
 

SOYİSİM/SURNAME: 

İSİM/NAME: 

DOĞUM TARİHİ/D.O.B.: 

 

1. Evli misiniz? Evliyseniz, eşinizin mesleği nedir? 

Are You Married? If Yes, What Does Your Spouse Do? 

⃝EVET/ YES  ⃝ HAYIR/NO ............................................... 

2. Eğer evliyseniz, ne kadar zamandır evlisiniz? 

If yes, for How Long Have You Been Married? 

⃝ 1 yıldan az/ less than 1 year 

⃝ 1-3 yıl arası/1-3 years 

⃝ 3 yıldan fazla/ more than 3 years 

3. Eğer evliyseniz, eşiniz seyahatinize eşlik edecek mi? 

If you are married, will your wife/husband accompany on your trip? 

⃝EVET/ YES  ⃝ HAYIR/NO  

4. Seyahatinize eşlik eden başka birisi var mı? 

Are you traveling with someone else? 

⃝EVET/ YES  ⃝HAYIR/ NO   

Var ise, kim? 

If Yes, With Whom? .................................... 

5. İş vereninizden izin belgeniz var mı? 

        Do you have a Job-leave approval letter from your employer? 

⃝ EVET/YES  ⃝ HAYIR/NO  

6. Çocuğunuz var mı? Var ise kaç tane ve yaşları nedir? 

Do You Have Any Children? If Yes, How many, How Old Are They? 

⃝ EVET/YES  ⃝ HAYIR/NO 

Eğer evet ise, detaylı  bilgi veriniz…………………………. 

 If Yes, provide more details: .................................... 

 

Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği 

                    Ankara 

 

DEĞERLENDİRME FORMU 

AUTOQUESTIONAIRE 

 



7. Schengen alanında (ülkelerinde) yaşayan aile bireyiniz ya da arkadaşınız var 

mı? 

Do you have any family member or friends living in the Schengen area? 

⃝ EVET/YES  ⃝HAYIR/ NO 

Eğer var ise, detaylı bilgi veriniz………………………… 

If Yes, provide more details: .................................... 

8. Türk lirası cinsinden yıllık geliriniz ne 

kadar?............................................................ 

What is your annual income in Turkish Liras? .......................................................... 

9. Gelir vergisi ödüyor musunuz? 

Do you pay income tax? 

⃝EVET/ YES  ⃝HAYIR/ NO 

10. Uçak biletiniz rezervasyon mu, satın mı aldınız? 

Have you booked or bought the flight ticket? 

⃝Rezervasyon/ Booked  ⃝ Satın aldım/Bought 

11. Daha önce başka ülkelere seyahat ettiniz mi? 

Have you ever travelled to other places? 

⃝EVET/ YES  ⃝ HAYIR/NO 

Ettiyseniz, detaylı bilgi veriniz…………………………..... 

If Yes, provide more details: .................................... 

12. Size verilen vize tarihleri içerisinde ülkeye tekrar döneceğinizi nasıl bilebiliriz? 

How do we know you will return home within the visa allowed period? 

⃝ AİLE/FAMILY 

⃝ İŞ/JOB  

⃝ MÜLK/PROPERTY 

⃝EĞİTİM/ STUDY 

⃝ DİĞER/OTHER 

Diğer seçeneğini işaretlediyseniz, detaylı bilgi veriniz………………………. 

If OTHER, provide more details: .................................... 

13. Aylık maaşınız/ emekli maaşınız nedir ya da Türk lirası cinsinden aylık 

kazancınız nedir? 



How much is your salary/pension or how much do you earn per month in 

Turkish Liras? 

................................................................................  

Çalışan iseniz, aylık net maaşınızı belirtiniz. Eğer işveren iseniz net kazancınızı belirtiniz. Eğer 

çalışmıyor/ev hanımı,/öğrenci/emekli iseniz durumunuzu belirtiniz. 

State your net monthly salary, in case you are an employee. If you are an employer mention 

the net earnings. If you are unemployed/housewife/student/retired state this fact. 

14. Aşağıdakilerden hangisi olduğunuzu işaretleyiniz: 

Please specify: 

⃝ ÇALIŞAN/EMPLOYED 

⃝ ŞİRKET SAHİBİ/OWNER OF COMPANY 

⃝ İŞSİZ/UNEMPLOYED 

⃝EV HANIMI/ HOUSEWIFE 

⃝ ÖĞRENCİ/STUDENT 

⃝ EMEKLİ/RETIRED 

⃝ DİĞER/OTHER 

Eğer diğer seçeneğini işaretlediyseniz, detaylı bilgi veriniz…………………… 

If other, provide more details: .................................... 

15. Bu seyahat için Türk lirası cinsinden ne kadar ödeyeceksiniz? 

How much this journey will cost you in Turkish Liras? 

................................................................................  

16. Bu, schengen alanına ilk seyahatiniz mi? 

Is this your first trip to Schengen area? 

⃝ EVET/YES  ⃝HAYIR/ NO 

17. Ülkenizde sahip olduğunuz mülkünüz var mı, varsa nedir? 

Do you have property in your home country, if yes, please specify: 

⃝ EV/ APARTMAN-HOUSE/APPARTMENT        ⃝ ARAZİ/ LAND   

 

İmza/Signature 

Tarih/Date: 

 


