organisation that has been concerned in terrorism? Refer to the Guidance notes for definitions.
Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

Date

If ‘Yes’ please provide details below
Country		

Details		

Organisation

5.12 Have you ever, by any means or medium, expressed views that justify or glorify terrorist violence or that may encourage others
to terrorist acts or other serious criminal acts? Refer to the Guidance notes for definitions. Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

Date

If ‘Yes’ please provide details below
Country		

Details

5.13 Have you engaged in any other activities that might indicate that you may not be considered a person of good character?
Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘Yes’ please provide details below

Details
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Part 6

Visitor Read Guidance notes, Part 6

To be completed by all applicants.

6.1 Your stay in the UK
6.1.1 How long do you intend to stay in the UK? >>>>>>>>>>>

6.1.2 On what date do you want to travel to the UK?

D
6.1.3 What date will you leave the UK? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

D

D

M M

Y

Y

Y

Y

D

M M

Y

Y

Y Y

6.1.4 If you are not a national of the country in which you are
applying, what permission do you have to stay in that country?

6.1.5 Are you travelling with anyone? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘Yes’ please provide details of the people you are travelling with

Full name

Date of birth			

Nationality

6.1.6 Do they already have a visa for the UK? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

They don’t need one

Please complete the following section relevant to your application. If you selected ‘Other’ type of visa on the front page
please complete 6.2 ‘Tourist’ section and provide any additional information in Part 7.

6.2 Tourist
To be completed by applicants applying for a Tourist Visit Visa. Please note that you are not allowed to work or study whilst
in the UK.
6.2.1 What will you do in the UK?

6.2.2 Do you intend to work in the UK? >>>>>>>>>>>>>>>>>>
Put a cross (x) in the relevant box

6.2.3 Do you intend to study in the UK?
Put a cross (x) in the relevant box

Yes

Yes

No

No

6.2.4 Where will you stay in the UK?

For help completing this form please see the guidance
notes. If you require further guidance or information, your
local British Embassy or High Commission will be able to
assist you. More information can also be found on the UKvisas’
website: www.ukvisas.gov.uk

6.2.5 Do you have any family in the UK?
Put a cross (x) in the relevant box
Yes
Name

No

If ‘Yes’ please provide details below
Nationality

Address

Telephone Number
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Relationship

6.2.6 Do you intend to visit these family members?
Yes

No

If ‘Yes’ please complete Part 6.5 ‘Family Visitor’

Please go to 6.10 ‘Finances and Employment’ section.

6.3 Business Visitor
To be completed by applicants applying for a Business Visit Visa. Please note that you are not allowed to study whilst in the UK.
6.3.1 What is the purpose of your visit to the UK?

6.3.2 Who invited you to the UK?

6.3.3 What is the name of the business or Organisation you will visit in the UK?

6.3.4 What does the business or Organisation do in the UK?

6.3.5 Business or Organisation address >>>>>>>>>>>>>>>>>>
including postal code in the UK

6.3.6 Business or Organisation landline telephone number
in the UK

6.3.7 Business/Organisation email address in the UK

6.3.8 Do you intend to set yourself up in business in the UK? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

6.3.9 Where will you stay in the UK?

6.3.10 Do you have any family in the UK? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

Name

If ‘Yes’ please provide details
Nationality

Address

Telephone Number

6.3.11 Do you intend to visit these family members? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘Yes’ please complete Part 6.5 ‘Family Visitor’

Please go to 6.10 ‘Finances and Employment’ section.
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Relationship

6.4 Student Visitor
To be completed by applicants applying for a Student Visitor Visa. Please note that you are not allowed to work whilst in the UK.
If you intend to work you MUST obtain a full student visa.
6.4.1 Have you been unconditionally accepted on a course of study in the UK? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

6.4.2 Name of the course you will study?

6.4.3 What qualification do you expect to gain? >>>>>>>>>>>

6.4.4 Who is the awarding body?

6.4.5 When does the course begin? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6.4.6 When does the course end?

D

D

M M

Y

Y

Y

Y

D

6.4.7 Name and full address of the institution >>>>>>>>>>>>>

D

No

Y

Y

Y Y

6.4.8 Email address of institution where you will study

6.4.9 Were you interviewed by this institution? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

M M

If ‘Yes’ please provide details below

6.4.10 Why have you chosen to study in the UK?

6.4.11 Why did you choose this institution?

6.4.12 How did you find out about it?

6.4.13 Why did you select this course?

6.4.14 Why do you think this course will be of benefit to you?
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6.4.15 How many hours of study will you be required to attend every week? How much of this is during the day?
Total hours per week

Daytime hours per week

6.4.15 When this course of study is finished do you plan to undertake another course in the UK? Please give details of all further
study you hope to complete.
Course

Qualification

Name of Institution

Address of Institution

6.4.16 What do you hope to do when you have finished all your studies in the UK?

6.4.17 Have you studied in the UK before?
Yes

No

If ‘Yes’ please provide full details below

Name of Institution

Address of Institution

Course Studied

Qualification Gained

6.4.19 What English language qualifications do you hold?

6.4.20 Please provide full details of your education history from age 11 – where you studied, dates of study, dates of
examinations and qualifications obtained.
Place of study

Dates

Qualifications gained

6.4.21 What have you been doing since you completed your most recent course of study?

Student Visitor funding
6.4.22 Where will you stay in the UK? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Please provide full details

6.4.23 How much will
this cost per month?

6.4.24 What is the total cost
of the course – including fees,
accommodation and living expenses?
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6.4.25 Who will pay for your travel to the UK? >>>>>>>>>>>>>

6.4.26 Who will pay for your course fees?

Name:

Name:

Relationship:

Relationship:

6.4.27 Who will pay for your expenses
such as accommodation and food?
Name:
Relationship:

6.4.28 Please provide the full name, date of birth, nationality, full address and landline and mobile telephone numbers of any
financial sponsor(s) mentioned above.
Full Name

Date of Birth

Nationality

Address

Telephone Numbers

6.4.29 Why are they funding your studies?

6.4.30 Have they set aside specific money for your studies? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘Yes’ provide details of how much

6.4.31 Is your financial sponsor in the UK? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘Yes’ please state what permission they have to remain in the UK

6.4.32 What is your exact relationship to your financial sponsor?

6.4.33 What is your financial sponsor’s occupation?

6.1.34 What is your financial sponsor’s >>>>>>>>>>>>>>>>>
monthly income after tax?

6.1.35 Do they have any savings or other readily available money
e.g. income from stocks and shares? Please provide details

If you have more than one financial sponsor please
provide details in Part 7.
6.4.36 How much money will they give you?
For help completing this form please see the guidance
notes. If you require further guidance or information, your
local British Embassy or High Commission will be able to
assist you. More information can also be found on the UKvisas’
website: www.ukvisas.gov.uk
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6.4.37 What family does your financial sponsor have e.g. spouse, dependent children or other dependent relatives
(parents, parent-in-law)?

6.4.38 What part of your financial sponsor’s money is spent
on his/her dependants?

6.4.39 Has your financial sponsor sponsored any other visa applicants in the last 5 years? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘Yes’ please provide full details of these people below

Name

Date of Birth

Financial Commitment

6.4.40 Do they still sponsor these people? >>>>>>>>>>>>>>>>>

6.4.41 If ‘No’ when did the sponsorship stop?

Please go to 6.10 ‘Finances and Employment’ section.

6.5 Family Visitor
To be completed by applicants applying for a Family Visitor Visa. Please note that you are not allowed to work or study whilst
in the UK.
6.5.1 Please name the relative you will stay with and >>>>>>>>>
provide the full address including postal code and
landline and mobile telephone numbers

6.5.2 Personal email address
of the relative that you are
staying with

6.5.3 Will any other relatives be staying here at the same time as you? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘Yes’ please give details below

6.5.4 What does the relative you are staying with do in the UK? Please give details of employment, study etc.

6.5.5 In the last two years has the relative that you are staying with sponsored anyone else’s visit to the UK?
Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘Yes’ please give details below

Name		

Date of Birth
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6.5.6 What relatives in the UK do you intend to visit?
Name			

Relationship

6.5.7 Please provide the following details of all other close family members in the UK:
• Name • Nationality • Details of their permission to stay in the UK • Relationship • Address • Landline telephone number
Name
Nationality
		

Permission to
Relationship
Address
stay in the UK			

Telephone
Number

Please go to 6.10 ‘Finances and Employment’ section.

6.6 Medical
To be completed by applicants applying for a Medical Visit Visa. Please note that you are not allowed to work or study whilst
in the UK.
6.6.1 What treatment will you have?

6.6.2 Where will you have your treatment? >>>>>>>>>>>>>>>>
Name:

6.6.3 Is this a National Health Service (NHS) hospital?
Put a cross (x) in the relevant box
Yes

Address:

No

6.6.4 Has the hospital/clinic agreed to treat you?
Put a cross (x) in the relevant box
Yes
6.6.5 What is your Doctor’s or Consultant’s name?

No

6.6.6 On what date will the treatment begin?

D

D

M M

Y

Y

Y Y

6.6.7 How long will you be in hospital or clinic for? >>>>>>>>>

6.6.8 How much will your treatment cost?

6.6.9 Who will pay for your treatment, >>>>>>>>>>>>>>>>>>>
including any period of recuperation?

6.6.10 Where will you stay
while you are recuperating?

Full Name:

Name:

Address:

Address:
Full Name

Relationship:
6.6.11 Email address of the person or >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
establishment where you will stay?
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6.6.12 How long do you plan
to stay in the UK?

