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BİRLEŞİK KRALLIK VİZE BAŞVURULARI İÇİN DESTEKLEYİCİ BELGELERİN 

İBRAZINA İLİŞKİN YENİ SÜREÇ 

Bu değişiklik sadece TLScontact’ın UKVI’nin (Birleşik Krallık Vize ve Göç Dairesi) Ticari 

Ortağı olduğu lokasyonlarda yapılan başvuruları ilgilendirmektedir. 

Bu lokasyonlara buradan ulaşılabilir. 

Bir yerleşim vizesi için başvuru yapıyorsanız, destek belgelerinizi ibraz etmeniz için artık 

üç seçeneğiniz bulunmaktadır: 

1. Seçenek: Şahsen Başvuru (Ücretsiz) 

Herhangi bir ek ücret ödemeden eSolo kullanarak, aşağıdaki adımları izleyerek 

destekleyici belgeleri kendiniz yükleyebilirsiniz: 

 GOV.UK adresinde ybulunan Vize Başvuru Formunuzu doldurun; 

 GOV.UK Kontrol Listesinde belirtilen belge listesine göre destekleyici 

belgelerinizi hazırlayın; 

 TLScontact randevu alma platformu üzerindeki Randevu Alma kısmına ilerleyin ve 

bir Şahsen Başvuru Randevusu seçin; 

 Destekleyici belgelerinizi yüklemek için teyit e-postanızdaki yönergeyi takip edin. 

Bu işlem Vize Başvuru Merkezimizdeki randevunuza gelmeden önce 

tamamlanmalıdır. 

eSolo Web ve Mobile App uygulamalarının nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla 

rehberliğe ve Destekleyici Belgeler Resmi Kılavuzuna tıklayarak İNDİRMELER 

bölümünden erişebilirsiniz. 

2. Seçenek: Birleşik Krallık’ta Yerleşim için Destekli Hizmet (Ücretli) 

Yerleşim Vizesi Müşterilerinin Birleşik Krallık’ta ikamet eden Sponsorlarına ve 

temsilcilerine daha fazla kolaylık sağlamak için TLScontact 24/06/2019 tarihi itibariyle 

Londra tabanlı özel bir Yerleşim için Destekli hizmet başlatmıştır. 

Bu hizmeti kullanmak istiyorsanız, ek bir ücret karşılığında (*) lütfen aşağıdaki adımları 

takip edin: 

 GOV.UK adresinde yer alan Vize Başvuru Formunuzu doldurun; 

 GOV.UK Kontrol Listesinde belirtilen belge listesine göre destekleyici 

belgelerinizi hazırlayın; 

 TLScontact randevu alma platformu üzerindeki Randevu Alma kısmına ilerleyin ve 

bir Destekli Hizmet Randevusu seçin; 

 Destekli Tarama Yerleşim Hizmetini seçin (Standart veya Öncelikli) * ve ödeme 

adımını tamamlayın; 

https://pos.tlscontact.com/tls-service-options
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 Ödeme kanıtı ile birlikte destekleyici belgelerinizi ve GOV.uk kontrol listesini 

(belgelerinizi vize başvurunuzla ilişkilendirmek için gereklidir) Sadece Posta 

Yoluyla aşağıdaki adrese gönderin: 

TLScontact UK Settlement Scanning Hub, 
18 Ryeland Boulevard, Wandsworth,  

London SW18 1UN 

Destekleyici belgeler başvuru sahibi, sponsor veya temsilcileri tarafından bu adrese gönderilebilir. 

* Standart Yerleşim Tarama Hizmeti: Her başvuru için 75£ (+KDV); destekleyici belgeler, 

belgelerin tarama merkezine ulaşmasından itibaren 5 iş günü içinde taranacaktır. 

* Öncelikli Yerleşim Tarama Hizmeti; her başvuru için 100£ (+KDV); belgeler, belgelerin tarama 

merkezine ulaşmasından itibaren 24 saat içinde taranacaktır. 

3. Seçenek: Vize Başvuru Merkezinde Yerleşim için Destekli Hizmet (Ücretli): 

Ek bir ücret karşılığında *, tüm Vize Başvuru Merkezlerimizde bu hizmetten yararlanılabilir. 

Bu hizmeti kullanmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki adımları takip edin: 

 GOV.UK adresinde yer alan Vize Başvuru Formunuzu doldurun; 

 GOV.UK Kontrol Listesinde belirtilen belge listesine göre destekleyici 

belgelerinizi hazırlayın; 

 TLScontact randevu alma platformu üzerindeki Randevu Alma kısmına ilerleyin ve 

bir Destekli Hizmet Randevusu seçin; 

 Destekli Tarama Yerleşim Hizmetini seçin ve ödeme adımını tamamlayın; 

 Bundan sonra tek yapmanız gereken randevu gününüzde belgelerinizle birlikte 

Vize Başvuru Merkezine gelmektir. 

