Randevu Talep Edilen Şehir:

Bu bölüm Setur tarafından doldurulacaktır
Tarih / İsim

İstanbul / Ankara

ÇİN TASLAK VİZE BAŞVURU FORMU
Bu formdaki cevaplarınız birebir konsolosluk sistemine işlenmektedir. Konsolosluk memuru verilen cevaplar ve
sunulan evrakları karşılaştırarak başvurunuzu değerlendirmektedir. Bu forma yazdığınız cevapların
dogruluğundan ve bununla ilgili oluşabilecek olumsuz sonuçlardan başvuru sahibi sorumludur. Randevu günü
başvuru öncesinde On-Line formunuzu okuyup kontrol ederek imzalamanızı önemle rica ederiz.
Vize İşlem Süresi: Parmak izi verildikten sonra 10 İş günü

KİŞİSEL BİLGİLER
Başvuru Sahibinin ;
Adı Soyadı
Diğer isimler( Varsa)
Doğum tarihi
Cinsiyeti
Doğum Yeri ( Şehir ve Ülke)
Medeni Hali
Milliyeti
Vatandaşlık Numarası
Diğer Vatandaşlıklar ( Varsa)
Vatandaşlık Numarası (Diğer
Vatandaşlıklar Varsa)
Pasaport Numarası (Diğer Vatandaşlıklar
Varsa)
Oturum kartları (Diğer Vatandaşlıklar
Varsa)
Geçmiş Vatandaşlıklar( Varsa)
Eğer daha Önce Çin Vatandaşlığınız varsa
*Çince Adınız
*Çin Vatandaşlık Numaranız
*Son aldığınız Çin Pasaport Numarası
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Şu anki Milliyetinize ait Pasaport Türü
Pasaport Numarası
Verildiği Ülke
Verildiği Yer
Veren Makam
Pasaportun veriliş tarihi
Pasaportun son geçerlilik tarihi
Herhangi bir pasaportunuz çalındı mı?
Eğer çalındı yada kayboldu ise;
*Pasaport numaranız
*Nerede çalındı ya da kayboldu?
*Pasaportun verildiği ülke
*Ne zaman çalındı ya da kayboldu?

VİZE BİLGİLERİ
Çin ‘e geliş sebebiniz ve vize türü
Eğer Turistik ise; (L)
*Bağımsız Turist
*Grup olarak Turistik Gezi ( Çin’deki
Turizm acentası ve Turizm acentasının
Lisans numarısını belirtiniz)
Çin ‘e geliş sebebiniz ve vize türü
Eğer Ticari aktiviteler ise; (M)
*Ticari Vize
*Yarışmaya katılım
*Diğer Ticari faaliyetler( Belirtiniz)
Çin ‘e geliş sebebiniz ve vize türü
Eğer Değişim,Ziyaret ve Eğitim ise; (F)
*Akademik Değişim
*Kültürel Değişim
*Dini Değişim
*NGO Faaliyetleri
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*Gönüllü (90 günden az)
*Ön onaylı davetiyeli yabancı uzman
*Coğrafik araştırma ve harita faaliyetleri
Çin ‘e geliş sebebiniz ve vize türü
Eğer aile üyeleriniz Çin vatandaşı veya
Çin oturum sahibi ise; (Q1 – Q2)
*Çin vatandaşı aile üyesinin Çin’deki
ailesi ile birleşim için oturum başvurusu
*Çin’de oturum izni ile kalan yabancının
aile üyeleri için oturum başvurusu
*Çin’de doğmuş çocuk için oturum
başvurusu
*Çin vatandaşının Çin’de yaşayan
akrabası için 180 günden az vize
başvurusu
*Çin’de oturumu olan yabancıların
akrabası için 180 günden az vize
başvurusu
Çin ‘e geliş sebebiniz ve vize türü
Eğer aile üyeleriniz Çin’de oturumu
bulunan yabancı veya Çin’e gelmek
zorunda olan bir kişi ise; (S1 – S2)
*Çin’de çalışma,eğitim ya da diğer
amaçlarla 180 gün veya daha fazla süre
ile bulunan yabancıların Eş, Ebeveyn, 18
yaş altındaki çocuk başvuruları
*Diğer kişisel sebeplerle Çin’de kalmak
durumunda olan kişiler
* Çin’de çalışma,eğitim ya da diğer
amaçlarla 180 günden az süre ile
bulunan yabancıların aile üyeleri
* Miras, dava, gayrimenkul, sağlık gibi
diğer kişisel sebeplerle Çin’de kalmak
durumunda olan kişiler

