
DOĞRUDAN HAVA AKTARMASI  VİZESİ İÇİN GEREKEN BELGELERDOĞRUDAN HAVA AKTARMASI  VİZESİ İÇİN GEREKEN BELGELER

Daha fazla bilgi için lütfen başvuru formları ve kılavuzlar bölümünü ziyaret ediniz.
Koyu renkle belirtilenler getirilmesi zorunlu olanlardır.Koyu renkle belirtilenler getirilmesi zorunlu olanlardır. İlgili kuralların gerekliliklerini  İlgili kuralların gerekliliklerini yerine getirmekyerine getirmek  
müracaatçının sorumluluğundamüracaatçının sorumluluğunda olduğundan, belirtilen dokümanların sunulmamasının  olduğundan, belirtilen dokümanların sunulmamasının başvurununbaşvurunun  
reddedilmesine yol açabileceğini reddedilmesine yol açabileceğini müracaatçılara bildiririz. Vize görevlisi kararını sunmuş olduğunuz kanıtlarmüracaatçılara bildiririz. Vize görevlisi kararını sunmuş olduğunuz kanıtlar  
doğrultusunda alacaktır. Vize görevlinin kişisel koşullarınız kadar, başvurunuzun nedenlerini de anlamaları buyükdoğrultusunda alacaktır. Vize görevlinin kişisel koşullarınız kadar, başvurunuzun nedenlerini de anlamaları buyük  
önem taşımaktadır. Bu nedenle bütün önem taşımaktadır. Bu nedenle bütün yazışmaların/mektupların yazışmaların/mektupların İngilizce’ye tercume edilmesini buİngilizce’ye tercume edilmesini bu  
değerlendirme sürecine yardımcı olması açısından önermekteyiz. Belgelerin tercümelerinin noter tastikli olmasıdeğerlendirme sürecine yardımcı olması açısından önermekteyiz. Belgelerin tercümelerinin noter tastikli olması  
gerekmemektedir.gerekmemektedir.
Kontrol Listesi:    

       Aslı  Kopya Hiçbiri
1. DATV VAF6 Başvuru formu, tümü İNGİLİZCE/siyah tükenmezle doldurulmuş ve müracaatçı tarafından 
imzalanmış olmalıdır, eğer müracaatçı yazamıyorsa parmak basılarak onaylanmalıdır
2. İçinde boş vize sayfaları bulunan geçerli pasaport

3. Eğer varsa eski pasaportlarınız.

4.İki adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf – bilgisayarda taranmış kopyalar olmamalı- 
(fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı ve başvuru formuna yapıştırılmalıdır)
5. 24 saat içinde devam edeceği bir uçuşu/bağlantıyı teyid eden bir bilet / rezervasyon (fotokopi)