Address & Relationship

6.6.13 Do you have any family in the UK? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

Name

Nationality

Address

Telephone Number

Relationship

6.6.14 Do you intend to visit these family members? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘Yes’, please complete Part 6.5 ‘Family Visitor’

Please go to 6.10 ‘Finances and Employment’ section.

6.7 Marriage
To be completed by applicants applying for a Marriage Visit Visa. Please note that you are not allowed to work or study whilst
in the UK.
6.7.1 What arrangements have been made for either notification of the marriage or civil partnership or for the marriage or civil
partnership ceremony?

6.7.2 Full name of fiancé(e) or proposed civil partner >>>>>>>

6.7.3 Date of birth of fiancé(e) or proposed civil partner

D

D

M M

Y

Y

Y Y

6.7.4 Nationality and/or permission to enter or remain in the
UK, of your fiancé(e) or proposed civil partner

6.7.5 Where will you get married >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
or enter into a civil partnership?

6.7.6 When will you get married or enter into a civil
partnership?

D

Name:

D

M M

Y

Y

Y Y

Address:

For help completing this form please see the guidance
notes. If you require further guidance or information, your
local British Embassy or High Commission will be able to
assist you. More information can also be found on the UKvisas’
website: www.ukvisas.gov.uk

6.7.7 Where will you stay in the UK?
Name:
Address:

6.7.8 Do you have any family in the UK? Put a cross (x) in the relevant box
Yes
Name

No

If ‘Yes’, please provide details below
Nationality

Address

Telephone Number
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Relationship

6.7.9 Do you intend to visit these family members? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘Yes’ please complete Part 6.5 ‘Family Visitor’

Please go to 6.10 ‘Finances and Employment’ section.

6.8 Visitor in Transit
To be completed by applicants applying for a Visitor in Transit Visa. If travelling to the Republic of Ireland you must obtain a
full visit visa - NOT a visitor in transit visa. Transit visitors will only be given leave to enter the UK for a maximum of 48 hours.
Please note that you are not allowed to work or study whilst in the UK.
6.8.1 Why are you travelling through the UK?

6.8.2 Which country are you travelling to through the UK? >>>

6.8.3 Which country is your final destination?

6.8.4 Why are you going to this country?

6.8.5 Do you have a visa or residence permit for your destination once you leave the UK? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘Yes’ please provide details below

6.8.6 Have you confirmed your travel plans to and from the UK? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

6.8.7 Date of arrival in the UK >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

D

D

M M

Y

Y

Y

6.8.8 Port or Airport of Arrival

Y

6.8.9 Flight number or ship name (if applicable) >>>>>>>>>>>>

6.8.10 Date of departure from the UK

D
6.8.11 Port or Airport of departure >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

D

M M

Y

Y

Y Y

6.8.12 Flight number or ship name (if applicable)

6.8.13 Will you travel through the UK on your return? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘No’ please go to 6.10 ‘Finances and Employment’ section
6.8.15 Port or Airport of return

6.8.14 Planned date of return through the UK >>>>>>>>>>>>>

D

D

M M

Y

Y

Y

Y

6.8.16 Flight number or ship name (if applicable) >>>>>>>>>>>

6.8.17 Planned date and destination of final departure
from the UK

D
6.8.18 Port or Airport of final departure >>>>>>>>>>>>>>>>>>

D

M M

Y

Y

Y Y

6.8.19 Flight number or ship name (if applicable)

Please go to 6.10 ‘Finances and Employment’ section.
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6.9 Academic Visitor
To be completed by applicants applying for an Academic Visitor Visa.
6.9.1 What will you do in the UK? Put a cross (x) in the relevant box
Research

Teaching

Formal Exchange

Clinical Practice

Other (Please specify)
6.9.2 Who has invited you to the UK? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6.9.3 Email address of the person who has invited you to
the UK

Full Name:
Address:

Job Title:
6.9.4 Which institution or facility will >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
you be based at in the UK?

6.9.5 What is your
field of expertise?

6.9.6 What specific benefits will going >>>>>>>>>>>>>>>>>>>
to the UK bring to you?

6.9.7 What exactly do you intend to do when
you have finished your visit to the UK?

Please go to 6.10 ‘Finances and Employment’ section

6.10 Finances and employment
To be completed by all applicants. Dependent children should enter parents’ details.
6.10.1 What is your present work or job or occupation? If unemployed please state ‘Unemployed’ and go to 6.10.11

6.10.2 Are you employed or self-employed?
Put a cross (x) in the relevant box

Employed part-time

Employed full time

Self-employed

Please complete all the following questions even if self employed.
6.10.3 What is the name of the company you work for? >>>>>>

6.10.4 When did you start this job?

D
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D

M M

Y

Y

Y Y

6.10.5 What is your work address? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

6.10.6 What are your employer’s telephone numbers?

6.10.7 What is your employer’s email address?

6.10.8 Do you have any other source of income >>>>>>>>>>>
from a second job or occupation?
Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

6.10.9 When did you start this job?

D

D

M M

Y

Y

Y Y

If ‘Yes’ please provide full details below
6.10.10 What is your total monthly income from all sources of
employment or occupation after tax?

6.10.11 Do you receive income from any other sources, including friends or family? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘Yes’ please provide full details below

6.10.12 Do you have savings, property or other income, for example, from stocks and shares? Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘Yes’ please provide full details below

6.10.13 How much of your total monthly income is given >>>>
to your family members and other dependants?

6.10.14 How much do you spend
each month on living costs?

6.10.15 Who will pay for >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
your travel to the UK?

6.10.16 Who will pay for your expenses such as
accommodation and food?

6.10.17 If someone other than yourself is paying >>>>>>>>>>>
for all or any part of this visit, how much money
will they give you?

6.10.18 What is the cost to you
personally, of your stay in
the UK?

6.11 Visa Duration
6.11.1 How long do you want the visa to be valid for? Put a cross (x) in the relevant box
6 months

1 year

2 years

5 years

10 years
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Part 7

Additional Information Read Guidance notes, Part 7

7.1 Is there any other information you wish to be considered as part of your application?

19

Part 8

Supporting documents checklist

Ensure you submit all relevant documents
It is better to explain why you do not have a document than to submit a false document in its place. If you submit a false document it will
adversely affect your application and your details and the document may be passed to law enforcement agencies in your country.
Please put a cross (x) in the relevant boxes to show that these documents will be submitted with your application.
All applicants
A valid travel document or passport
One passport sized photograph. This must not be more than 6 months old. (Please see photograph box at the beginning of the form
for more details)
The appropriate fee
Evidence to support the information you have given (see below for more details)
Personal Details section
Unless single, please provide evidence of your marital status e.g. marriage or civil partnership certificate
You may be asked to present written notification from the child’s parent or legal guardian that they consent to the child’s visit
The official record of any conviction(s), detailing the crime(s) you were convicted of and the sentence(s) you received
Visitor
Evidence of your permission to stay if you are not a national in the country where you are applying, e.g. a residence permit or visa
Tourist
A planned itinerary, if held
Business
Evidence of who invited you to the UK
Student
Evidence that you have been unconditionally accepted on a course of study in the UK i.e. a letter from the school or university
Evidence of any previous study or qualifications gained in the UK
Evidence of any English language qualifications e.g. IELTS or TOEFL
Evidence of previous education history
Evidence of the cost of your course fees
Evidence of any funds set aside by your financial sponsors specifically to pay for your study
Evidence of your financial sponsor’s occupation, income and any savings or assets they have
Family visitor
Evidence of your family members in the UK you intend to visit. This should be a copy of the bio data page (the page containing their
photograph) of their UK passport or; if they are not a UK national, evidence of their permission to stay in the United Kingdom
Medical
Evidence that the hospital or clinic has agreed to treat you. If this is a NHS hospital you will need to show that the treatment is being
paid for privately
Marriage
Evidence to show that arrangements have been made for either notification of the marriage or civil partnership or for the marriage or
civil partnership to take place during your visit
Transit
Evidence that the earliest onward passage from the UK has been booked, and that it is within 48 hours of arrival in the UK
Academic
Evidence that you have been working as an academic in an institution of higher education overseas, or in the field of your academic
expertise (e.g. medicine), immediately prior to seeking entry clearance
Finances and employment
Evidence of your current employment/self employment/occupation/work
Evidence of your total monthly income from all sources of employment or occupation after tax
Evidence of any income from other sources e.g. friends, family, savings, property etc…
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Part 9

Declaration

You must now read the declaration below and sign it. This must be signed by the applicant personally and not by a representative
or other person acting on his/her behalf. An application for a person under the age of 18 may be completed by the parent or
legal guardian.
I hereby apply for an entry clearance to the United Kingdom. The information I have given is complete and true to the best of my
knowledge. I also declare that the photograph submitted with this form is a true likeness of myself. I confirm that if, before this application
is decided, there is a material change in my circumstances or new information relevant to this application becomes available, I will inform
the United Kingdom diplomatic Mission handling my application.
I am aware that it is an offence under the Immigration Act 1971, as amended by the Nationality Immigration and Asylum Act 2002, to
make a statement or representation to a person acting in execution of the Act which the maker knows to be false or does not believe to
be true, or to obtain or seek to obtain leave to enter in the United Kingdom by means which include deception.
I understand that I may be required to provide a record of my fingerprints and a photograph of my face (“biometric data”) as part of
my application. If I refuse to do so, my application may be treated as invalid and, if so, will not be considered further. (See Statutory
Instrument 2006 No 1743 - The Immigration (Provision of Physical Data) Regulations 2006, Regulation 7(1)).
I understand that all information provided by me will be processed by UKvisas in accordance with the Data Protection Act 1998. I am
aware that UKvisas is jointly controlled by the Foreign and Commonwealth Office and the Home Office, who are also the joint data
controllers in relation to the information provided by me in this application form. I am aware that the information I provide, including
biometric data, will be treated in confidence, but it may be disclosed to other government departments, agencies, local authorities, foreign
governments, and other bodies, to enable UKvisas or those bodies to perform their functions. Any disclosures will be in accordance with
the Data Protection Act 1998. I also understand that the information provided by me may also be used for staff training purposes.
I declare that the information given on this form is correct to the best of my knowledge and belief and I also consent the processing of
information provided by me by UKvisas.

