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STATUS

Eğer bir AB/AEA/İsviçre vatandaşının veya bu vatandaşlıklardan birine sahip kişilerin eşinin ya da hayat ortağının (civil 
partner) yakın aile ferdiyseniz ve Birleşik Krallık’a gelmek ve burada kalmak istiyorsanız, önce yurt dışından başvuru 
yapmanız gerekmektedir. 
Yakın aile ferdiniz veya onun eşi ya da hayat ortağı (civil partner), EU Settlement Scheme (AB Vatandaşları Yerleşim EU Settlement Scheme (AB Vatandaşları Yerleşim 
Başvurusu)Başvurusu) kapsamındaysa, ilgili sponsorunuz ilgili sponsorunuz olabilir. 
Gelecekte istediğiniz bir zamanda Birleşik Krallık’taki ilgili sponsorunuza katılmak için başvurabileceksiniz.
İlgili sponsorunuz, 31 Aralık 2020 tarihinden önce Birleşik Krallık’ta yaşamaya başlamış olmalı ve uzun süre yurtdışında 
kalarak ikamet hakkını bozmamış olmalıdır. Birleşik Krallık’ta yasal olarak yaşamaya devam edebilmek için 30 Haziran 2021 
tarihinden önce Tam Yerleşme Hakkı (Settled Status) veya Tam Yerleşme Öncesi Hakkı (Pre-Settled Status) için başvurmalıdır.

Settled Birleşik Krallık’taki yardıma ihtiyacı olan AB vatandaşlarının EU Settlement Scheme başvurularına 
yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir hayır kurumudur. Ülke çapında gönüllü ağıyla çalışan bir hayır kurumudur.
•  Mümkünse, lütfen Settled’a bağışta bulunun ki biz de ülke çapındaki yardıma ihtiyacı olan AB 

vatandaşlarına ulaşabilelim: settled.org.uk/en/donate/
• Gönüllü olmak istiyorsanız, lütfen settled.org.uk adresinden bize katılın.
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PRE-SETTLED
STATUS

Sponsorumun eşiyim veya 
ona bağlıyım
   Eş veya Hayat Ortağı (Civil partner) 
Söz konusu ilişkiler 31 Aralık 2020’de mevcut bulunuyor 
olmalıdır (İsviçre vatandaşlarının aile üyeleri için 
31/12/2025). 
Eğer 31/12/2020 tarihine kadar bu ilişkilerden birinde 
değilseniz, lütfen aşağıdan resmî evli olmayan eş olarak 
başvurup başvuramayacağınızı kontrol ediniz.
  Resmî evliliği olmayan eş
İçişleri Bakanlığı iki yıldır birlikte yaşadığınızı ya da 
31/12/2020 tarihine kadar ilişkinizin ciddi olduğunu 
gösterecek başka kanıtları görmeyi ister, örneğin, 
çocuklarınızın sorumluluğunu paylaştıysanız.
   Bakmakla yükümlü olduğu çocuk veya torun
Yalnızca 21 yaş ve üstü çocukların ve torunların ilgili 
sponsora muhtaç olduklarına dair kanıt göstermeleri 
gerekecektir (sonraki sayfaya bakınız).
   Bakmakla yükümlü olduğu ebeveyn veya 

büyükbaba veya büyükanne
30/06/21 tarihine kadar yapılmış başvurularda 
bağımlılık varsayılmıştır.  
01/07/21 tarihinde veya sonrasında yapılan başvurular 
aile bireyine olan bağımlılığı kanıtlamalıdır (sonraki 
sayfaya bakınız).

AB/AEA/İsviçre vatandaşıyım,
başvurmak için nelere ihtiyacım var?
  Geçerli bir biyometrik pasaport veya kimlik kartı
  İlişkinizin kanıtı (sonraki sayfaya bakınız)
   Biyometrik kimliği taramak için İçişleri  

Bakanlığı (Home Office) “EU EXIT: ID Check” 
Uygulamasını akıllı cep telefonuna indiriniz.

