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DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR 

CHILD MIGRATION (Subclass 101 visa) 

 

  

ÇOCUK DAVETİ (SINIF 101) BAŞVURULARI İÇİN 

GEREKLİ OLAN BELGELERİN LİSTESİ 

 

Personal documents  Kişisel evraklar 

Completed Application form signed by the applicant or 

legal guardian.  

See: Form 47CH 

 

 

Başvuru sahibi veya vasisi tarafından imzalanmış, 

eksiksiz doldurulmuş başvuru formu.  

Bakınız: Form 47CH 

Completed Sponsorship form signed by the sponsor.  

See: Form 40CH  

Davet eden kişi tarafından imzalanmış, eksiksiz 

doldurulmuş davet formu. 

Bakınız: Form 40CH 

 

Completed Form 80 (required for each person included 

in the application who is 16 or over). See: Form 80 

 

 

Doldurulmuş Form 80 (başvuruya dahil edilen 16 yaş 

ve üzeri herkes için gereklidir). Bakınız: Form 80 

 

Evidence of your sponsor’s Australian passport or 

permanent residency.  

Davet eden kişinin Avustralya vatandaşlığı veya 

ikamet izni. 

2 recent passport size photographs, for each person 

included in the application.  

2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf, başvuruya 

dahil edilen herkes için. 

2 recent passport size photographs of your sponsor. 

 

Davet eden kişinin yeni çekilmiş iki adet vesikalık 

fotoğrafı. 

Copy of your valid passport, required for each person 

included in the application. 

 

 

Pasaport fotokopisi, başvuruya dahil edilen herkes 

için gereklidir. 

 

Original or certified copy of an archived police 

certificate, required for each person included in the 

application who is 16 or over. A police certificate must 

be submitted for each country you have resided in for 

12 months or more over the last 10 years.   

See: Character requirements 

 

 

Orijinal veya noter tasdikli arşivli sabıka kaydı, 

başvuruya dahil edilen 16 yaş ve uzeri herkes için 

gereklidir. Son 10 sene içerisinde, 12 ay veya daha 

fazla bulunduğunuz ülkelere ait sabıka kaydı da 

gerekmektedir.   

Bakınız: Sabıka kaydı 

Evidence of your relationship with the sponsor                                         

 

 If the applicant is a Turkish citizen;                                        

Original or certified copy and English translation of the 

applicant's Turkish family status certificate showing;                                  

- his/her (including all step and/or adopted) parents, all 

siblings, all spouse(s), and all children, together with 

explanations part. 

 

If the sponsor holds or has ever held Turkish citizenship;  

Original or certified copy and English translation of the 

 

Başvuran kişinin davet eden kişiyle kan bağını 

gösteren kanıtlar. 

 

Başvuru sahibi Türk vatandaşı ise; 

- Başvuru sahibinin (üvey / evlatlık dahil) annesi, 

babası, tüm kardeşleri, tüm eşleri ve tüm çocuklarının 

gösterildiği orijinal veya noter tasdikli nüfus kayıt 

örneğininin orijinali ve Ingilizce tercumesi (kişilerin 

olayları bölümünde düşünceler kısmı ile beraber); ve 

 

Davet eden kişi daha önceden Türk vatandaşı idi ise 
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sponsor's Turkish family status certificate showing; 

- his/her (including all step and/or adopted) parents, all 

siblings, all spouse(s), and all children, together with 

explanations part. 

 

veya halen Türk vatandaşı ise; 

- Davet eden kişinin (üvey/evlatlık dahil) annesi, 

babası, tüm kardeşleri, tüm eşleri ve tüm çocuklarının 

gösterildiği orijinal veya noter tasdikli nüfus kayıt 

örneğinin orijinali ve Ingilizce tercumesi  (kişilerin 

olayları bölümünde düşünceler kısmı ile beraber). 

 

If the applicant is under 18;- Form 1229, completed 

and signed by the non-migrating parent or guardian 

See: Form 1229 

 
Notarised consent from non-migrating parent -or 

guardian, stating that he/she approves the child’s 

permanent migration to Australia, that he/she 

understands and accepts that the child’s migration to 

Australia will not give him/her an automatic right to be 

granted a visa.                                                                              

- Original or certified copy of the sponsor’s and his/her 

partner's  National Police Check (NPC) for immigration 

purposes which will state: “Complete Disclosure – All 

Recorded Offences Released”. An NPC may be obtained 

from the Australian Federal Police (AFP).   

See: National Police Check 

 

Ph:(02) 6140 6502. - Police clearances for all countries 

the sponsor and his/her spouse has lived in for more 

than 12 months in the last 10 years                                                                                                    

If the applicant is 18 years old or over;                               

- Evidence of financial dependency to the sponsor, and;                                                                         

- Evidence of current education status.                             