Applicant’s signature

Date

D

D

M M

Have you used an agent or representative to complete
this application?
Put a cross (x) in the relevant box
Yes

No

If ‘Yes’ please give details of agent/representative’s
name and address below

What language did you communicate in with the
agent/representative to complete the form?

UKvisas is a joint directorate of the Home Office and Foreign and Commonwealth Office.

Y

Y

Y Y

Kılavuz bilgiler
Ziyaretçi formu (VAF1 Ekim 2007)
Bu kılavuz ücretsizdir
Formu doldurmanıza yardımcı olması için bu kılavuzu okumanızı kuvvetle tavsiye ederiz.
Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyaç duyarsanız, bölgenizdeki Birleşik Krallık
Konsolosluğuna başvurun. Bu bilgiler UKVisas web sitesinde de bulunur: www.ukvisas.gov.uk
Hangi ziyaretçi vizesi için başvuru yapıyorsunuz?
Yapmak istediğiniz başvuru türü için lütfen Büyükelçilik ya da Konsolosluk kılavuzuna bakın.
Hangi tür vize için başvuracağınız konusunda emin değilseniz, Büyükelçilik ya da Konsolosluk
kılavuzuna bakmak size yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için, UKVisas web sitesine
başvurun: www.ukvisas.gov.uk
“Diğer” seçeneğini işaretleyenler 6. Bölümdeki turist kısmını da doldurmalıdırlar.

1. Bölüm: Sizin Hakkınızda
1.1 Adınız ya da adlarınız
Bunlar, size doğduğunuzda verilen adların tümüdür, ancak soyadınızı içermez. Adlarınızı
pasaportta yazdığı gibi girmelisiniz. Lütfen “Bay”, “Bayan” gibi takılar kullanmayın.
1.2 Soyadınız
Bu sizin ailenize ait olan verilmiş soyadınızdır. Pasaportunuzda yazdığı gibi girin.
1.3 Varsa başka adlarınız
Bunlar daha önce kullandığınız adlardır; örneğin kızlık soyadınız, ya da mahkeme kararı ile
adınızı değiştirmişseniz, değiştirmeden önceki adınız.
1.4 Cinsiyetiniz
Başvuru sırasında hangi cinsiyetten olduğunuzu yazın.
1.5 Medeni durumunuz
Başvuru anındaki durumunuzu yazın.
Bekar değilseniz lütfen medeni durumunuz ile ilgili belge getirin; örneğin evlenme cüzdanınız
ya da yasal hemcins birlikteliği sertifikanız.
Bekar: Yasal olarak tanınan bir evlilik, ya da resmi olarak onaylanmış bir yasal hemcins
birlikteliğiniz yok ve hiçbir zaman da olmadı.
Evli: Siz ve beraber olduğunuz partneriniz yasal olarak tanınan ve resmi onay belgesi bulunan
bir evlilik ilişkisi içindesiniz.
Evli olmayan partner: Siz ve beraber olduğunuz partneriniz yasal olarak evli olmaksızın,
evliliğe benzer bir ilişki yaşıyorsunuz.
Boşanmış/yasal hemcins birlikteliği sona ermiş: Evliliğiniz/yasal hemcins partnerliğiniz resmi
bir makam tarafından yasal olarak sona erdirilmiş. Bu makam genellikle sivil mahkeme olup,
sizin de ayrılığınıza ait resmi belgeniz var.
Dul: Eşiniz ya da partneriniz vefat etmiş ve vefatından hemen öncesinde yasal bir
birlikteliğiniz sürmekteydi.
Ayrı yaşıyor: Siz ve eşiniz ya da partneriniz artık bir çift olarak birlikte yaşamıyorsunuz ve
normalde ayrı yaşarsınız ancak yasal boşanma ya da ayrılma sürecini tamamlamadınız.
1.6 Doğum tarihiniz
Pasaportunuzda yazdığı gibi
1.7 Doğum yeriniz
Doğduğunuz köy/ilçe/il/bölge olarak yazın.
1.8 Doğduğunuz ülke
Pasaportunuzun giriş sayfasında yazdığı şekilde yazın.
1.9 Milliyetiniz
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Pasaportunuzu ya da seyahat belgenizi veren yetkililerin belirttiği ile aynı olmalıdır. Birden
fazla vatandaşlığınız varsa, seyahat etmek istediğiniz belgeninkini yazın. Herhangi bir devlete
ait belgeniz yoksa, “devletsiz” yazın ve seyahat belgenizi hangi ülkenin verdiğini belirtin.
1.10 Başka milliyetiniz var mı?
Doğumunuzda ya da daha sonra edindiğiniz milliyetleri yazın.
1.11 Eğer varsa ayrıntıları yazın
Şu ana kadar sahip olduğunuz milliyetleri ve varsa bu milliyetlere ait pasaport ya da seyahat
belgelerinizi yazın.

2. Bölüm: Pasaport Bilgileri
2.1 Şu an sahip olduğunuz pasaport ya da seyahat belgesinin numarası
Numara pasaportunuzda görüldüğü gibi girilmelidir. 1951 Konvansiyon seyahat belgesine
sahipseniz, onun numarasını yazın.
2.2 Nerede verildiği
Pasaport ya da seyahat belgesini veren ilin ve ülkenin adını yazın.
2.3 Hangi makam tarafından verildiği
Pasaport ya da seyahat belgesini veren Ulusal Yetkililerdir. Bu bilgiler pasaportunuzun içinde
yazar.
2.4 Veriliş tarihi
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın.
2.5 Bitiş tarihi
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın.
2.6 Bu sizin ilk pasaportunuz mu?
“Evet” ya da “hayır” olarak cevap verin.
2.7 Lütfen son 10 yıldır sahip olduğunuz pasaportların ayrıntılarını yazın
Bu bilgiler sizde varsa, lütfen her biri için bütün ayrıntıları yazın. Bu ayrıntılara, pasaport ya da
seyahat belgesinin numarası, veriliş ve bitiş tarihleri, ve nerede verildiği dahil olmalıdır. Eski
pasaport ya da seyahat belgelerinizin nerede olduğunu da lütfen belirtin; örneğin kayıp,
çalınmış, süresi dolmuş ya da veren yetkililere geri teslim edilmiş ve artık sizde değil.

3. Bölüm: Đletişim Bilgileriniz
3.1 Açık adresiniz ve posta kodunuz
Aile evinizin adresi değil, ikamet adresiniz olmalıdır. Kapı numarası, köy/ilçe/il/bölge ve posta
kodu dahil bütün ayrıntıları MUTLAKA yazmalısınız.
3.2 Bu adreste ne kadar süredir yaşıyorsunuz?
Yıl ve ay olarak yazın.
3.3 Ev telefonunuz
Ülke ve bölge kodları dahil, ev numaranızı yazmalısınız. Bu sizin cep telefonunuz değildir.
Eğer ev telefonunuz yoksa “yok” diye belirtin ve bir sonraki soruda cep telefonunuzun
numarasını verin. Size ulaşabileceğimiz en az bir numara yazmalısınız.
3.4 Cep telefonunuz
Ülke kodu dahil olarak yazın.
3.5 E-mail adresiniz
Lütfen bunu da yazın.
3.6 Đletişim bilgileriniz (yazışma adresiniz yukarıdakilerden farklı ise yazınız)
Buraya farklı bilgiler girmediğiniz takdirde ikamet edresinize yazarız. Eğer yazışma adresiniz
farklı ise lütfen belirtin.

