
 

Aile veya Arkad aş Ziyareti İçin Evrak Listesi  
 

İsim : _________________ 

 

 

Pasaport N umarası: ___________________ 

 

Ziyaret Amacı : ___________________ 

 

İletişim  No .: ______________ 

 

E-mail A dresi:____________ 

 

Başv urun uzu getirm eden ö nce aşağıda listelenmiş olan gerekli evrakları hazırlayınız, aksi takdirde 

başvurunu z F inlandiya B üyük elçiliği tarafından reddedilebilir . 

N ot: Başv uru evrakları aşağıda  verilen sıraya göre yer  almalıdır . 

İstenilen Evraklar  Ev et H ayır  Açıklamalar  

1 .  

Renkli bir fo toğraf ile birlikte, başv uru sahibi tarafın dan 

im zalanm ış (reşit o lmayanlar için  ann e ve babanın im zası ya 

da yasal koruyucun un im zası o lacak tır ) vize başv uru form u. 

 

   

2 .  G eçerli pasaport v e fo toko pisi 
   

3 .  K imlik fo toko pisi 
   

4 .  
Yak ınlık  derecesin i gö steren  Tam Tekmil V uk uatli N üfus 

Kayit Örn egi 

   

5.  

Fince, İsv eçce, İngilizce ya da Türkçe yazılmış im zalı davetiye 

m ektubu (6 aydan eski olm ayan ). 

 

Dav etiye elle yazılmış olabilir . Davetiye, dav et eden kişin in 

( isim, adres, do ğum tarih i v e iletişim bilgiler i) v e dav et edilen 

kişinin bilgiler ini içerm elidir : isim , doğum  tarihi, adres v e 

iletişim bilgiler i, ziyaret amacı v e süresi, araların daki yak ınlık 

derecesi.  Dav etiye m ektubun un Fin lan diya' dan no ter on aylı 

olm ası gerekm iyor . 

   

6.  

G elir belgeleri : 

- Son üç aya a it banka h esap dök üm ü  

- Düzenli gelir i kanıtlayan  belge örn . son üç aya a it 

maaş bardro su. 

 

   



 

 

Not: Finland iya Büyükelçiliği ek bilgi ya da ek evrak istem e hakkına sahiptir , 

gerekli görüld üğü takd ird e  başvuru sahibi görüşm eye çağırılır. 
 

Işlem yapan person el uygun olan seçeneği seçm elidir:  

 

1 . Başv uru sah ibi ekleyecek başka evrağı olmadığını on ayladı. 

 

2. Başv uru sah ibi yukarıdaki destk ekleyic i belgeleri sun du. Ken disin e bütün gerekli belgeler in 

sun um un da oluşabilecek  hatalar ın başv urun un reddedilm esi ne sebep o labileceği bilg isini v erdim  ama 

kişi başv urusuna devam  etm eyi seçti. 

 

 

Vize Ü creti  
Seyahat Acen tasın ın İsm i 

 

 

 

H izm et Ücreti  A dres 

 

 

Kurye ücreti (isteğe bağlı)  

Diğer ücretler   Telefon  

 

 

-----------------------------------------                                               ---------- 

İşlem yapan person elin İsim  v e İm zası                                                              Tarih 

  

 

 

----------------------------------------  

Başv uru sahibin in İm zası  

7 .  

A şağıda belir tilen  durumlara göre gerekli evraklar 

sun ulmalıdır : 

a ) eğer başv uru sahibi çalışan  ise: 

- işv eren tarafın dan yazılmış yazı ya da izin belgesi . 

- SG K işe g iriş bildirgesi ya da h izm et dök üm ü 

b) eğer başv uru sahibi ç iftçi ise : 

- Ziraat Odası'n dan onaylı Çiftçil ik Belgesi.  

c) eğer başv uru sahibi işv eren  ya da işyeri sahibi ise: 

- Ticaret Odası ka ydı v e Ticaret Sicil i Gazetesi 

fo toko pisi 

- v ergi levhası 

d) eğer başv uru sahibi em ekli ise : 

- em eklil ik belgesi (ya  da em ekli h esap cüzdan ı) 

e) eğer başv uru sahibi ö ğrenci ise : 

- Ögren ci Belgesi 

f) eğer başv uru sahibi reşi t değil ise v e tek başın a v eya 

ann e v eya babasın dan  b iriyle ya da yasal   

koruyucusuyla seyahat ediyorsa: 

- M uvafakatnam e 

 

   

8.  

Sehayat Sağlık Sigortası aslı ya da fotokopisi. Sigorta en  az 

30.000 euro kapsamlı olmalıdır  v e h erh angi bir ac il 

m üdah ale giderler ini ve herhan gi bir tıbbi n eden den dolayı  

kişinin veya ölüm durumların da naaşın ülk eye ger i 

gön derilm e giderlerin i de kapsamalıdır . 

 

   


