
Q1/Q2Tipi Vize için Gerekli Evraklar 

 

Lütfen listedeki sıraya göre başvuru evraklarını hazırlayıp, bu listeyi indirerek 

evraklarınızın en üst kısmına ekleyiniz.  

 

 Konsolosluk 

kullanımı için 

1- Pasaport: Orijinal pasaport ve fotokopisi. Pasaportun en az 6 ay geçerliliği olmalı, 

boş vize sayfası bulunmalı 

 

2- Kimlik: Fotokopisi  

3- Vize Başvuru Formu: “ÇHC Vize Başvuru Formu”, “2013AVersiyonu”. Doğru, 

tam, açık bir şekilde doldurulan başvuru formunun başvuru sahibi ve temsilcisi 

tarafından imzalanması gereklidir.  

 

 

4- Fotoğraf: Yakın zamanda, cepheden, renkli (eğer fon beyazsa beyaz kıyafet 

giyilmemeli), baş açık çekilmiş, 2 adet (Bir tanesi başvuru formuna yapıştırılmalı, 

diğeri de pasaporta iliştirilmeli), 472-560X354-420 ölçüsünde ve çözünürlükte 

fotoğraf 

 

Q1 Tipi Vize  

Aile Birleşimi 

 

5- Çin’de ikameti olan Çin vatandaşı veya süresiz oturma izni olan yabancı uruklu 

kişiler tarafından verilen davetiye şunları içermelidir:  

1- Davet edilen kişinin bilgileri: Adı-soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi, pasaport no, 

kimlik no, mesleği, adresi vs.；   

2- Davet edilen kişinin ziyaret bilgileri: Çin’e gelme sebebi, geleceği tarih, kalacağı 

adres, kalış süresi, davet eden ile arasındaki ilişki, masrafların nasıl karşılanacağı vs.; 

3- Davet eden kişinin bilgileri: Davet edenin adı – soyadı, kimlik no, telefon numarası, 

adresi, imzası, davet ettiği tarih vs.  

 

6- Davet eden kişinin Çin kimlik kartının fotokopisi (örneğin Çin kimliği ve nüfus 

kayıt örneği vs.); yabancı kişilerin pasaport ve süresiz ikamet belgesinin fotokopisi,  

 

7- Başvuru yapan kişi ve davet eden kişi arasındaki akrabalık ilişkisini (eş, anne-baba, 

çocuk, çocukların eşleri, kardeş, anneanne, babaanne, dede, torun ve eşlerin anne 

babası) ispatlayan belge (evlilik cüzdanı, doğum belgesi, Çin Kamu Güvenlik 

Bakanlığı veya T.C. İçişleri Bakanlığı’nın vereceği akrabalık belgesi ve yahut 

noterden onaylı akrabalık teyit belgesi). Bu belgelerin aslı ve fotokopisi.  

 

Q1Tipi vize 

Evlatlık 

5- Çin’in yurtdışındaki temsilcilikleri tarafından verilmiş noter onaylı evlatlık izni/ 

bulunulan ülkedeki veya Çin’deki noterin vereceği onaylı evlatlık izin belgesi 

tasdiğinin aslı ve fotokopisi;   

 

 

6- Evlat edinilenin pasaportunun orijinali, fotokopisi ve evlat edinilen çocuk, ailesi  



veya vasisi arasındaki ilişkiyi belgeyen noter sertifikası   

7- Çin’de yaşayan vasinin bunu kabul ettiğine dair muvaffakatnamesi, kabul belgesi ve 

kimlik fotokopisi,  

 

8- Evlat edinilen çocuğun ebeveynlerinden biri Çinli ise, çocuk doğduğu zaman 

annesinin veya babasının Türkiye’de veya Çin dışında bir ülkede ikamet ettiğine dair 

bir teyit sunulmalıdır. 

 

Q2 Tipi Vize 

5- Çin’de yaşayan Çin vatandaşı veya süresiz oturma izni olan yabancı uyruklu 

kişiler tarafından verilecek davetiye şu bilgileri içermelidir: 

1- Davet edilen kişinin bilgileri: Adı-soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi, pasaport 

numarası, kimlik numarası, mesleği, adresi vs.；   

2- Davet edilen kişinin ziyaret bilgileri: Çin’e gelme sebebi, geleceği tarih, kalacağı 

adres, ikamet süresi, davet eden ile arasındaki ilişki, masrafaların nasıl karşılayacağı 

vs.; 

3- Davet eden kişinin bilgileri: Davet edenin adı – soyadı, kimlik numarası, telefon 

numarası, adresi, imzası, davet tarihi vs.  

 

6- Davet eden kişinin Çin kimlik kartı kopyası (örneğin Çin kimliği ve nüfus kayıt 

örneği vb.); yabancı kişilerin pasaport ve süresiz ikamet belgelerinin fotokopileri 

 

7- Başvuru sahibi ve davet eden kişinin arasındaki akrabalığın ispatı (evlilik cüzdanı, 

doğum belgesi, Çin Kamu Güvenlik Bakanlığı veya T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 

vereceği akrabalık belgesi veya noterden onaylı akrabalık ispat belgesi). Bu belgelerin 

aslı ve fotokopisi. 

 

8- Gidiş-dönüş uçak bileti  

 

Eğer başvuru sahibi Türk vatandaşı değil ise aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

Başvuru sahibinin Türkiye’de yasal ikamet izni olmalıdır. Türkiye’de kalma, oturma, 

çalışma, eğitimin geçerlilik ispatı veya geçerli vizenin aslı ve fotokopisi sunulmalıdır. 

 

Önceden Çin vatandaşı olan sonradan yabancı uyruğa geçen kişiler için gerekli 

hususlar:  

Eski Çin Pasaportu, eski Çin kimliği veya daha önceden almış olduğu Çin vizeleri 

NOT: 1- Eğer ilk defa Çin vizesine başvuruluyorsa eski Çin pasaportunun orjinali ve 

pasaportun ilk sayfasının fotokopisi gereklidir.  

2- Eğer daha önceden Çin vizesi alınmışsa ve yeni değişen yabancı pasaportla vize 

başvurusunda bulunuluyorsa, eski pasporttaki Çin vizelerinin bilgilerinin sunulması 

gereklidir.  

3- Eğer yeni pasaporttaki isim, doğum tarihi orjinal pasporttan farklı ise isim ve 

doğum tarihinin değiştiğini gösteren resmi belge sunulması gereklidir. 

4- Eğer yeni pasaporttaki doğum yeri orjinal pasaporttan farklı ise pasaportun 

değiştirilmesi gereklidir. 

 

NOT: 1- Davetiye evrakları başvuru sahibine faks yoluyla gelebilir. Fotokopi veya 

bilgisayar çıktısı alınabilir. Fakat konsolosluk memurları her zaman başvuran kişiden 

orijinal belgeleri isteme hakkına sahiptir.  



2- Gerektiği zaman konsolosluk memurları, başvuran kişiden ek olarak farklı bilgi ve 

belgeler isteyebilir, yüzyüze görüşme talep edebilir.  

3- Konsolosluk memurları başvuru sahibinin durumuna göre vize verip vermemeye, 

ne kadar süre vereceğine, kalış süresine karar verme ve giriş sayısını belirleme 

hakkına sahiptir.  

 