4. Bölüm: Aileniz
4.1 Eşiniz ya da partnerinizin adı ve soyadı
Lütfen eşiniz ya da partnerinizin ad ve soyadını pasaportunda yazdığı gibi yazın. Dul,
boşanmış ya da ayrı yaşıyorsanız, eski eşiniz ya da partnerinizin ad ve soyadını yazın. Birden
fazla eski eş ya da partneriniz varsa, bu bilgileri 7. Bölümdeki ek bilgiler kısmına yazın.
4.2 Eşiniz/Partnerinizin milliyeti
Lütfen istenilen bilgileri verin.
4.3 Eşiniz/Partnerinizin doğum tarihi
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın.
4.4 Eşiniz/Partneriniz şu anda nerede?
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Eşiniz ya da partnerinizin şu anda olduğu yeri yazın; örneğin yanınızda ya da başka bir
ülkede.
4.5 Eşiniz/Partneriniz sizinle mi seyahat edecek?
Eğer edecekse, onun da vizeye ihtiyacı olabileceğini unutmayın. Eğer böyle bir durum varsa,
onun için ayrı bir başvuru formu doldurun.
4.6 Çocuğunuz var mı?
“Evet” ya da “hayır” olarak cevap verin.
4.7 Bu çocuklar nerede yaşıyorlar?
Çocuklarınızın normalde ikamet ettiği adresi, isimlerinin karşısına yazın. Kapı numarası,
köy/ilçe/il/bölge ve posta kodu dahil bütün ayrıntıları yazmalısınız.
4.8 Bu çocuklar şu anda neredeler?
Çocuklarınızın şu anda olduğu yeri yazın; örneğin yanınızda ya da başka bir ülkede.
4.9 18 yaşın altındaki çocuklarınızın bütün bilgilerini lütfen yazın
18 yaşın altındaki çocuklarınızın, Birleşik Krallığa seyahat etmeyenler dahil olmak üzere,
bütün bilgilerini yazın. Her çocuk için ad/soyad, doğum tarihi ve yeri, ve eğer varsa pasaport
numarasını yazmalısınız. Bilgileri verilen kutuya sığdıramazsanız, 7. Bölüm – ek bilgiler
kısmına yazmaya devam edin.
4.10 Sizinle Birleşik Krallığa seyahat edecek olan çocuğunuz var mı? Varsa hangileri?
Lütfen sizinle seyahat edecek olan bütün çocukların vizeye ihtiyacı olabileceğini unutmayın.
Vizeye ihtiyaçları varsa, onlar için de birer başvuru formu doldurmalısınız.
4.11 Sizinle Birleşik Krallığa seyahat edecek olan başka çocuklar var mı?
18 yaşın altında olan ve size ait olmayan çocuklardır. Vizeye ihtiyaçları varsa, onlar için de
birer başvuru formu doldurulmalıdır.
4.12 Eğer varsa lütfen bu çocukların kimler olduğunu yazın:
Her çocuk için ad/soyad, doğum tarihini GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazmalısınız. Doğum yeri
köy/ilçe/il/bölge olarak belirtilmelidir. Büyük okul grupları ya da benzeri gruplar için, lütfen
yanınızda gidecek BÜTÜN çocukların bilgilerini 7. Bölüm – ek bilgiler kısmına yazın.
4.13 Lütfen bu çocukların ev adreslerini yazınız:
Çocukların normalde ikamet ettiği adresi, isimlerinin karşısına yazın. Kapı numarası,
köy/ilçe/il/bölge ve posta kodu dahil bütün ayrıntıları yazmalısınız. Büyük okul gruplarında bu
bölümü boş bırakın.
4.14 Bu çocuklarla ve onların ebeveynleri ile ilişkiniz nedir?
Lütfen dikkat: yanınızda seyahat edecek olan çocuğun yasal velisinden muvaffakatname
getirmeniz istenebilir. Büyük okul gruplarında bu bölümü boş bırakın.
4.15 Babanızın adı ya da adları
Bu sizin babanızın doğumundan itibaren verilen adlarıdır – soyadını buraya yazmayın.
4.16 Babanızın soyadı
Bu sizin babanızın ailesinin kullandığı soyadıdır.
4.17 Babanızın doğum tarihi
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın.
4.18 Babanızın doğum yeri ve ülkesi
Doğum yeri köy/ilçe/il/bölge olarak belirtilmelidir.
4.19 Babanızın milliyeti/milliyetleri
Babanızın doğumunuz sırasında ve şu andaki milliyetlerinin hepsi. Bunu pasaportu ya da
seyahat belgesi olsa da, olmasa da yazın.
4.20 Annenizin adı ya da adları
Bu sizin annenizin doğumundan itibaren verilen adlarıdır – soyadını buraya yazmayın.
4.21 Annenizin kızlık soyadı
Bu sizin annenizin ailesinin kullandığı soyadıdır.
4.22 Annenizin doğum tarihi
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın.
4.23 Annenizin doğum yeri ve ülkesi
Doğum yeri köy/ilçe/il/bölge olarak belirtilmelidir.
4.24 Annenizin milliyeti/milliyetleri
Annenizin doğumunuz sırasında ve şu andaki milliyetlerinin hepsi. Bunu pasaportu ya da
seyahat belgesi olsa da, olmasa da yazın.
4.25 Kendi ülkenizde yaşayan ebeveynleriniz/yasal velileriniz hakkında bilgi verin:
Yasal veli ya da hamiler, sizin menfaatinizi gözeten insanlardır. Bu kişi (eğer ebeveynleriniz
değilse) genellikle kendi ülkenizde birlikte yaşadığınız insanlardır. Ayrıntılarını verirken lütfen
normalde ikamet ettikleri adresi, kapı numarası, köy/ilçe/il/bölge ve posta kodu, telefon
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numarası (ülke ve bölge kodunu unutmayın) ve e-mail adresi dahil, bütün ayrıntıları ile yazın.
Bu kişilerin sizinle ilişkisini de belirtin; örneğin anne, baba ya da yasal veli.
4.26 Birleşik Krallığa kendi başınıza mı gideceksiniz?
“Evet” ya da “hayır” olarak yazın.
4.27 Refakatçi ile birlikte gidiyorsanız, iki kişiye kadar yanınızda gidecek olan
yetişkinlerin bilgilerini yazın.
Lütfen size refakat edecek olan yetişkinin ad ve soyadını, doğum tarihini, pasaport
numarasını, adresini ve telefon numarasını yazın. Çocuk olarak sizin yanınızda refakat
edecek iki kişiye kadar yetişkin listelenebilir.
Bu bilgiler sizin (yani çocuğun) vizesine kaydedilecektir. Gelecekte adı geçen yetişkinler ile
birlikte seyahat etmeyecekseniz, ya da başka yetişkinlerle seyahat edecekseniz, yeni bir vize
almanız gerekecektir.
4.28 4.27’de listelediğiniz yetişkin(ler)in sizinle ilişkisi nedir?
Örneğin baba/anne/teyze/yasal veli/arkadaş v.b.
4.29 Birleşik Krallık’ta nerede kalacağınızı adres ve telefon numarası olarak yazın.
Lütfen adresi, kapı numarası, köy/ilçe/il/bölge ve posta kodu, telefon numarası (ülke ve bölge
kodunu unutmayın) dahil, bütün ayrıntıları ile yazın.
4.30 Bu özel bir adres midir?
Özel bir adres, bireylere ait olmayan örneğin bir otel ya da gençlerin kaldığı bir yatakhane
değildir.
4.31 Yukarıda adı geçen adreste yanında kalacağınız kişi hakkında lütfen ayrıntılı bilgi
verin.
Ayrıntılı bilgilere, ad/soyad, miliyet ve sizin onlarla olan ilişkiniz (örneğin
babanız/teyzeniz/arkadaşınız v.b. dahil olmalıdır.
4.32 Yukarıda adı geçen kişi a) Birleşik Krallık vatandaşı b) AET vatandaşı değilse,
Birleşik Krallık’ta bulunmalarını sağlayan yasal izin belgelerini temin etmelisiniz.
Lütfen bu kişilerin pasaportlarının biyo-veri sayfasının (fotoğrafın olduğu sayfa)
ve vizelerinin (eğer varsa) ya da Birleşik Krallık'ta kalmalarını sağlayan diğer yasal izinlerin
fotokopisini temin edin.
4.33 Bu kişi ile ne kadar kalacaksınız?
Lütfen istenilen bilgileri verin.