Çin ‘e geliş sebebiniz ve vize türü
Eğer çalışma ise; (Z)
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*Çin’de çalışan yabancı uzman
*Ticari performans
*Yabancı bir şirketin temsilcisi veya
üstdüzey temsilcisi
*Açıkdeniz petrol operasyonları
*Gönüllü (90 günden az)
*Yabancı çalışan için Çin Hükümeti
tarafından onaylanmış çalışma izni
Çin ‘e geliş sebebiniz ve vize türü
Eğer öğrenim aktiviteleri ise; (X1, X2)
*180 günden uzun süreli öğrenim
*180 günden kısa süreli öğrenim
Çin ‘e geliş sebebiniz ve vize türü
Eğer gazeteci ise; (J1, J2)
*Kısa süreli haber kapsamında Çin ‘i
ziyaret eden yabancı gazeteci
*Yabancı bir medya kuruluşunun
Çinde’ki ofisinde çalışan yabancı gazeteci
oturumu
Çin ‘e geliş sebebiniz ve vize türü
Eğer mürettebat ise; (C)
*Uluslararası trende mürettebat olarak
görevli
* Uluslararası uçakta mürettebat olarak
görevli
* Uluslararası gemide mürettebat olarak
görevli ise ya da eşlik eden aile bireyleri
* Uluslararası taşımacılık şirketinde
görevli araç şöförü
Çin ‘e geliş sebebiniz ve vize türü
Eğer transit ise; (G)

Çin ‘e geliş sebebiniz ve vize türü
Eğer oturum vizesi ise; (D)
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Çin ‘e geliş sebebiniz ve vize türü
Eğer özel yetenekli ya da uzman yabancı
vizesi ise; (R)
*Özel yetenek program adını belirtiniz:
Çin ‘e geliş sebebiniz ve vize türü
Eğer diplomatik vize ise;
*Ülke başkanı, yabancı bakan ya da diğer
resmi seviyede ziyaretler için eş ve 18
yaş altı çocuk başvurusu
* Resmi görevli,diplomatik pasaporta
sahip uluslararası organizasyon
temsilcileri için resmi amaçlı Çin
ziyaretlerinde eş ve 18 yaş altı çocuk
başvurusu
* Diplomatik kurye
* Diplomatik amaçlarla yapılan diğer
ziyaretler
Çin ‘e geliş sebebiniz ve vize türü
Eğer resmi vize ise;
*Devlet görevlisi, diplomatik pasaporta
sahip uluslararası organizasyon
temsilcileri için resmi amaçlı Çin
ziyaretlerinde eş ve 18 yaş altı çocuk
başvurusu