AEA vatandaşı değilim, başvurmak  
için nelere ihtiyacım var?
AEA vatandaşı olmayanların çoğu, biyometrik 
kimliği taramak için EU EXIT: ID Check Uygulamasını 
kullanamayacaktır. Önce bir EU Settlement Scheme 
Family Permit (AB Vatandaşları Yerleşim Başvurusu 
Aile İzni) için başvurmaları gerekmektedir. Ancak 
o zaman Birleşik Krallık’a girebilir ve (pre-)settled 
status için başvurabilirler. Birleşik Krallık’a 01/04/2021 
tarihinden sonra gelirlerse, geldikleri tarihten itibaren 3 
ay içinde (pre-)settled status için başvurmaları gerekir.

İlgili sponsoruma katılırken, Birleşik 
Krallık’a ziyaretçi olarak gelip, (pre-)
settled status için başvurabilir miyim?
Hayır, yurt dışından başvurup, gelmeden 
önce (pre-)settled status için yaptığınız 
başvurunuzun kararının gelmesini 
beklemelisiniz. Başvuru sertifikası Birleşik 
Krallık’a girip kalabileceğinizi kanıtlamaz.

Sabıka kaydım var
Başvuru yapmadan önce yasal  
danışmanlık almanızı tavsiye ederiz. 
Daha fazla bilgi settled.org.uk adresinde mevcuttur.

İngilizcem uygulamayı anlamak 
için yeterince iyi değil
Settled internet sitemiz, birkaç dilde mevcut olan 
Facebook forumlarımız, WhatsApp ve SMS yoluyla da 
ulaşılabilen birkaç dili kapsayan yardım hatlarımız ile 
yardım sunmaktadır.
Daha fazla bilgi edinmek ve iletişim numaralarını 
öğrenmek için web sitemizi ziyaret ediniz.

İlgili sponsoruma katılmaya hakkım var mı ve nasıl başvurabilirim?
PASSPORT



www.settled.org.uk
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GEREKLİ BELGELER VE 
KANITLAR

Birleşik Krallık’taki ilgili 
sponsorunuza katılın

İlgili sponsorunuz aşağıdakilerden biri olmalıdır:
  Bir AB/AEA/İsviçre vatandaşı veya o vatandaşın eşi ya da hayat ortağı (civil partner)
 Kuzey İrlanda’nın ilgili bir kişisi (a relevant person of Northern Ireland) veya o kişinin eşi ya da hayat ortağı (civil partner)
  İngiliz vatandaşlığını almadan önce Birleşik Krallık’ta yaşamış ve anlaşma haklarını kullanmış bir AB/AEA/İsviçre 
vatandaşı veya onun eşi ya da hayat ortağı (civil partner)

  “Sınır işçisi” (frontier worker) olan bir AB/AEA/İsviçre vatandaşı
  Aynı zamanda AB/AEA/İsviçre vatandaşı olan bir İngiliz vatandaşı, bazı sınırlı durumlarda, McCarthy çifte vatandaşlık geçiş 
düzenlemeleri (McCarthy dual national transitional arrangements) kapsamına girerse bir aile üyesine sponsor olabilir
  1 Temmuz 2021’den önce başvurmuş olsaydı, EU Settlement Scheme kapsamında izin almak için hakkı olabilecek olan 
bir İrlanda vatandaşı veya o kişinin eşi ya da hayat ortağı (civil partner) 

Tercihen, söz konusu AB/AEA/İsviçre vatandaşı, kişi başvuru yapmadan önce, Pre-Settled Status ya da Settled Status hakkı 
almış olmalıdır. 
Aile ferdiniz, EU Settlement Scheme’e başvurmamış veya başvuramıyorsa bile uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. Bu demektir 
ki bu kişi veya kişiler:

  31 Aralık 2021 tarihine kadar Birleşik Krallık’ta ikamet etmiş olmalı
  sabıka kaydı kontrollerinden geçiyor olmalı

   Eğer bir AB/AEA/İsviçre vatandaşıysanız, Birleşik Krallık’a gelmeden önce yurtdışından (pre-)settled status için başvuru yapmalı ve 
başvuru kararının sonuçlanmasını beklemelisiniz. Geçerli bir kimlik kartınızın olduğundan emin olunuz. Eğer bir AB/AEA/İsviçre 
vatandaşıysanız ve biyometrik kimliğiniz varsa, “EU Exit: ID Check” Uygulamasını kullanabilirsiniz

   Eğer bir AEA vatandaşı değilseniz, Birleşik Krallık’a gelmeden önce EU Settlement Scheme Family Permit (AB Vatandaşları Yerleşim 
Başvurusu Aile İzni) için yurtdışından başvuru yapmalısınız.  
https://www.gov.uk/family-permit/eu-settlement-scheme-family-permit internet sitesini ziyaret ediniz. 