* Ücret (75£ +KDV) Geçerli döviz kuru kullanılacaktır 

* KDV tutarı başvuruyu yaptığınız Vize Başvuru Merkezine bağlı olarak değişmektedir. Lütfen 

ödemeye geçmeden önce sepetinizde görüntülenen nihai tutarı kontrol edin. 
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Belgelerinizi nasıl hazırlamalısınız? 

Önemli: 

Kişisel belge kontrol listenizde belirtilen destekleyici belgeleri ve başvuru yaptığınız 

kategori için gerekli olan belirtilen tüm belgeleri ibraz etmeniz önemle tavsiye edilir: 

Destekleyici belgelerinizin SADECE okunaklı, A4 boyutundaki renkli 

fotokopileri kabul edilecektir; 

Belgelerin aslını GÖNDERMEYİNİZ, bunların kaybolmasından veya zarar 

görmesinden TLScontact sorumlu değildir. 

Hangi belgelerin sunulması gerektiği belirtilmiyorsa aşağıdaki belgeleri sunmanız tavsiye 

edilir: 

 Sponsorunuzun sizi ziyaret etmek için seyahat etmiş olduğunu veya onunla birlikte 

seyahat etmiş olduğunuzu gösteren vize veya onay kısımlarının işaretlendiği, 

sponsorunuzun pasaportunun bir kopyası. 

 Sponsorunuzun belirtilen döneme ilişkin işini, gelirini ve tasarruflarını kanıtlayan 

belgeler. Bunlar arasında, sponsorunuzun işvereninden alınan bir yazı, ücret 

pusulaları, vergi belgeleri ve banka hesap özetleri olmalıdır. İlgili olması halinde, 

sponsorunuzun serbest meslek mensubu olduğunu kanıtlayan belgeleri ve 

işletmesine ilişkin banka hesap özetlerini de dâhil etmelisiniz. Bunlar, tarih sırasına 

göre ayrılmış ve düzenlenmiş olmalıdır. İşinize, tasarruflarınıza ve eğitiminize 

ilişkin kanıtlar normalde yalnızca mali veya diğer şartları yerine getirmek için 

bunları kanıt gösteriyorsanız gerekli olacaktır. 

 Sponsorunuzun Birleşik Krallık'taki ikamet yerini gösteren belgeler. 

 Evlilik cüzdanı veya doğum belgesi gibi, ilişkinizi kanıtlayan belgeler. Diğer 

belgeler arasında, düğününüzden fotoğraflar ve/veya belirli bir dönem zarfındaki 

ilişkinizi kanıtlayan diğer bir dizi fotoğraf yer alabilir. Toplamda 10 adetten daha 

fazla fotoğraf göndermemeniz önemle tavsiye edilir. 

Önemli: 

 Düğün albümleri, USB ve DVD'ler kabul EDİLMEYECEKTİR. Sohbet geçmişi 

kopyaları göndermek isterseniz, 10 adet A4 sayfasından daha fazla yazışma 

göndermemeniz önemle tavsiye edilir. Sohbet geçmişi, belirli bir dönem zarfındaki 

ilişkinizi göstermelidir. 10'dan fazla fotoğraf veya 10 adet A4 sayfasından fazla 

sohbet geçmişi göndermeyi tercih ettiğiniz takdirde bu belgelerin yalnızca rastgele 

seçilmiş bir kısmının taranacağını hatırlatmak isteriz. 

 Para transferi dekontları gibi belgeler yalnızca belirli bir şartı karşılamak için bunları 

kanıt gösteriyorsanız gönderilmelidir. 
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 Kartvizitler, tebrik kartları, düğün davetiyeleri, düğün makbuzları ve gazete 

kupürleri gibi belgeler kanıt niteliği az olan belgeler olup, bunları göndermeniz 

önerilmez. Bu belgeler taranmayacaktır. 

 Başvurunuzu destekleyebileceğini düşündüğünüz diğer herhangi bir belgeyi 

gönderebilirsiniz. Ancak bunların başvurduğunuz kategori ile ilgili alakalı ve önemli 

olup olmadıklarını göz önünde bulundurmalısınız. 

Lütfen unutmayın: 

 Belgeler zımbalanmamalıdır. 

 Birleşik Krallıkta tarama merkezinde sadece A4 renkli fotokopiler kabul edilecektir. 

 Belgelerin aslını GÖNDERMEYİNİZ, bunların kaybolmasından veya zarar 

görmesinden TLScontact sorumlu değildir. 

 Tüm renkli asıl belgelerin ve fotoğraflı kimlik belgelerinin renkli fotokopileri alınmış 

olmalıdır. 

 Tüm siyah beyaz asıl belgelerin fotokopisi gri tonlama formatında çekilmelidir (aksi 

halde belgeler okunaklı olmayabilir ve bu vize başvurunuzun sonucunu 

etkileyebilir). 

 Bu bilgilerin istenilen sıra ve formatta sunulmaması başvurunun 

değerlendirilmesinde bir gecikmeye yol açabilir. 


