
X1/X2 Tipi Vize için Gerekli Belgeler 

 

Lütfen listedeki sıraya göre başvuru evraklarını hazırlayıp, bu listeyi indirerek 

evraklarınızın en üst kısmına ekleyiniz. 

 

 Konsolosluk 

Kullanımı içindir 

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

boş vize sayfası bulunmalıdır.  

 

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 

 

5- Çin tarafından verilen öğrenci kabul belgesinin aslı ve fotokopisi  

6- “Çin’de Eğitim için Vize Başvurusu” (JW201 veya JW202 Formları) aslı ve 

fotokopisi  

 

7- Öğrenim masraflarının nasıl karşılanacağının ispatı, hesap cüzdanı (miktarın her 

sene için 2500 dolardan az olmaması gereklidir.), burs alınıyorsa ispatını yapan belge.  

 

8- Nüfus kayıt örneği  

9- Sabıka Kaydı  

 

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.  

  