 

 

Eğer başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise;- Geride 

kalan ebeveynin doldurup imzalayacağı 1229 nolu 

form 

Bakınız: Form 1229 

 

- Geride kalan ebeveynden çocuğunun Avustralya’ya 

temelli olarak gitmesine izin verdiğini, çocuğunun 

Avustralya’ya gitmesinin kendisine otomatik olarak 

vize hakkı tanımayacağını anladığıni ve kabul ettiğini 

içeren Noter tasdikli beyan.- başvuru sahibini 

Avustralya’ya davet eden kişinin ve varsa o kişinin 

partnerinin Avustralya’daki tüm kayıtlarının 

gösterildiği göçmenlik amacına yönelik Ulusal Polis 

Kaydı (NPC). Ulusal Polis Kaydı Avustralya Federal 

Polisi’nden (AFP) de alınabilir. Kaydın nasıl alınacağına 

dair bilgi Avustralya Federal Polisi’nin aşağıdaki 

sitesinden öğrenilebilir.  

Bakınız: Ulusal Polis Kaydı 

 

Telefon:(02) 6140 6502.- Davet eden kişinin ve varsa 

partnerinin geçmiş 10 sene boyunca 12 aydan fazla 

sureyle yaşamış olduğu  ülkelerden alınmış ve tüm 

kayıtlarının gösterildiği sabıka  kaydı;                                                                                    

Başvuru sahibi 18 yaşında ya da üzerinde ise,                        

- Davet eden kisiye finansal açıdan bağımlı olduğunu 

gösteren kanıtlar, ve- Şu andaki eğitim durumunu 

gösteren belgeler. 

 

Payment information  Ödeme bilgisi 

Please see following link for payment details; Payment  

 

Ödeme için lütfen bakınız: Ödeme 

 

All documents submitted must be originals or certified 

copies, certified by the Australian authorities or notary 

publics in your country with “certified copy” stamp and 

signed. 

 

All documents which are not in English, must be 

submitted with a certified English translation. 

Translations must be one of the following; 

 

• a notary public certified translation; or 

• translated by a translator who is a member of any 

translators/interpreters association; or 

• translated by a translator who is a member of the 

National Accreditation Authority for Translators or 

Interpreters (NAATI) in Australia. 

 

İstenilen belgeler orijinalleri veya noter tasdikli 

kopyaları ile sunulmalıdır.  

 

İngilizce olmayan tüm belgeler; 

 

• noterden onaylanmış tercüme; veya 

• yeminli tercümanlar/mütercimler derneklerinden 

herhangi birine üye olan tercüman/mütercim 

tarafından yapılmış tercüme;  

veya 

• Avustralya’nın Tercümanlar ve Mütercimler Ulusal 

Akreditasyon Kurumu’nca (NAATI) 

tercümanlığı/mütercimliği kabul edilmiş kişiler 

tarafından İngilizceye tercüme edilmiş olarak 

getirilmelidir.  
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Please ensure that you fully answer all the questions in 

the application and sponsorship forms and provide all 

required documents. Failure to do so may result in your 

application being delayed. 

 

Lütfen başvuru ve davet formlarındaki tüm soruları 

eksiksiz doldurduğunuzdan ve gereken belgeleri 

eklediğinizden emin olunuz. Eksik doldurulmuş ve 

eksik belge ile yapılan başvurular işlemlerinizin 

uzamasına sebep olabilir. 

 

Biometrics collection  Biyometri alımı 

 

Unless excluded or exempted, you need to have your 

biometrics collected (digital photograph and 

fingerprints). When you lodge your application, you will 

be e-mailed a letter requiring you to provide your 

biometrics at an Australian Visa Application Centre. You 

must make an appointment and take the letter with you. 

For more information see: VFS GLOBAL 

 

  

Muaf ya da istisna olunmadığı takdirde, Avustralya 

Vize Başvuru Merkezinde biyometri (parmak izi 

taraması ve dijital yüz fotoğrafı)  alınması 

gerekmektedir. Vize başvurunuz yapıldıktıktan sonra 

tarafınıza konuyla ilgili gerekli bilgileri içeren email 

gönderilecektir. Daha fazla bilgi ve randevu için 

bakınız: VFS GLOBAL 

 

Further information  Ek bilgi 

More information about this visa is available. 

 

See: About this visa 

 

 

Detaylı bilgi için bakınız: About this visa 

 

I, the undersigned, acknowledge that I want to submit the application even though all documents listed in 

the checklist have not been provided. 

 

 

 

Name and Surname: ………………………………………………………….. 

 

 

 

Signature: ………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Date: ……. / ……. / ……….. 
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