
 

Avustralya Başvuru Formu Online olarak doldurulmaktadır. Biyometrik özellikte 

çektirdiğiniz fotoğraf ve aşağıdaki başlıkların cevaplarını, Vize Başvurusu için 

gereken evraklarla birlikte gönderdiğiniz takdirde başvuru formunuzu sizin yerinize 

doldurabiliriz ve randevunuzu alarak başvurunuz için gereken tüm hazırlıkları 

gerçekleştirebiliriz. 

 

 

Soyadı   :  

Adı      :  

Tam adı    :  

Başka ad kullanıyor musunuz    :  

Cinsiyet   :  

Medeni hali     :  

Doğum  tarihi  ( gün ay yıl)   :  

Doğduğu  şehir    :  

Doğduğu  ülke   :  

Tabiyetiniz   :  

Çifte vatandaş mısınız   :  

TC kimlik numaranız    : 

 

EV ADRESİ 

Adres:  

Şehir   :  

Posta kodu:  

Ülke  : 



Telefon numaraları :  

Ev Telefonu:  

İş Telefonu :  

İş Fax:  

Cep Telefonu:  

E-Mail Adresiniz  :  

 

PASAPORT BİLGİLERİ    

Pasaport   numaranız    :  

Pasaport   hangi  ülkeye ait    :  

Pasaportun   verildiği  şehir   :  

Pasaportun  verildiği  ülke      :  

Pasaportun  verildiği  tarih   :  

Pasaportun  son  geçerlilik  tarihi  :  

Daha  önce  pasaportunuzu   kaybettiniz mi yada   çaldırdınız mı   : 

 

SEYAHATİNİZ 

Gideceğiniz Şehir:  

Gidiş ve dönüş tarihleriniz (talep ettiğiniz):  

Rezervasyon ve Uçak Biletiniz var mı:  

Kalmak istediğiniz Otel:  

 

DAHA ÖNCE AVUSTRALYAYA GİTTİNİZMİ 

Gidiş  dönüş tarihleri  : 



 

AİLE BİLGİLERİ 

Babasının ismi  ve  doğum  tarihi   

Soyadı    :  

Adı    :  

Doğum   tarihi  ( gün  ay  yıl)  :  

 

Annenizin  ismi ve   doğum  tarihi     

Soyadı    :  

Adı    :  

Doğum   tarihi  ( gün  ay yıl)  

 

EŞİNE   AİT  BİLGİLER 

Adı   :  

Soyadı    :  

Doğum  tarihi   :  

Doğum   yeri    :  

TC kimlik   numarası   :  

Baba  adı   :  

Anne   adı   : 

 

ÇOCUKLARINIZIN ADI SOYADI ,DOĞUM TARİHİ,DOĞUM YERİ,ADRESS 

- 

 



- 

 

- 

 

- 

 

KARDEŞLERİNİZİN AD-SOYAD, DOĞUM TARİHİ,DOĞUMYERİ,MEDENİ 

DURUMU, ADRESLERİ 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

EĞİTİM ALDIĞINIZ  OKULLAR TARİH ARALIKLARI İLE   BİLGİLER 

Okul  adı  :  

Okula  başladığı  tarih  (gün ay yıl)   :  

Okulun bitirildiği  tarih (gün ay yıl)   :  

 

ASKERLİK  İLE  BİLGİLER  

Askere   gittiği  tarih   :  

Askerliği   bitirdiği  tarih   :  



Askerliği  yaptığı  birlik   :  

Askerliği  yaptığı  şehir  :  

Askerlikteki  rütbesi   :  

 

ŞU ANDA VE BİR ÖNCEKİ ÇALIŞTIĞINIZ  İŞ YERİNE AİT BİLGİLER 

1. Adres  :  

Tel   :  

Posta  kodu   :  

Başlama  ve  çıkış  tarihleri  : 

 

 

1. Adres  :  

 

Tel   :  

 

Posta  kodu   :  

 

Başlama  ve  çıkış  tarihleri  : 

 

 

İLAVE  İŞ / EĞİTİM / ÖĞRENİM  BİLGİLERİ 

Herhangi  bir klan  yada tarikata  bağlı mısınız  :  

Herhangi  bir  organizasyon  için  hiç  çalıştınız mı  :  



Ateşli  silahlar ,  patlayıcılar ,  nükleer ,  biyolojik  yada  kimyasal  silah   eğitimi  adlını 

mı yada  uzman mısınız  :  

Daha  önce  hiç  milis  hareketi ,  antiterör  birimi, asi gruplar,  gerilla 

grupları  yada  ihtilal  organizasyonu  içinde  yer  aldınız mı, bulundunuz mu: 

 

GÜVENLİK  VE  ÖZGEÇMİŞ 

Tüberküloz  gibi halk  sağlığını  tehdit eden  bulaşıcı bir hastalığınız var mı  :  

Kendinize yada diğerlerine zarar verebilecek akıl sağlığı yada psikolojik bir 

hastalığınız var mı :  

Uyuşturucu  bağımlılığı  yada müptelası mısınız  yada hiç oldunuz mu  :  

Herhangi  bir  saldırı  yada  suçtan  mahkum   oldunuz mu  yada ceza aldınız mı   :  

Kontrollü  maddeler ile  ilgili  hiç  yasa  ihlali  ile ilgili  ceza  aldınız mı   :  

Son  10  yıl  içinde  ticari anlamda fuhuş  yaptınız mı yada  fuhuş 

tedarikinde  bulundunuz mu:  

Hiç  para  aklama organizasyonu  içinde bulundunuz mu  :  

DAHA ÖNCE AVUSTRALYA VİZESİNDEN RED ALDINIZMI ?  

DAHA ÖNCE AVUSTRALYA VİZESİNE BAŞVURDUNUZ MU ? 

 