5. Bölüm: Daha Önce Yapılan Başvurular ve Seyahatler
5.1 Son 10 yıl içinde, yaşadığınız ülkenin dışına (Birleşik Krallığa dahil) hiç seyahat
ettiniz mi?
Cevap verirken, öğrenim görmek, staj ve iş gezileri gibi durumları da dahil etmelisiniz.
5.2 Birleşik Krallık dahil olmak üzere herhangi bir ülkeye vize başvurusu yapıp
reddedildiğiniz oldu mu?
Lütfen daha önceki retlerinizin hepsi hakkında ayrıntılı bilgiler verin. Eğer Birleşik Krallık için
vizeye başvurduysanız ve başvurunuz ret ile sonuçlanmışsa, biliyorsanız UKVisas referans
numaranızı XXX/123456 formatına uyacak biçimde yazın (XXX başvurduğunuz yerin
kısaltılmış halidir; örneğin New York NYC olarak geçer).
5.3 Son 10 yılın içinde Birleşik Krallık vizesi aldınız mı?
Lütfen (biliyorsanız) referans numarasını girin. Bu numara daha önceki pasaportunuzdaki
vizenin üzerindedir. Numarayı 123456X formatında yazmalısınız. Bilgileri, vizeyi kullanmamış
olsanız bile yazın.
5.4 Son 10 yıl içinde Birleşik Krallığa giriş yaparken reddedildiğiniz oldu mu ?
Lütfen ret aldığınız sınır kapısı ya da hava limanına ait referans numarasını girin; örneğin:
LHR/TN4/123456 ya da DVE/123456 (LHR/TN4 Londra Heathrow Havaalanı ve DVE de
Dover limanıdır). Bu bilgileri ret belgenizin üzerinde bulabilirsiniz.
5.5 Son 10 yılın içinde, Birleşik Krallık dahil olmak üzere herhangi bir ülkeden sınırdışı
edildiğiniz, uzaklaştırılma emri aldığınız ya da başka bir şekilde ayrılmanız istendiği
oldu mu?
Sınırdışı edildiğiniz, uzaklaştırılma emri aldığınız olduysa, ya da başka bir şekilde ayrılmanız
istenmişse, lütfen soyadınızın ilk harfi ile başlayan Home Office referans numaranızı yazın;
örneğin Smith: S123456.
5.6 Son 10 yıl içinde, Home Office’e (Birleşik Krallık Đçişleri Bakanlığına) Birleşik
Krallık'ta kalmak amacıyla başvuruda bulundunuz mu?
Lütfen soyadınızın ilk harfi ile başlayan Home Office referans numaranızı yazın; örneğin
Smith: S123456.
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5.7 Birleşik Krallık Ulusal Sigorta numaranız var mı?
Ulusal Sigorta numarası, Birleşik Krallık’ta çalışmanıza izin verir. Ulusal Sigorta numarasının
formatı şöyledir: XX 12 34 56 X. Bu numara genellikle plastik bir kartın üzerindedir ve Ulusal
Sigorta numarası başvurusunu ilk yaptığınızda verilir.
5.8 Trafik ile ilgili olan yasa ihlalleri dahil olmak üzere, herhangi bir ülkede suç kaydınız
var mı?
Bu soruya “evet” cevabı verdiyseniz, destekleyici belgelerle birlikte, suç kaydının resmi
belgesinin bir fotokopisini temin etmelisiniz. Bu belgede hangi suçtan hüküm giydiğiniz ve
ceza kararının ne olduğu yazmalıdır.
5.9 Trafik ile ilgili olan yasa ihlalleri dahil olmak üzere, herhangi bir ülkede, henüz
yargılanmadığınız bir suçlanmanız var mı?
“Evet” ya da “hayır” olarak cevap verin ve ayrıntılı bilgi temin edin.
5.10 Barış ya da savaş zamanında, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ya da soykırım
işlediğiniz, veya bunlara ortak olduğunuzdan şüphelenildiği oldu mu?
Bir sonraki sayfada betimlenen tanımlara bakın. Cevabınız “evet” ise, lütfen bütün ayrıntıları
verin.
5.11 Herhangi bir ülkedeki terör faaliyetlerine karıştığınız, bu faaliyetleri desteklediğiniz
ya da teşvik ettiğiniz oldu mu? Terör ile bağlantılı olan bir organizasyonun üyesi
oldunuz mu ya da böyle bir organizasyona destek verdiniz mi?
Bir sonraki sayfada betimlenen tanımlara bakın. Cevabınız “evet” ise, lütfen bütün ayrıntıları
verin.
5.12 Herhangi bir yolla ya da aracılıkla, teröre bağlı şiddeti yücelten veya haklı gösteren
fikir beyanlarında bulundunuz mu, ya da başkalarının terör ya da başka ciddi suçlar
işlemesine neden olabilecek görüşler bildirdiniz mi?
Bir sonraki sayfada betimlenen tanımlara bakın. Cevabınız “evet” ise, lütfen bütün ayrıntıları
verin.
5.13 Sağlam karakterli biri olarak görülmemenize neden olabilecek başka türlü
eylemlerde bulundunuz mu?
5.8 – 5.12 numaralı sorularda değinilmeyen yasadışı faaliyetlerde bulunmuşsanız bize bunu
bildirmelisiniz.
5.10 – 5.12 numaralı sorularda geçen kavramların betimlemeleri
Soykırım
Belli bir ulusal, etnik, ırk ya da dini grubu tamamen veya kısmen yok etmek niyetiyle yapılan
eylemler.
Đnsanlığa karşı işlenmiş suçlar
Saldırıdan haberi olan herhangi bir sivil topluluğa karşı herhangi bir zamanda (sadece savaş
sırasında olması gerekmez), yaygın ya da sistematik bir saldırının bir parçası olarak yapılan
eylemler. Bu eylemlerin içinde cinayet, işkence, tecavüz, uluslararası yasaların temel
kurallarını ihlal edecek şekilde özgürlüğün ciddi biçimde kısıtlanması ve kişilerin zorla kayıp
olması olayları vardır.
Savaş suçları
Silahlı çatışma sırasında, Cenevre Konvansiyonunun ciddi ihlalleridir. Buna iç silahlı
çatışmalar ve uluslararası silahlı çatışmalar dahildir. Savaş suçu sayılabilecek türdeki
eylemler arasında bilerek öldürme, işkence, askeri gerekliliğe bağlı olarak haklı
çıkarılamayacak şekilde yaygın biçimde mülke zarar verme, yasal olmayan sınırdışı etme
eylemleri, bilerek sivilleri hedef alma ve rehin alma bulunur.
Terör faaliyetleri
Bir devleti etki altına almak ya da kamuyu korkutup sindirmek üzere tasarlanmış, ve politik,
dini veya ideolojik bir amacın gerçekleştirilmesine hedeflenmiş, kişiye karşı ciddi şiddet içeren
ve başkasının hayatını tehlikeye atabilecek nitelikte olan, kamunun sağlığına ve güvenliğine
ciddi risk getiren, mülke ciddi zarar verebilecek nitelikte olan, elektronik sistemlere ciddi zarar
verebilecek ve etkileyebilecek herhangi bir eylem ya da bu tür bir eylemi gerçekleştirme
tehditine denir.
Terör ile ilgili olan organizasyonlar
Bir organizasyon şu durumlarda terör ile ilgilidir:
a) bir terör eylemine katılır ya da eylemi gerçekleştirirse,
b) teröre hazırlık yaparsa,
c) terörü över ya da desteklerse (terörizmin yasadışı yüceltilmesi olgusu buna dahildir), veya
d) terör ile başka türlü bir ilgisi varsa
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Bu kılavuzun içeriği, burada yazanlarla sınırlı değildir. Savaş suçları, insanlığa karşı işlenen
suçlar ve soykırımın tanımı Uluslararası Suç Mahkemesinin 2001 sayılı kararının “Schedule
8” başlığı altında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Bu bilgiler
www.opsi.gov.uk/acts/2001/20010017.htm adresinde bulunabilir.