* Resmi görevli,diplomatik pasaporta
sahip uluslararası organizasyon
temsilcileri için resmi amaçlı Çin
ziyaretlerinde eş ve 18 yaş altı çocuk
başvurusu
* Askeri değişim programı amacıyla
davet edilmiş askeri personel ve Çin
ziyaretlerinde eş ve 18 yaş altı çocuk
başvurusu
* Resmi amaçlarla yapılan diğer
ziyaretler
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Çin ‘e geliş sebebiniz ve vize türü
Eğer diplomatik misyon üyesi, diplomatik
kurye, uluslararası kuruluşlar ve
beraberindeki aile üyeleri vizesi ise;
*Çin’deki diplomatik misyon üyesi,
diplomatik kurye, uluslararası kuruluşlar
* Eş ya da 18 yaş altındaki çocuklar
* Eşlik eden diğer akrabalar
* Diplomatik misyon üyesi, diplomatik
kurye, uluslararası kuruluşların
üyelerinin eş, 18 yaş altındaki çocukların
kısa süreli başvuruları
* Diplomatik misyon üyesi, diplomatik
kurye, uluslararası kuruluşların özel
çalışanları
* Diplomatik misyon üyesi, diplomatik
kurye, uluslararası kuruluşlarda kısa
süreli staj yapan kişilerin başvuruları
Diğer başvurular( Lütfen belirtiniz)
Vize Başvurunuz (Normal/Ekspres)
Başvurulan vize süresi

.... Ay

Kalış süreniz

.... Gün

Giriş tipiniz ( Tek Giriş/ İki Giriş / Çoklu
Giriş)

İŞ BİLGİLERİNİZ
Şu anki işiniz
Aylık net geliriniz
Is deneyimleriniz ( Su andan baslayarak
kronolojik sira ile;Baslangic ve bitiş
tarihleri,sirket adi ,sirket adres ve
iletişim bilgileri, supervisor adi ve
telefonu, o sirketteki pozisyon ve
goreviniz)

EĞİTİM BİLGİLERİNİZ
Yabanci diliniz
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Liseden baslayarak egitim gordugunuz
okullar (Başlangıç ve bitiş tarihleri, okul
adi ve adresi ,lisans seviyesi ve
bölümünüz

AİLE BİLGİLERİNİZ
İkamet adresiniz;
Adres, Posta kodu, Cep Telefonu, Ev
Telefonu,Mail adresi

Eşinizin





Adi ve soyadi
Uyruğu
Mesleği
Doğum Tarihi-Yeri

Eşiniz sizinle mi yaşıyor ? ( Evet-Hayır/
Hayır ise adres,posta kodu)
Babanizin
*Adi ve soyadi
*Uyruğu
*Mesleği
*Doğum Tarihi-Yeri
*Adresi
Babanız Çin de yaşıyorsa; Çin deki
vatandaşlık statüsü








Vatandaş
Oturum vizesi
90 günden 5 yıla kadar kalış sureli çalışma
tipi
180 günden 5 yıla kadar kalış süreli
çalışma tipi olmayan oturum
Z tipi 90 günden az
Z tipi dışında 180 günden az





Vatandaş
Oturum vizesi
90 günden 5 yıla kadar kalış sureli çalışma



Annenizin





Adi ve soyadi
Uyruğu
Mesleği
Doğum Tarihi-Yeri

Adresi
Anneniz Çin de yaşıyorsa; Çin deki
vatandaşlık statüsü
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tipi
180 günden 5 yıla kadar kalış süreli
çalışma tipi olmayan oturum
Z tipi 90 günden az
Z tipi dışında 180 günden az

Çocuklarınızın





Adı ve soyadı
Uyruğu
Mesleği
Doğum Tarihi-Yeri

Adresi
Çin de yasayan ebeveyn dışında yakın
akrabanız var mı? (Varsa adı ve size
yakınlığı )
Çin de yaşayan akrabanızın; Çin deki
vatandaşlık statüsü








Vatandaş
Oturum vizesi
90 günden 5 yıla kadar kalış sureli çalışma
tipi
180 günden 5 yıla kadar kalış süreli
çalışma tipi olmayan oturum
Z tipi 90 günden az
Z tipi dışında 180 günden az

SEYAHAT BİLGİLERİNİZ
Seyahat tarihiniz
Tren/gemi/ya da ucagin sefer numarasi
Varış şehriniz
Çin’den ayrılmayı planladığınız tarih
Dönüş için Tren/gemi/ya da ucagin sefer
numarasi
Dönüş şehriniz
Kalacağınız yerdeki adres bilgisi
Davet eden kişi ya da organizasyon
detayları
*Adı
*Adresi
*Sizinle bağlantısı
*Telefon numarası
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*E-mail adresi
*Davetiye seri numarası
Acil durumlarda aarnacak kişi ( isim
soyisim, size yakınlığı, telefon numarası,
e-mail adresi, ve adresi)
Seyahatinize ait masraflar kim
tarafından karşılanackatır ? (Bireysel /
Şirket)
Eğer şirket ise; adı, sizinle ilişkisi, telefon
numarası, e-mail adresi, adresi

Biriyle mi seyahat ediyorsunuz ?

