中华人民共和国签证申请表附表

Form V.2011B

Çin Halk Cumhuriyeti Ek Vize Başvuru Formu
英文姓名
Adı ve soyadı
护照号码
Pasaport numarası
出生日期（年月日）
Doğum tarihi

A、如申请到中国工作，请填写。Çin’de çalışmak için (Z-vize) başvuruyorsanız lütfen doldurunuz:
1.受教育状况
Eğitim

□ 本科 Lisans
□ 硕士 Mastır
□ 博士或更高 Doktora veya üzeri
□ 其他（请说明）diğer (lütfen belirtiniz):

2.最后学习的大学名称
Mezun olduğunuz son okulun, kolejin,
üniversitenin veya diğer eğitim kurumunun adı
3.专业
Branşınız/Alanınız
4.职业技术资格
Mesleki veya teknik yeterlilikleriniz/özellikleriniz
5.在中国从事何种职业
Çin’deki göreviniz
6.在中国就职单位的名称、地址及联系电话
Çin’de çalışacağınız işyerinin adı, adresi ve
telefon numarası
7.就业许可编号
Yabancı Çalışma İzni numarası

B、如申请到中国留学，请填写。Eğer Çin’de eğitim için başvuruyorsanız (X-vize) lütfen aşağıdaki
kısmı doldurunuz:
1.受教育状况
Eğitim

□ 本科 Lisans
□ 硕士 Mastır
□ 博士或更高 Doktora veya üzeri
□ 其他（请说明）diğer (lütfen belirtiniz):

2.最后学习的大学名称
Mezun olduğunuz son okulun, kolejin,
üniversitenin veya diğer eğitim kurumunun adı
3.专业
Branşınız/Alanınız
4.职业技术资格
Mesleki veya teknik yeterlilikleriniz/özellikleriniz
5.在中国就读学校的名称、地址及联系电话
Çin’de eğitim alacağınız okulun adı, adresi ve
telefon numarası

6.在中国学习的专业或课程
Çin’de eğitim göreceğiniz alan
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C、如有使用同一本护照一同旅行的偕行人，请在下面填写偕行人情况。Eğer aynı pasaporta
kayıtlı başka biri sizinle beraber yolculuk yapıyorsa lütfen aşağıdaki kısmı doldurunuz:
偕行人 1/ 1.kişi

偕行人 2/ 2. kişi

偕行人 3/ 3.kişi

1.姓名
Adı ve soyadı
2.性别
cinsiyet
3.出生日期
Doğum tarihi
(gün-ay-yıl)
4.偕行人照片
Sizinle beraber
seyahat edecek
olan
pasaportunuza
kayıtlı diğer
kişilerin
fotoğrafları

Buraya
yapıştırın

Buraya
yapıştırın

Buraya
yapıştırın

D、如不在国籍国申请签证，请填写。Eğer vatandaşı olduğunuz ülkeden başka bir ülkede vize
başvurusu yapıyorsanız lütfen alttaki kısmı doldurunuz:
1.在当地的居留或停留时间？
Türkiye’de kalış süreniz

□ 少于 6 个月 6 aydan az
□ 超过 6 个月 6 aydan çok
□ 超过 12 个月 12 aydan çok

2.持有何种当地的有效签证或居留证
件？
Türkiye için ne tip bir vize veya ikamet
iznine sahipsiniz?

□ 有效居留证件 Geçerli ikametgah
□ 有效签证 Geçerli vize
□ 无 Hiçbiri

3.签证或居留证件的号码及有效日期
Vize veya ikamet izni sayınız ve sona
erme tarihi

号码 Sayı

有效日期
Sona erme tarihi (gün-ay-yıl)
4.持上述签证或居留许可是否被允许返回当前所在国家或地区?
Sahip olduğunuz vize veya oturma izni ile Türkiye’ye dönme izniniz var mı?

□ 是 Evet

□ 否 Hayır

5.在当地住所的邮政地址
Türkiye’deki mektup adresiniz
6.在当地的联系电话
Türkiye’deki telefon numaralarınz
我谨声明，我理解上述内容和问题，所有填写内容真实无误。
Bu formdaki bütün içeriği ve soruları anladığımı, verilen bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu beyan ederim.
申请人签名
Başvuru sahibinin imzası:
注：未满 18 周岁的未成年人可由父母或监护人代签。 Not:

日期
Tarih (gün-ay-yıl):
Ebeveyn veya yasal vasi 18 yaşın altındaki çocuklar adına imza atabilir .
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