  Eğer geçerli bir biyometrik kimlik kartına sahip ama altı aydan fazla süredir Birleşik Krallık dışında kalmış, AEA vatandaşı olmayan bir aile 
ferdiyseniz, Aile İzni yerine EU Exit: ID Check” uygulamasını kullanarak pre-settled status için başvuru yapabilirsiniz

   Pasaportunuz veya kimlik kartınız yoksa ya da süresi dolmak üzereyse, yenisini almak için en kısa sürede bir başvuru yapmalısınız.

 
   AEA aile ferdiniz veya AEA aile ferdinizin eşi ya da hayat ortağı (civil partner) ile olan ilişkinizin kanıtı, örneğin, 31/12/2020 

tarihinden önceye dayanan evlilik cüzdanı, medeni birliktelik belgesi (civil partnership certificate) veya doğum belgesi. 31 Aralık 2020 
tarihinden önce Birleşik Krallık’ta ikamet etmeye başlamış bir İsviçre vatandaşı ile evliyseniz veya hayat ortaklığınız varsa, bunun kuralları 
farklıdır. 1 Ocak 2026 tarihinden önce herhangi bir zamanda evlendiyseniz veya medeni ortaklığa girdiyseniz ve başvurduğunuzda da 
ilişkiniz hala mevcutsa, başvurmaya hakkınız olabilir.

 
   Eğer katılacağınız AB, AEA veya İsviçre vatandaşı aile ferdiniz EU Settlement Scheme’e (AB Vatandaşları Yerleşim Başvurusu) başvurduysa, 

onların başvuru numaralarını vermelisiniz. 
 

    Eğer katılacağınız AB, AEA veya İsviçre vatandaşı aile ferdiniz EU Settlement Scheme’e (AB Vatandaşları Yerleşim Başvurusu) 
başvurmadıysa, bunların ikisini de göstermeniz gerekmektedir: onların geçerli bir AB, AEA veya İsviçre pasaportu veya ulusal kimlik 
kartı ve başvurmuş olsalardı EU Settlement Scheme’e (AB Vatandaşları Yerleşim Başvurusu) başvuru için haklarının olduğunun kanıtı. 

 
    Eğer resmî evliliği olmayan eş iseniz, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzun süreli ilişkinizde olduğunuzu kanıtlamanız gerekecektir. 

Bu genellikle 31/12/2020 tarihinden önce 2 yıldır beraber yaşadığınızı göstermek anlamına gelir. Kanıtlar şunları içerebilir:
 • aynı adrese alınan banka ekstreleri, elektrik faturaları, vergi beyannameleri veya resmî yazışmalar 
 •  birlikte yaşarken çocukların sorumluluğunu paylaştığınızı gösteren doğum belgeleri veya velayet anlaşmaları
  Ciddi bir ilişki içinde olduğunuzu göstermek için başka şeyler de kullanabilirsiniz ama aynı zamanda şunları da kanıtlamanız gerekecektir:
 • başvurduğunuzda hâlâ birlikte olduğunuzu 
 • eğer 1 Ocak 2021 tarihinden önce Birleşik Krallık’ta ikamet ettiyseniz, yasal olarak ikamet etmiş olduğunuzun kanıtı 
 

    AB, AEA veya İsviçreli aile üyenize veya onların eşine ya da hayat ortağına (civil partner) bağımlı olduğunuzu göstermeniz 
gerekiyorsa, sağlayabileceğiniz kanıt örnekleri şunları içerir:

 • finansal olarak bağımlı olduğunuzu gösteren banka ekstreleri veya para transferleri 
 • sağlık bakımı için onlara bağımlı olduğunuzu gösteren kanıt, örneğin hastane danışmanından bir mektup

Sağlanması gereken belgelerle ilgili daha fazla bilgi için:
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-relationship-to-an-eu-citizen#unmarried-partner
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