6. Geçerli pasaportunuzun 1-4e kadar olan sayfalarının fotokopileri

7. Müracaatçının son varış noktasındaki Muhaceret otoriteleri tarafından kabul edilirliğine dair kanıt  

Doğrudan Hava Aktarması (DAT) VAF3 Başvuru Formu. 
Bir Türk vatandaşının Birleşik Krallık’tan transit geçiş yapması için vizeye ihtiyacı vardır. Eğer geçerli bir standart vize sahibi 
iseniz bu vize uygundur. Eğer sadece bir uçak veya hava yolu değişikliği yapılacak, havaalanı değiştirilmeyecekse, Doğrudan 
Hava Aktarması (DAT) vizesi için başvuru yapabilirsiniz. 
Aşağıdaki durumlarda vizeden muaf olabilirsiniz: 
Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ya da Amerika  Birleşik Devletleri'ne  giriş izni sağlayan geçerli bir vize ve İngiltere üzerinden 
adı geçen ülkelerden birine gideceğinizi gösteren geçerli bir uçak bileti, 
Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ya da Amerika  Birleşik Devletleri'ne giriş izni sağlayan geçerli bir vizeniz bulunduğunda 
veya  İngiltere üzerinden başka bir ülkeye gidilecekse ve bu ülke için geçerli bir vizeniz varsa,
Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ya da Amerika  Birleşik Devletleri'nden başka  bir yere yapılacak seyahatinizin bir parçası 
olarak Birleşik Krallık üzerinden transit bir uçuş için geçerli biletiniz varsa. (Birleşik Krallık’tan transit geçiş yapacağınız tarih 
Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ya da Amerika  Birlesik Devletleri'ne son giriş tarihinizden itibaren altı ayı aşmamalıdır)
21 Nisan 1998 tarihinde ya da sonrasında verilen (ABD)USA I –551  Temelli İkamet Kartı (Yeşil Kart); 
28 Haziran 2002 tarihinde ya da sonrasında verilmiş geçerli bir Kanada Temelli İkamet Kartı
AB/AEA üyesi bir devlet tarafından verilmiş geçerli ve standart formattaki Category D vizesi
1030/2002 numaralı Avrupa Konseyi (EC) Kararnamesi yetkisi ile verilmiş ortak kullanılan formatta AT ikamet izni. 
Notlar: Geçerli bir ABD göçmen vizesi paketi (155A/155 formu) DATV istisnalarına uyan ‘geçerli bir vizedir’.
21 Nisan1998 tarihinde ya da sonrasında basılmış ve geçerliliği bitmiş I-551 kodlu Sürekli Oturum Kartı, Vatandaşlık Bürosu 
tarafından verilmiş ve geçerliliğinin uzatıldığını onaylayan I-797 kodlu bir mektup ile birlikte sunulduğunda, kart sahibini DAT 
Vizesinden muaf kılar.
Geçerli bir ABD vizesi yerine, I-512 kodlu bir ‘Parole’ mektubu ,ya da I-797C kodlu (Notice of Action) mektup; ya da 21 Nisan 
1998 tarihinde ya da sonrasında basılmış geçerli bir ABD Sürekli Oturum Kartı yerine Seyahat –Transportation- mektubu, DAT 
vizesinden muafiyet SAĞLAMAZ. Üzerinde ‘Processed for I-551.TEMPORARY EVIDENCE OF LAWFUL ADMISSION FOR 
PERMANENT RESIDENCE VALID UNTIL…EMPLOYMENT AUTHORIZED’  yazılı  bir  ABD ADIT mührü taşıyan geçerli  bir 
seyahat belgesi sahibi olmak, DAT vizesinden muafiyet SAĞLAMAZ.
Ulusal  nitelik  taşımayan   seyahat  belgelerine  sahip  yolculara  (mülteci  seyahat  belgeleri  de  dahil)  DAT  vizesi  gerekip 
gerekmediği, uyruklarına ve yukarıdaki istisnalardan herhangi birinden yararlanıp yararlanamadıklarına bağlıdır. Örneğin, ulusal 
nitelik  taşımayan  seyahat  belgesine (mülteci  seyahat  belgesi  gibi)  sahip olan ve DATV listesinde adı geçen  ülkelerden 
(örneğin Afganistan) birinin uyruğu ya da vatandaşı olan bir yolcu, Birleşik Krallık üzerinden üçüncü bir ülkeye seyahat ederken 
DAT vizesi almak zorundadır.
İrlanda Cumhuriyeti’ne Transit Geçiş
İrlanda’ya uçacak yolcuların göçmenlik kontrolünden geçmeleri zorunludur. Vizeye tabi ülke vatandaşları (ve yukarıdaki DAT 
vizesi muafiyetinden yararlanabilen yolcular) TWOV (vizesiz seyahat) gereklerini yerine getirmek ve İrlanda’ya girebilmek için 
uygun belgeleri beraberinde bulundurmak koşuluyla Vizesiz Giriş yapabilirler. DAT vizesine tabi ülke vatandaşlarının İrlanda’ya 
transit geçerken ziyaretçi vizesi almaları zorunludur. Bu vize , yalnızca Ortak Seyahat Alanı -Common Travel Area- (HC395 
sayılı yönetmeliğin 47.paragrafı) dışındaki bir varış noktasına transit geçişi sağlayan Transit Geçiş Yapan Ziyaretçi (Visitor in 
Transit) vizesiyle karıştırılmamalıdır.

LUTFEN DİKKAT
(a) Vize ücreti iade edilmez. 
(b) Türkiye’de oturma izni olmayanların başvuruları kabul edilmeyebilir. 
(c) Başvurunuzun değerlendirilmesi için bir görüşmeye gelmeniz gerekebilir. 
(d) Daha önce Birleşik Krallık vize giriş izni reddi olduğu durumlarda, normal koşullarda bir görüşme gerekecektir ve 
başvurunun Birleşik Krallık veya başka bir İngiliz misyonuna danışılması gerekebilir.
(e) Lütfen yukarıda belirtilen maddelere ek olarak başka belgeler de  getirmeniz istenebileceğini biliniz. 

Kontrol eden (paraf)

Tarih

Yukarıda belirtilen dokümanları sunmam bana tavsiye edildi. Bazı belgelerin eksikliğinin  başvurumun reddine yol 
açabileceğinin bilincindeyim. Bu beyanı imzalayarak, sunmuş olduğum belgelerin ilgili yetkililere UK Border Agency 
tarafından kontrolünun yapılmasına da onay verdiğimi beyan etmis bulunmaktayım

İmza:……………………………… Tarih:…………………………………….