6. Bölüm: Ziyaretçi
6.1 Ziyaretçi Türü
6.1.1 Birleşik Krallık'ta ne kadar kalmak niyetindesiniz?
Lütfen Birleşik Krallık'ta kaç gün/hafta/ay kalmaya niyetli olduğunuzu yazın.
6.1.2 Birleşik Krallığa hangi tarihte seyahat etmek istiyorsunuz?
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın. Seyahat edeceğiniz tarih kesin değilse boş bırakın.
6.1.3 Birleşik Krallık'tan hangi tarihte ayrılmak istiyorsunuz?
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın. Seyahat edeceğiniz tarih kesin değilse boş bırakın.
6.1.4 Başvuruyu yaptığınız sırada içinde bulunduğunuz ülkenin vatandaşı değilseniz,
orada bulunmak için hangi yasal izinlere sahipsiniz?
Başvuruyu yaptığınız sırada içinde bulunduğunuz ülkenin vatandaşı değilseniz, lütfen yasal
göçmenlik durumunuzu belgeleyin; örneğin ikamet izni ya da vizenizi temin edin.
6.1.5 Beraber seyahat ettiğiniz biri var mıdır?
Lütfen beraber seyahat ettiğiniz kişilerin adını, soyadını, doğum tarihini ve milliyetini yazın.
Büyük bir grup ile beraber seyahat ediyorsanız, lütfen sadece grup liderinin bilgilerini verin.
6.1.6 Bu kişilerin Birleşik Krallığa vizesi var mı?
“Evet”, “hayır” ya da “vizeye ihtiyacı yok” şeklinde cevap verin.
6.2 Turist
6.2.1 Birleşik Krallık’ta ne yapmaya niyetlisiniz?
Ne yapacağınıza ilişkin hazırlanmış yazılı bir planınız varsa lütfen bunun bir kopyasını
başvuru yaparken temin edin.
6.2.2 Birleşik Krallık'ta çalışmaya niyetiniz var mı?
Buna gönüllü çalışmalar da dahildir. Eğer cevabınız “evet” ise, yanlış formu doldurmaktasınız.
Lütfen hangi vize türü için başvurmanız gerektiğini kontrol etmek için Birleşik Krallık Elçiliği ya
da Konsolosluğunun kılavuzundaki bilgilere bakın. Daha fazla bilgi için, UKVisas web sitesine
başvurun: www.ukvisas.gov.uk
6.2.3 Birleşik Krallık'ta okumaya niyetiniz var mı?
Cevabınız “evet” ise, yanlış formu doldurmaktasınız. Lütfen hangi vize türü için başvurmanız
gerektiğini kontrol etmek için Birleşik Krallık Elçiliği ya da Konsolosluğunun kılavuzundaki
bilgilere bakın. Daha fazla bilgi için, UKVisas web sitesine başvurun: www.ukvisas.gov.uk
6.2.4 Birleşik Krallık'ta nerede kalacaksınız?
Oteller dahil olmak üzere, lütfen kalacağınız yerlerin açık adresini, telefon numarasını ve email adresini temin edin.
6.2.5 Birleşik Krallık'ta akrabanız var mı?
Lütfen bu kişilerin açık adresini, telefon numarasını ve e-mail adresini temin edin ve sizinle
ilişkilerini belirtin; örneğin “dayımın oğlu”.
6.2.6 Bu akrabalarınızı ziyaret etmeye niyetiniz var mı?
“Evet” ya da “hayır” olarak cevap verin.
6.3 Đş Ziyareti
6.3.1 Birleşik Krallığa ziyaretinizin sebebi nedir?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.3.2 Birleşik Krallığa sizi kim davet etti?
Lütfen yazdıklarınızı destekleyecek belge temin edin.
6.3.3 Birleşik Krallık'ta ziyaret edeceğiniz işyerinin ya da kuruluşun adı nedir?
Birleşik Krallık'ta ziyaret edeceğiniz kuruluşun ayrıntılarını yazın.
6.3.4 Bu işyeri ya da kuruluş Birleşik Krallık'ta ne yapmaktadır?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
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6.3.5 Đşyerinin ya da kuruluşun posta kodu dahil olmak üzere, Birleşik Krallık'taki açık
adresi
Ziyaret edeceğiniz işyerinin ya da kuruluşun köy/ilçe/il/bölge ve posta kodu dahil adresini
yazın.
6.3.6 Đşyerinin ya da kuruluşun Birleşik Krallık'taki telefon numarası (cep telefonu değil)
Ziyaret edeceğiniz işyerinin ya da kuruluşun telefon numarasını (ülke ve bölge kodunu
unutmayın) bütün ayrıntıları ile yazın.
6.3.7 Đşyerinin ya da kuruluşun Birleşik Krallık'taki e-mail adresi
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.3.8 Birleşik Krallık'ta kendinize iş kurmayı düşünüyor musunuz?
Cevabınız “evet” ise, yanlış formu doldurmaktasınız. Lütfen hangi vize türü için başvurmanız
gerektiğini kontrol etmek için Birleşik Krallık Elçiliği ya da Konsolosluğunun kılavuzundaki
bilgilere bakın. Daha fazla bilgi için, UKVisas web sitesine başvurun: www.ukvisas.gov.uk
6.3.9 Birleşik Krallık'ta nerede kalacaksınız?
Oteller dahil olmak üzere, lütfen kalacağınız yerlerin açık adresini, telefon numarasını ve email adresini temin edin.
6.2.10 Birleşik Krallık'ta akrabanız var mı?
Lütfen bu kişilerin açık adresini, telefon numarasını ve e-mail adresini temin edin ve sizinle
ilişkilerini belirtin; örneğin “dayımın oğlu”.
6.2.11 Bu akrabalarınızı ziyaret etmeye niyetiniz var mı?
“Evet” ya da “hayır” olarak cevap verin.
6.4 Öğrenci/Ziyaretçi
6.4.1 Birleşik Krallık'ta okumak üzere koşulsuz olarak bir öğrenim kursuna kabul
edildiniz mi?
Lütfen bunu destekleyecek belgeleri temin edin; örneğin okul ya da üniversiteden kabul
belgesi
6.4.2 Katılacağınız kursun adı nedir?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.4.3 Eğitimin sonunda ne gibi bir diploma ya da sertifika alacaksınız?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.4.4 Bu belgeyi veren kuruluşun adı nedir?
Size kursun bitiminde sertifika verecek olan eğitim kuruluşunun adıdır. Bu ad, okuduğunuz
okulun adından farklı olabilir. Eğer bu konuda bilginiz yoksa lütfen gideceğiniz eğitim kuruluşu
ile iletişime geçin.
6.4.5 Kurs ne zaman başlıyor?
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın
6.4.6 Kurs ne zaman bitiyor?
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın
6.4.7 Gideceğiniz kuruluşun adı ve açık adresi
Okumaya niyetli olduğunuz kuruluşun adını ve açık adresini yazın. Posta kodunu yazmayı
unutmayın.
6.4.8 Okumaya niyetli olduğunuz kuruluşun Birleşik Krallık'taki e-mail adresi
Lütfen sponsorunuzla e-mail yoluyla iletişime geçilebileceğini ve bu yolla kişisel bilgilerinin
kontrol edilmesi amacıyla kendisinden izin istenebileceğini dikkate alın.
6.4.9 Bu kuruluş tarafından görüşmeye alındınız mı?
Cevabınız “evet” ise sizinle kimin görüştüğünü ve görüşmenin nerede ve ne zaman yapıldığını
yazın.
6.4.10 Neden Birleşik Krallık'ta okumayı seçtiniz?
Lütfen kısaca neden Birleşik Krallık'ta okumayı seçtiğinizi yazın.
6.4.11 Neden bu kuruluşu seçtiniz?
Lütfen kısaca neden bu kuruluşta eğitim görmeyi seçtiğinizi yazın.
6.4.12 Kuruluş hakkındaki bilgiyi nasıl temin ettiniz?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.4.13 Bu kursu neden seçtiniz?
Bu eğitimde daha önce aldığınız yeterlilik belgelerinden (veya diplomalardan) ya da iş
deneyiminizden farklı bir yöne doğru ilerlemeniz söz konusu ise, ya da bu eğitim daha önceki
düzeyinizin altında ise lütfen bu kursu seçmenizin nedenini açıklayın.
6.4.14 Neden bu kursun size yarayacağını düşünüyorsunuz?
Lütfen açıklayın.
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6.4.15 Bu kurs sona erdiği zaman Birleşik Krallık'ta başka bir kursa katılmayı
düşünüyor musunuz? Lütfen bitirmeyi düşündüğünüz bütün kursların ayrıntılarını
yazın.
Lütfen bitirmeyi umduğunuz bütün kurslar, almayı umduğunuz bütün sertifikalar ve (geçerli
ise) okumayı düşündüğünüz bütün kuruluşların adları ve adresleri dahil olmak üzere, eğitim
programınızın devamının bütün ayrıntılarını yazın.
6.4.16 Birleşik Krallık'taki bütün eğitiminizi tamamladığınızda ne yapmayı
umuyorsunuz?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.4.17 Her hafta kaç saat derse katılmanız gerekmektedir? Bunun ne kadarı gün içinde
olacaktır?
Gündüz eğitim, 0900 – 1800 arasındaki eğitimdir.
6.4.18 Birleşik Krallık'ta daha önce okudunuz mu?
Cevabınız “evet” ise, Birleşik Krallık'ta nerede okuduğunuza ilişkin bütün ayrıntıları verin.
Buna kuruluşun adı, adresi, okunulan konu, hangi sertifikanın ne zaman alınmış olduğu
dahildir. Lütfen buna karşılık yazılı kanıtları temin edin.
6.4.19 Đngilizce dilinde hangi yeterlilik belgelerine sahipsiniz?
Đngilizce sizin ana diliniz ise lütfen bunu belirtin. Aksi takdirde IELTS veya TOEFL benzeri
hangi sertifikalara sahip olduğunuzu listeleyin. Lütfen yazılı kanıt temin edin.
6.4.20 Lütfen 11 yaşından itibaren eğitim geçmişinizin ayrıntılarını yazın.
Lütfen buna karşılık yazılı kanıtları temin edin.
6.4.21 En son eğitiminizi tamamladığınızdan bu yana ne yapıyorsunuz?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.4.22 Birleşik Krallık’ta nerede kalacaksınız? Lütfen ayrıntıları verin.
Lütfen kimin yanında ve nerede kalacağınızı belirtin. Açık adresi ve posta kodunu yazın.
6.4.23 Bunun aylık maliyeti ne kadar olacaktır?
Bu, her ay ödemeniz gereken kira ve faturaların toplamıdır. Lütfen para birimini yazın; örneğin
Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.
6.4.24 Bu kursun toplam maliyeti nedir? Buna okul ücreti, konaklama ücreti ve günlük
harçlıklar dahildir.
Bu, kursun süresi boyunca ödenecek paraların toplamıdır.
Kursunuzun ücretini belirten belgeleri lütfen temin edin.
Birleşik Krallık’ta öğrenci olarak yaşamanın maliyeti konusunda ayrıntılı bilgiyi Đngiliz Kültür
derneği size sağlayabilir.
Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.
6.4.25 Birleşik Krallığa gitmenizin maliyetini kim karşılayacak?
Yani uçuş masrafınız.
Eğer seyahat masraflarınızı karşılamak için bir banka kredisi aldıysanız, lütfen bunun ne
kadar olduğunu, kimin kefil olduğunu, sizinle akrabalıklarını ve nasıl geri ödeneceğini yazın.
6.4.26 Okul masraflarınızı kim ödeyecek?
Eğer okul masraflarınızı karşılamak için bir banka kredisi aldıysanız, lütfen bunun ne kadar
olduğunu, kimin kefil olduğunu, sizinle akrabalıklarını ve nasıl geri ödeneceğini yazın.
6.4.27 Konaklama ve yemek masraflarınız gibi maliyetleri kim karşılayacak?
Eğer konaklama ve yaşam masraflarınızı karşılamak için bir banka kredisi aldıysanız, lütfen
bunun ne kadar olduğunu, kimin kefil olduğunu, sizinle akrabalıklarını ve nasıl geri
ödeneceğini yazın.
6.4.28 Lütfen yukarıda adı geçen mali sponsorların adını, doğum tarihini, milliyetini,
açık adresini, ev ve cep telefonlarını yazın.
Mali sponsor, seyahatinizi, eğitim ücretinizi ve yaşam masraflarınızı karşılayacak olan kişidir.
Birden fazla mali sponsorunuz varsa, lütfen her birinin ayrıntılarını ve size ne kadar para
vereceklerini yazın.
6.4.29 Bu kişiler eğitim ücretinizi neden karşılıyor?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.4.30 Sizin eğitiminiz için belli bir para ayırmışlar mı?
Ne kadar para ayırdıklarını belirtirken, lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya
da Đngiliz Sterlini.
6.4.31 Bu kişiler Birleşik Krallık'talar mı?
Mali sponsorlarınız Birleşik Krallık'talarsa, lütfen Birleşik Krallık'ta kalmalarını sağlayan
izinlerin ayrıntılarını temin edin. Bu kanıtları, pasaportlarının biyo-veri sayfasının (fotoğrafların
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olduğu sayfa) ve vizelerinin (eğer varsa) ya da Birleşik Krallık'ta kalmalarını sağlayan diğer
yasal izinlerin fotokopisini vererek sağlayabilirsiniz.
6.4.32 Mali sponsor ile ilişkiniz tam olarak nedir?
Örneğin baba/anne/teyze/arkadaş v.b.
6.4.33 Mali sponsorunuzun mesleği nedir?
Ne iş yaptığına ilişkin ayrıntılı, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte yazılı kanıtlar
temin etmelisiniz.
6.4.34 Mali sponsorunuzun vergiden sonraki net aylık geliri nedir?
Buna ilişkin ayrıntılı, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte yazılı kanıtlar temin
etmelisiniz. Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.
6.4.35 Birikimleri ya da hisse senedi veya fon benzeri hazırda ulaşılabilir paraları var
mı?
Buna ilişkin ayrıntılı, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte yazılı kanıtlar temin
etmelisiniz. Bu paranın doğrudan sponsorunuzun kontrolü altında olması ve bağlantılı
oldukları bir firmanın iş hesabına ait olmaması gerekir.
Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.
6.4.36 Size ne kadar para verecekler?
Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.
6.4.37 Mali sponsorunuzun ailesi kimlerden oluşuyor? Örneğin eş, bakmakla yükümlü
olduğu çocuklar, ya da bakmakla yükümlü olduğu başka akrabaları (anne, baba ya da
kayınvalde, kayınpeder gibi).
Bu kişiler sadece bakmakla yükümlü oldukları kişiler olacaktır. Yani aynı evin içinde yaşayan
ya da geçimlerini sağlamak için sponsorunuzun parasal yardımlarına ihtiyacı olan kişiler.
6.4.38 Mali sponsorunuz, parasının ne kadarını bakmakla yükümlü olduğu kişilere
harcıyor?
Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.
6.4.39 Mali sponsorunuz son beş yılın içinde, vize başvurusu yapan başka birilerine
sponsorluk yapmış mı?
Cevabınız “evet” ise, lütfen, ad/soyad, doğum tarihi ve sponsorunuzun yaptığı mali katkının
ayrıntıları dahil olmak üzere, bu kişilerin bütün bilgilerini yazın.
6.4.40 Sponsorunuz bu kişilere hala mali destek sağlıyor mu?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.4.41 Cevabınız “hayır” ise, mali destek ne zaman kesildi?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.5 Aile Ziyareti
6.5.1 Lütfen yanında kalacağınız akrabanızın adını/soyadını, ve ev ve cep telefonları
dahil olmak üzere açık adresini verin.
Eğer bir akrabanız ile kalmayacaksanız lütfen ziyaretiniz sırasında nerede kalacağınızı
buraya yazın.
6.5.2 Yanında kaldığınız akrabanızın kişisel e-mail adresini yazın.
Lütfen akrabanızla e-mail yoluyla iletişime geçilebileceğini ve bu yolla kişisel bilgilerinin
kontrol edilmesi amacıyla kendisinden izin istenebileceğini dikkate alın.
6.5.3 Sizinle aynı zamanda aynı yerde kalacak başka akrabalar da var mı?
Lütfen sizinle aynı zamanda aynı yerde kalacak başka akrabalarınızın ad ve soyadlarını
yazın.
6.5.4 Yanında kalacağınız akrabanız Birleşik Krallık'ta ne iş yapıyor? Lütfen işinin,
eğitim kurumunun v.b. ayrıntılarını yazın.
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.5.5 Yanında kalacağınız akrabanız son iki yılın içinde, Birleşik Krallığa ziyarete gelen
başka birilerine sponsorluk yapmış mı?
Lütfen akrabanızın son iki yılın içinde sponsorluk yaptığı kişilerin tümünün ad/soyadlarını ve
doğum tarihlerini yazın.
6.5.6 Birleşik Krallık'ta hangi akrabalarınızı ziyaret etmek istiyorsunuz?
Örneğin “dayımın oğlu”.
6.5.7 Lütfen Birleşik Krallık'taki diğer bütün aile üyeleriniz hakkında aşağıdaki bilgileri
temin edin:
• Ad/soyad
• Milliyet
• Birleşik Krallık'ta kalmalarını sağlayan izinlerinin ayrıntıları