Evet / Hayır
(Birlikte seyahat edeceğiniz birden fazla kişi varsa
hepsini aşağıdaki bilgilerle belirtiniz.)
 İsim / Soyisim
 Cinsiyeti
 Doğum tarihi
 Sizinle aynı pasaportu mu kullanıyor?
 Evet ise, bu kişilere ait fotoğraflar
SEYAHAT GEÇMİŞİ

Son 3 yıl içerisinde Çin’e bulundunuz
mu?

(Birden fazla ise hepsini belirtiniz.)
Evet / Hayır
Seyahat edilen şehirler
Gdidiş ve dönüş tarihleriniz

Daha önce hiç Çin vizesi aldınız mı?

Evet / Hayır (Birden fazla ise hepsini belirtiniz.)
Vize türü
Vize numarası
Vizeyi veren yer (Konsolosluk-Elçilik-Maslahatgüzar)
Veriliş tarihi
Çin vizesine başvururken daha önce 10 parmak parmak izi verdiniz mi?
Daha önce hiç Çin oturumu aldınız mı?
Evet ise, Oturum numarasını paylaşınız.
Daha önce hiç Çin vizeni zçalındı veya kayboldu mu?
Evet ise;
Nerede kayboldu ya da çalındı?
Ne zaman kayboldu ya da çalındı?
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Bu vizenizin numarası ne idi?
Diğer ülkelerden alınmış şuan geçerli
vizeniz var mıdır?

Evet / Hayır (Evet ise aşağıda paylaşabilirsiniz.)

Çin vize başvurunuzda ya da ülkeye
girildiğinizde red aldınız mı?
Hiç Çin vizeniz iptal edildi mi?

Evet / Hayır (Evet ise
açıklayınız...................................)

Hiç Çin’e yasal olmayan yöntemlerle
girdiniz mi? Ya da yasal olmayan
yöntemlerle çalıştınız mı ?

Evet / Hayır

Herhangi bir terörist eyleme katıldınız mı
?

Evet / Hayır
(evet ise açıklayınız.................................)

Ciddi psikolojik rahatsızlığınız, ya da
bulaşıcı hastalığınız var mı?

Evet / Hayır
(evet ise açıklayınız.................................)

Son 30 gün içinde salgın hastalık olan
ülke ya da bölgeler gittiniz mi?

Evet / Hayır
(evet ise açıklayınız..................................)

(Evet ise tüm ziyaret edilen ülkeleri belirtiniz.)




...........
...........
Ziyaret / Ticari / Öğrenci / Çalışma / Transit

Evet / Hayır
Ateşli silahlar, patlayıcılar, nükleer
aletler, biyolojik ya da kimyasal ürünlerle (evet ise açıklayınız..................................)
ilgili eğitim
Askeri görevinizi tamamladınız mı?

Evet / Hayır
(evet ise açıklayınız..................................)
*Görev yaptığınız ülke:
*Bağlı komutanlık
*Rütbeniz
*Başlangıç ve bitiş tarihleri

Gerilla veya silahlı gruplara üye oldunuz
mu?

Evet / Hayır

Herhangi bir sosyal yardımlaşma
grubuna üyeliğiniz var mı?

Evet / Hayır

Paylaşmak istediğiniz herhangi bir detay
var mı?

Evet / Hayır

(evet ise açıklayınız..................................)
(evet ise açıklayınız..................................)
(evet ise açıklayınız..................................)
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