
BİLGİ FORMU 

              
Soyadı Adı    

Daha önce başka isimler 

kullandınız mı? (kızlık soyadı, 

dini veya profesyonel isimler 

gibi) 

  

Medeni durumunuz /( 

Boşandıysanız eski eşin adı, 

soyadı, d.tarihi, evlenme ve 

boşanma tarihleri) 

  

Doğum yeriniz ve tarihi   

Uyruğunuz ( Başka uyruğunuz 

daha varsa belirtiniz) 

  

TC Kimlik No    

AVUSTRALYA Sosyal Güvenlik 

No,Vergi No,Ehliyet (varsa) 

  

Ev adresiniz   

Ev,İşyeri ve Cep telefon 

numaralarınız 

  

E mail adresiniz   

Pasaport türü / No / Verildiği yer 

/ Veriliş ve Bitiş Tarihleri 

  

Pasaportunuzu daha önce hiç 

kaybettiniz mi? 

  

AVUSTRALYA ye seyahat 

amacınız nedir? 

  

AVUSTRALYA ye gidiş 

tarihiniz ve kalış süreniz 

  

AVUSTRALYA de konaklanacak 

adres 

  

Masraflarınızı kim karşılıyor ?   

Daha önce AVUSTRALYA de 

bulundunuz mu? / Tarihleri? 

  

Daha önce AVUSTRALYA 

vizesi aldınız mı? 

  

Aldıysanız vizenin veriliş tarihi 

ve no'su (kırmızı ile yazılı olan) 

  

Aynı tip vizeye mi 

başvuruyorsunuz? 

  

Daha önce vize almış olduğunuz 

ülkeden mi başvuruyorsunuz? 

  

Bu ülke sizin asıl yaşadığınız ülke 

midir? 
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AVUSTRALYA vizesi için daha 

önce parmak izi verdiniz mi? 

  

AVUSTRALYA vizeniz çalındı 

veya kayboldu mu? 

  

AVUSTRALYA vizeniz daha 

önce hiç iptal edildi mi? 

  

AVUSTRALYA vizeniz daha 

önce red oldu mu veya girişte geri 

çevrildiniz mi?  

  

AVUSTRALYA deki kontak kişi, 

sizinle ilişkisi veya hotel adı 

  

AVUSTRALYA deki 

kontağınızın adı, soyadı, adresi, 

e-mail adresi ve tel no 

  

Babanızın adı, soyadı ve doğum 

tarihi 

  

Annenizin adı, soyadı ve doğum 

tarihi  

  

Anneniz veya babanız ABD'de 

mi? 

  

AVUSTRALYA de 1. derece 

akrabanız var mı?( Eş, çocuk, 

kardeş)Varsa adı soyadı, yakınlık 

derecesi ve vatandaşlık durumu 

  

AVUSTRALYA 'de başka 

tanıdıklarınız var mı? Varsa adı 

soyadı, yakınlık derecesi ve 

vatandaşlık durumu 

  

Eşinizin adı, soyadı, doğum tarihi    

Eşinizin doğum yeri ve uyruğu   

Eşinizin adresi   

Sizin mesleğiniz   

İşyerinizin  adı, adresi, telefon no   

Çalışan iseniz maaşınız   

İşyerinizdeki göreviniz nedir?   

Eski işyeri bilgileriniz (son 5 

yıldaki) 

Çalıştığınız tarihler ve 

yöneticinizin adı soyadı ( 

hatırlıyorsanız) 

  

İlköğretimden sonra okuduğunuz 

okullar ve yılları 

  

Herhangi bir tarikata üye misiniz?   
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Konuştuğunuz diller   

Son 5 yılda gittiğiniz ülkeler ve 

yılları 

  

Askerliğinizi yaptıysanız 

il,ilçe,rütbeniz ve yılları 

  

Daha önce hiç tutuklandınız mı? 

Suç işlediniz mi? Bulaşıcı,vs 

hastalık taşıyor 

musunuz?Vizenizi olumsuz 

etkileyebilecek herhangi bir 

faaliyetiniz oldu mu? 

  

   

 

 