9

• Sizinle olan ilişkileri
• Adres
• Kapı numarası (yani cep telefonu olmayan bir telefon numarası)
Birleşik Krallık'taki diğer bütün aile üyeleriniz hakkında istenilen bu bilgileri temin edin. Bilgileri
verilen kutuya sığdıramazsanız, 7. Bölüm – ek bilgiler kısmına yazmaya devam edin.
6.6 Tıbbi Tedavi
6.6.1 Nasıl bir tedavi göreceksiniz?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.6.2 Tedavinizi nerede olacaksınız?
Lütfen gideceğiniz hastane ya da kliniğin adını, açık adresini, e-mail adresini ve telefon
numarasını verin.
6.6.3 Burası bir NHS (Ulusal Sağlık Hizmetleri) kuruluşu mu?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.6.4 Hastane sizi tedavi etmeyi kabul etti mi?
Lütfen buna ilişkin yazılı kanıt temin edin. Tedavi olacağınız kuruluş eğer NHS’e bağlı ise,
göreceğiniz tedavinin ücretini özel olarak karşılayacağınızı göstermeniz gerekir.
6.6.5 Doktorunuzun ya da konsültasyon yapacağınız kişinin adı ve soyadı nedir?
Lütfen adını ve soyadını açık olarak yazın.
6.6.6 Tedavinizin başlayacağı tarih nedir?
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın.
6.6.7 Hastane ya da klinikte ne kadar süre kalacaksınız?
Lütfen hastane ya da klinikte geçireceğiniz süreyi tam olarak yazın.
6.6.8 Tedavinizin maliyeti ne olacak?
Lütfen amelyat, tedavi, ve/veya hastane ya da klinikte kalışınızın masraflarının toplamını
yazın. Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.
6.6.9 Nekahat süresi de dahil olmak üzere, tedavinizin masraflarını kim karşılayacak?
Masraflarınızı karşılayacak olan kişinin ad/soyadını ve posta kodu dahil olmak üzere açık
adresini ve sizinle olan ilişkisini yazın; örneğin hala/teyze, arkadaş v.b.
6.6.10 Nekahat döneminde nerede kalacaksınız?
Lütfen kalacağınız kuruluşun ya da kişinin ad/soyadını ve ve posta kodu dahil olmak üzere
açık adresini yazın.
6.6.11 Kalacağınız kuruluşun ya da kişinin e-mail adresi nedir?
Lütfen bu kişiyle e-mail yoluyla iletişime geçilebileceğini ve bu yolla kişisel bilgilerinin kontrol
edilmesi amacıyla kendisinden izin istenebileceğini dikkate alın.
6.6.12 Birleşik Krallık'ta ne kadar kalmayı planlıyorsunuz?
Bu süreye hastane ya da klinikteki kalış süreniz ve gerekiyorsa nekahat döneminiz dahildir.
6.6.13 Birleşik Krallık'ta akrabanız var mı?
Lütfen bu kişilerin ad/soyadlarını, milliyetlerini, Birleşik Krallık'ta kalmalarını sağlayan izinlerini
ve telefon numaralarını temin edin ve sizinle ilişkilerini belirtin; örneğin “dayımın oğlu”.
6.6.14 Bu akrabalarınızı ziyaret edecek misiniz?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.7 Evlilik Yapmak Amacıyla Ziyaret
6.7.1 Evlilik veya yasal hemcins partnerliğin resmi onayının bildirimi veya düğün için
ne gibi hazırlıklar yapıldı?
Ziyaretiniz sırasında evlilik veya yasal hemcins partnerliğin resmi onayının veya düğünün
bildirilmesi ya da gerçekleşmesi için hazırlıklar yapıldığına ilişkin yazılı kanıt temin edin.
6.7.2 Nişanlınızın ya da gelecekteki yasal hemcins partnerinizin adı ve soyadı nedir?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.7.3 Nişanlınızın ya da gelecekteki yasal hemcins partnerinizin doğum tarihi nedir?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.7.4 Nişanlınızın ya da gelecekteki yasal hemcins partnerinizin milliyeti ve/veya
Birleşik Krallığa girmesini veya kalmasını sağlayan izni temin edin.
Lütfen nişanlınızın ya da gelecekteki yasal hemcins partnerinizin vizeye ihtiyacı olabileceğini
unutmayın. Vize gerekiyorsa, onun için de ayrıca başvuru formu doldurulmalıdır.
6.7.5 Evliliğiniz veya yasal hemcins partnerliğiniz nerede gerçekleşecek?
Lütfen posta kodu dahil olmak üzere, açık adresi yazın.
6.7.6 Evliliğiniz veya yasal hemcins partnerliğiniz ne zaman gerçekleşecek?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
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6.7.7 Birleşik Krallık'ta nerede kalacaksınız?
Oteller dahil olmak üzere, lütfen kalacağınız yerlerin açık adresini, telefon numarasını ve email adresini temin edin.
6.7.8 Birleşik Krallık'ta akrabanız var mı?
Lütfen bu kişilerin ad/soyadını, milliyetlerini, Birleşik Krallık'ta kalmalarını sağlayan izinlerini ve
telefon numaralarını temin edin ve sizinle ilişkilerini belirtin; örneğin “dayımın oğlu”.
6.7.9 Bu akrabalarınızı ziyaret edecek misiniz?
Lütfen istenilen bilgileri verin.

