
CHECK LIST FOR SHORT TERM UKRAINIAN VİSA 

 OFFİCİAL VISIT/ RESMİ BULUŞMA VİZESİ(C-12) 
 

Required Documents / Gerekli Evraklar  
 

YES NO 

1 Completed and signed application form. Visa application form must be filled in online through http://visa.mfa.gov.ua and 
then printed out.                                                                                          
Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu. Başvuru formu 
http://visa.mfa.gov.ua internet adresinden doldurulmuş ve kaydedilmiş olup imzalanmış çıktı gerekiyor. 

  

2 1 photo for visa 35 x 45 mm,  colour photograph,  white coloured  background and must be an up to date photograph 
(not more than 6 months old).                                                                                                                                               
1 adet pasaport fotoğraf, 35x45, renkli, arka fon beyaz olmalı ve 6 aydan eski olmamalı. 

  

3 The original passport as well as copy of  the first page of the passport  and previous Ukrainian visas, valid for at least 3 
months prior to departure is required. The passport must have at least two blank pages. 
Pasaportun aslı, ilk sayfası ve varsa eski Ukrayna vizelerinin sayfalarının fotokopisi. Seyahat dönüş tarihinden 
itibaren en az 3 ay geçerli olan ve  icinde en az 2 boş sayfasi bulunan orijinal pasaport sunulmalidir. 

  

4 A letter of invitation issued  by Ukraine’s ministries / other central executive authorities, state entities and organizations 
or relevant letters of foreign states’ authorities / international organizations. 
Ukrayna'nın bakanlıkları / diğer merkezi icra makamları, devlet kurumları ve kuruluşları tarafından verilen davet 
mektubu ya da yabancı devlet makamlarının / uluslararası kuruluşların ilgili mektupları. 

  

5 Travel Health insurance valid for Ukraine with minimum coverage of 30 000 EUR, which covers the actual date of travel 
and return date (original,  stamped and signed).                                                                                                                                                                                                                        
Ukrayna’da geçerli 30 000 EUR ve tüm seyahatini kapsayan kişisel seyahat sağlık sigortası (orijinal, kaşeli ve 
imzalı). 

  

6 Updated bank account statement showing the movements of last 2 months (at least 50 USD for every day of stay).                                                                                                      
Seyahatiniz boyunca masrafların nasıl karşılanacağını gösteren belge: Son iki aylık hesap hareketlerini 
gösteren hesap dökümü (günlük en az 50 USD). 

  

7 If the applicant is Non Turkish/Turkmenistan citizen: 
- Residence permit card for Turkey valid for at least 6 (six) months and copy.                                                                                      
- Notary approved rent agreement, address registration and water or electricity bill. 
- Flight tickets reservations. 
Başvuru sahibi Türk / Türkmenistan vatandaşı değilse: 
- Türkiye'de geçerli oturum izni kartı ve fotokopisi gereklidir. 
- Noter onaylı kira sözleşmesi, adres kaydı ve su/elektrik faturası. 
- Uçak bileti rezervasyonları. 

  

8 If the applicant is under the age of 18; Visa application form to be signed by one of the parents and letter of Consent 
from parents which has to be approved by Notary Public.  
Başvuru sahibi 18 yaşının altındaysa: Ebeveynlerden noter tasdikli muvafakatname.  Başvuru formuna velinin 
imzası gerekmektedir. 

  

9 Original dekont for a visa fee submitted on behalf of the Consulate in Fibabanka (names of the applicant must be 
written). Payment will be required after your application is accepted.  
Fibabank’a Konsolosluk adına yatırılmış Vize harç bedelinin orijinal dekontu.(Dekonta kişinin adı ve soyadı 
yazmak zorunda). Başvurunuz kabul edildikten sonra ödeme yapmanız gerekecektir. 

  

 

ATTENTION / DIKKAT:  

The Consulate General of Ukraine  has the right to ask for any other additional documents it considers necessary, may call the 

applicant for an interview, and has a contractual right of refusal. In all cases the visa fee and service fee are non-refundable.                                                                                                                                                                                                                            

Ukrayna Başkonsolosluğu gerekli gördüğü takdirde ek evrak isteme hakkına sahiptir,başvuru sahibini görüşme için 

çağırabilir, Ukrayna Başkonsolosluğu reddetme hakkına sahiptir. Hiçbir durumda vize ücreti ve servis ücreti geri ödenmez. 

 

Applicant's name, surname and signature:                   

Başvuru sahibinin adı, soyadı ve imzası: 

     

VFS Staff name, surname and signature:                                           

VFS Personeli adı, soyadı ve imzası:     

     

     

     

http://visa.mfa.gov.ua/
http://visa.mfa.gov.ua/

