[별지 제17호서식]

(ön sayfası)

VİZE BAŞVURUSU
※ (ViZE ONAY NO.:

)

1.Soyadı

3.Çince Soyadı ve adı

2.Adı

5. Doğum Yılı, Ayı, Tarihi

6.Uyruk

7. Doğduğu ülke

4.Cinsiyeti
[ ]Bay[ ]Bayan

Fotoğraf
3.5㎝×4.5㎝

Pasaport

8.Ev adresi
9.Telefon No.

10. Cep telefonu No.

11. E-mail

12. TC Kimlik No.

13.Pasaport No.

14. Pasaport tipi

15.Verildiği yeri

16. Verilişş tarihi

18. Mesleğiniz
Meslek

Diplomatık, Memur, Nomal, 其他
DP(外交), OF(官用), OR(一般), Others(其他)
17. Bitiş tarihi

19. İşyeri telefon No.

20. Şimdiki işvereninizin adı ve adresi:

Medeni Durum

21.[ ] Evli
22. Eşinizin işimi

[ ] Dul

[ ]Bekar

[ ] Boşanmış
23. Eşinizin doğum yılı ayı tarihi

24. Eşinizin uyruğu

25. Eşinizin telefon No.

26. Ülkeye seyehat sebebiniz

27. Kalınacak muhtemel süre

28. Muhtemel giriş tarihi

29. Ülkeye daha önceki seyehatleriniz(eğer var ise)

30. Kore’deki Adresiniz

31. Kore’deki telefon numaranız

32. Seyehat masraflarınızı kım karşılayacak?
33.Son beş yıl içinde seyehat ettiğiniz ülkeler
※ Kore

Hükümeti Göçmen Yasası’nın 9. kısım ilk cümlesine gore, C-tipi vize sahipleri, ülkeye giriş

yaptıktan sonra oturum durumlarını değiştiremezler

34.

Uyruğu
Cinsiyeti
Yakınlık derecesi
Doğum yılı ayı ve tarihi
Soyadı ve adı
Beraberinizdeki
aile üyesi
35.Koredeki
Uyruğu
Cinsiyeti
Yakınlık derecesi
Doğum yılı ayı ve tarihi
Soyadı ve adı
Garantor yada
referansınız
Bilgim ve inancım dogrultusunda bu başvuruda vermiş olduğum tüm bilgilerin tam ve dogru oldugunu, Kore Cumhuriyeti
Göçmen Yasaları’nın gerekliliklerini yerine getireceğimi ve yukarıda yazılı amacım dışında aktivitelerde yer
almayacağımı taahhüt ederim. Ayrıca, herhangi bir yanlış veya yanıltıcı beyanın bir vize reddine neden olabileceğini,
vize sahibi olsam dahi Kore Cumhuriyeti’ne giriş yaptığım sırada kabul edilemez bulunduğum takdirde, ülkeye giriş
yapamayacagımın farkındayım.

Başvuru tarihi

işim

imza

Sadece Resmi Kullanım İiçindir
기본사항

체류자격

체류기간

사증종류

접수사항

접수일자

접수번호

처리과

허가사항

허가일자

허가번호

고지사항

결 재

담당자

결 재

담당자

단수ㆍ복수(2회, 3회 이상)

가 ㆍ 부 〈심사의견〉
가 ㆍ 부

수입인지 부착란

210mm×297mm(인쇄용지(2급) 60g/㎡)

(Arka sayfası)

Uyarı
○ Formu İngilizce doldurup kendi imzanızı kullanınız.
○ Son 6 ay içerisinde çekilmişş fotografınızı ekleyiniz.
○ Başvuru tamamlandıktan sonra ek belgeler talep edilebilir.
○ Başvuru incelendikten sonra, vize talebi reddedilebilir.
○ Başvuru tamamlandıktan veya vize verildikten sonra bilgilerde herhangi bir değişiklik olması
durumunda ilgili Kore konsolosluğu bilgilendirilmelidir.
○ Vize verildikten sonra pasaportunuz değişmiş ise, vizenizi yeni pasaportunuza aktarmanız
gerekmektedir.
○ Eğer daha once herhangi bir yabancı ülkede göçmen yasalarına uymamışsanız bunu başvurunuzda
detaylı olarak belirtmeniz gerekmektedir.
○ Vize reddedilse bile vize ücreti iade edilmez.

Nasıl Dolduracaksınız?
Varsa, vize onay numaranızı yazınız.
1~2. Isminizi pasaportunuzda olduğu şşekilde yaznız.
3. İsminiz eğer Çince karakter içeriyorsa Çince yazınız.
※ Sadece Çince karakter kullanan ülke vatandaşları.
4. Cinsiyetinizi belitrmek için aşağıda bulunan kutuduğu işaretleyiniz
5. Doğum tarihinizi gün, ay, yıl olarak yazınız.
6. Uyruğunuzu belirtiniz.
7. Doğduğunuz ülkeyi yazınız.
8.~11. Ülkenizdeki adresinizi, ev telefonunuzu, cep telefonunuzu ve e-mail adresinizi yazınız.
13.~17. Pasaport tipinizi yazınız ve aşağıdaki uygun olanı yuvarlak içine alınız..
※ DP(Diplomatik pasaport), OF(Resmi Pasaport), OR(Umumi Pasaport)
18.∼20. Mesleğinizi, işyerinizin adını, adresini ve telefon numarasını yazınız.
21.~25. Eğer evil iseniz, eşinizin şahsı bilgilerini yazınız.
29. Kore’ye kaç kez seyahat ettiğinizi yazınız.
30.~31. Kore’de kalacagınız yerin adını ve telefon numarasını yazınız, eğer henüz belli değil ise ‘Belirsiz’ yazınız.
32. Kore’deki seyehat masraflarınızı kimin karşılayacagını yazınız. (isim-yakınlık derecesi)
34. Eğer aşagidaki listede yer alan vize tiplerinden herhangi birine sahip birinin eşi yada çocuğu iseniz uygun
olanı işaretleyiniz
Kültür ve sanat(D-1), Öğrenci(D-2), Genel Eğitim(D-4) Belirli bir meslek aracılığıyla(E-7)
35. Vize sponsorunuzun adını yazınız.
※ Sponsorunuz Koreli olmayabilir.