6.8 Transit Geçen Ziyaretçi
6.8.1 Seyahat ederken neden Birleşik Krallık'tan geçiyorsunuz?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.8.2 Birleşik Krallık'tan geçerek hangi ülkeye seyahat edeceksiniz?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.8.3 Son durağınız hangi ülkedir?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.8.4 O ülkeye neden gidiyorsunuz?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.8.5 Birleşik Krallık'tan ayrılınca gideceğiniz ülke için bir vizeniz ya da oturma izniniz
var mı?
Cevabınız “evet” ise, lütfen vize veya iznin numarası, ne zaman ve nerede verildiği ve bitiş
tarihi dahil olmak üzere bütün ayrıntıları yazın.
6.8.6 Birleşik Krallığa gidiş ve dönüş planlarınızı teyit ettiniz mi?
Lütfen Birleşik Krallık'tan çıkan en erken uçuş (ya da gemi yolculuğu) için rezervasyon
yapıldığına ve bunun varışınızdan itibaren 48 saatlik süre içinde olduğuna ilişkin yazılı kanıt
temin edin.
6.8.7 Birleşik Krallığa varışınızın tarihi nedir?
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın.
6.8.8 Varacağınız liman ya da hava alanı hangisi?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.8.9 Uçuş numaranız ya da varsa bineceğiniz geminin adı nedir?
Lütfen istenilen bilgiyi verin.
6.8.10 Birleşik Krallık'tan ayrılışınızın tarihi nedir?
GünGün/AyAy/YılYıl olarak yazın.
6.8.11 Ayrılacağınız liman ya da hava alanı hangisi?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.8.12 Uçuş numaranız ya da varsa bineceğiniz geminin adı nedir?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.8.13 Dönerken de Birleşik Krallık'tan mı geçeceksiniz?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.8.14 Birleşik Krallık'tan geçerek döneceğiniz tarih nedir?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.8.15 Döneceğiniz liman ya da hava alanı hangisi?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.8.16 Uçuş numaranız ya da varsa bineceğiniz geminin adı nedir?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.8.17 Birleşik Krallık'tan ayrılacağınız tarih nedir ve son durağınız olan ülke hangisi?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.8.18 Son olarak dönerken kullanacağınız liman ya da hava alanı hangisi?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.8.19 Uçuş numaranız ya da varsa bineceğiniz geminin adı nedir?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.9 Akademik Ziyaret
6.9.1 Birleşik Krallık'ta ne yapacaksınız?
Cevabınız “diğer” ise, lütfen ayrıntıları yazın.
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6.9.2 Sizi Birleşik Krallığa davet eden kimdir?
Lütfen sizi Birleşik Krallığa davet eden kinin ad/soyadını, işindeki görev sıfatını ve posta kodu
dahil olmak üzere açık adresini yazın.
6.9.3 Sizi Birleşik Krallığa davet eden kişinin e-mail adresi nedir?
Lütfen bu kişiyle e-mail yoluyla iletişime geçilebileceğini ve bu yolla kişisel bilgilerinin kontrol
edilmesi amacıyla kendisinden izin istenebileceğini dikkate alın.
6.9.4 Birleşik Krallık'ta yerleştirileceğiniz kuruluş hangisidir?
Lütfen gideceğiniz kuruluşun adını, posta kodu dahil olmak üzere açık adresini, e-mail
adresini ve telefon numarasını verin.
6.9.5 Uzmanlık alanınız nedir?
Lütfen Birleşik Krallık dışında, bir yüksek öğrenim kurumunda, vize başvurusu yapmadan
hemen öncesine kadar, kendi alanınızda (örneğin tıp) akademisyen olarak çalışmış
olduğunuzu gösteren yazılı kanıt temin edin.
6.9.6 Birleşik Krallığa gitmek size ne gibi kesin yararlar sağlayacaktır?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.9.7 Birleşik Krallığa yaptığınız ziyaret sona erince ne yapmayı planlıyorsunuz?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.10 Mali Durumunuz ve Đşiniz
6.10.1 Şu andaki işiniz ve mesleğiniz nedir?
Lütfen öğrenci, ev kadını, emekli ya da işsizseniz bu bilgileri de yazın. Lütfen cevabınızı
destekleyecek yazılı kanıt temin edin.
Ne iş yaptığınıza ilişkin ayrıntılı, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte yazılı kanıtlar
temin etmelisiniz.
6.10.2 Başkası için mi çalışıyorsunuz, yoksa kendi işinizi mi yapıyorsunuz?
Ne iş yaptığınıza ilişkin ayrıntılı, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte yazılı kanıtlar
temin etmelisiniz.
6.10.3 Çalıştığınız firmanın ya da kuruluşun adı nedir?
Lütfen çalıştığınız firmanın ya da öğrenci iseniz okuduğunuz kurumun adını yazın.
6.10.4 Bu işe ne zaman başladınız?
Lütfen bu işe ne zaman başladığınızı, ya da öğrenci iseniz, okulunuza ne zaman başladığınızı
yazın.
6.10.5 Đş adresiniz nedir?
Lütfen çalıştığınız iş yerinin, posta kodu dahil, açık adresini yazın. Öğrenci iseniz,
okuduğunuz kurumun adresini belirtin.
6.10.6 Đşvereninizin telefon numaraları nelerdir?
Lütfen varsa, ülke ve il kodları dahil olmak üzere iş telefonlarını ve cep telefonlarını yazın.
6.10.7 Đşvereninizin e-mail adresi nedir?
Web sitesi varsa, bu bilgileri de dahil edin.
6.10.8 Başka bir iş ya da uğraştan geliriniz var mı?
Đkinci bir işiniz varsa, lütfen işvereninizin adını, açık adresini, iş telefonunu ve cep telefonunu
yazın.
6.10.9 Bu işe ne zaman başladınız?
Lütfen istenilen bilgileri verin.
6.10.10 Bütün işlerinizden, vergiden sonra net toplam aylık geliriniz nedir?
Ne iş yaptığınıza ilişkin ayrıntılı, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte yazılı kanıtlar
temin etmelisiniz. Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.
6.10.11 Ailenizden ve arkadaşlarınızdan dahil olmak üzere, başka kaynaklardan da
geliriniz var mı?
Lütfen bütün kaynakları, miktarları ve alış sıklığınızı yazın.
Buna ilişkin ayrıntılı, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte yazılı kanıtlar temin
etmelisiniz. Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.
6.10.12 Kendinize ait birikiminiz, mülkünüz, ya da başka gelirleriniz var mı (örneğin
hisse senetlerinden ya da fonlardan)?
Lütfen ayrıntıları yazın. Buna ilişkin güncel, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte
yazılı kanıtlar temin etmelisiniz. Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da
Đngiliz Sterlini.
6.10.13 Aylık gelirinizin ne kadarı aile bireylerine ya da bakmakla yükümlü olduğunuz
başka kişilerine gitmektedir?
Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.

12

6.10.14 Aylık harcamanız ne kadardır?
Buna kira/ev taksidi/su,elektrik,gaz/ kredi ödemesi gibi giderler dahildir. Lütfen para birimini
yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.
6.10.15 Birleşik Krallığa gitmenizin maliyetini kim karşılayacak?
Yani uçuş masrafınız ve ülke içinde yapacağınız seyahatlerin masrafları.
6.10.17 Bu ziyaretin bir bolümünün ya da tümümün masraflarını sizden başka biri
karşılıyorsa, size ne kadar para verecekler?
Buna ilişkin güncel, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte yazılı kanıtlar temin
etmelisiniz. Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.
6.10.18 Birleşik Krallık'taki kalışınızın, kişisel olarak size maliyeti nedir?
Buna ilişkin güncel, bağımsız ve gerçekliği kontrol edilebilir nitelikte yazılı kanıtlar temin
etmelisiniz. Lütfen para birimini yazın; örneğin Amerikan Doları ya da Đngiliz Sterlini.
6.11 Vizenizin Süresi
6.11.1 Birleşik Krallık vizenizin ne kadar süre için geçerli olmasını istiyorsunuz?
Bu konuda bilgi için lütfen Büyükelçilik ya da Konsolosluk kılavuzuna bakın. Hangi tür vize için
başvuracağınız konusunda emin değilseniz, Büyükelçilik ya da Konsolosluk kılavuzuna
bakmak size yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için, UKVisas web sitesine başvurun:
www.ukvisas.gov.uk
Dikkat: Vizeniz geçerliliğini koruduğu sürece, Birleşik Krallığa her girişinizde en fazla altı ay
kalabilirsiniz.

7. Bölüm: Ek Bilgiler
7.1 Başvurunuz ile ilgili olarak dikkate alınmasını istediğiniz başka bir bilgi var mı?
Başvurunuza etki edeceğini düşündüğünüz ve daha önce burada sözü geçmemiş olan birşey
varsa, lütfen yazın. Bu bölümdeki kutuyu, başvuru formuna yazmak istediğiniz ama cevap
kutusuna sığdıramadığınız bitmemiş yanıtlarınızı koymak için de kullanın. Daha fazla yere
ihtiyaç duyarsanız, ek bir kağıda yazın.

8. Bölüm: Destekleyici Belgeler Listesi
Gereken bütün belgeleri teslim ettiğinizden emin olun. Belge veremediğiniz durumda,
sahte belge sunmaktansa, istenilen belgeyi neden sunamadığınızı açıklamak sizin için daha
doğru olur. Sahte ya da gerçek olmayan bir belge sunmanız durumunda, bunun başvurunuzu
olumsuz etkileyeceğini bilin. O tür belgeler ve sizin kişisel bilgileriniz, ülkenizin yasal yaptırım
uygulayan makamlarına teslim edilebilir; bunun bilincinde olun.
Lütfen uygun kutulara çarpı (X) işareti koyarak, başvurunuzla birlikte hangi belgeleri
sunacağınızı belirtin.

9. Bölüm: Beyanat
Bu başvuruyu tamamlarken bir acentenin ya da bir temsilcinin yardımına başvurdunuz
mu?
Bu formu adınıza dolduran bir kişi ya da kuruluş olabilir; örneğin seyahat acentesi, avukat,
arkadaş veya akraba.
Cevabınız “evet” ise acentenin veya temsilcinin adı ve adresini verin.
Lütfen istenilen bilgiyi verin.
Acente ile veya temsilciniz ile hangi dilde iletişim kurdunuz?
Lütfen istenilen bilgiyi verin.
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