
 

 

EMBASSY OF FINLAND 

ANKARA 

 

VIZE VE  KONSOLOSLUK 
BÖLÜMÜ    

 

  
Başvuru formunuz ve beraberinde getirmeniz gereken belgeler: 

 
Vize için başvuru formlarını Ankara Finlandiya Büyükelçiliği'nden, Finlandiya’nın İstanbul Fahri Başkonsolosluğu'ndan 
veya www.finland.org.tr web sayfasından temin edebilirsiniz. Teslim ettiğiniz başvuru formlarını eksiksiz olarak 
doldurmaniz gerekmektedir. Başvuru formları ücretsizdir. 
 
Başvurularda aşağıdaki yer alan belgelerin eksiksiz ve orijinal olarak getirilmesi gerekmektedir, aksi takdirde başvurunuz 
kabul edilmeyecektir. Orijinali olmayan evraklar dikkate alınmayıcaktır. Mevcut olan evrakların yanındaki kutulara X 
işareti konularak  belirtilmesi ve sıraya göre düzenlenmesi  önemle rica olunur.   
 

 

       Bütün başvuru sahiplerinin getirmesi gerekli olan genel  evraklar: 
 

  Orijinal ve eksiksiz doldurulmuş ve imzalı başvuru formu   

  Bir adet yeni çekilmiş fotograf  ( 47mmx36 mm / yüz uzunluğu 32mm- 36 mm) 

  Geçerli pasaport ve pasaport fotokopileri. Pasaportun vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay geçerli olması 
gerekmektedir.  Fotokopilerinde şahsi bilgiler içeren, vize ve damgaların olduğu bütün sayfalar yer almalıdır.  

  Orijinal kimlik ve fotokopileri 

  Orijinali  bir ay'dan eski olmayan nüfüs kayıt örneği  (anne, baba ve tüm kardeşleri evli iseniz es ve çocukları da 
gösteren ayrıntılı aile toplum kağıdı)  

  20 ile 30 yas arasındakı erkekler için orijinal askerlik durumunu gösteren belge 

  18 yasının altındaki kişiler yalnız seyahat ediyorlar ise anne ve babanın her ikisinden de yazılı orijinal noter 
tastıklı izin belgesi. Eğer anne veya babanın biri çocuk ile seyahat ediyor ise, seyahat etmeyen veliden yazılı 
orijinal noter tastikli izin belgesi. 

  Başvuru sahibi okuyor ise okul idaresinden alınmış orijinal öğrenci belgesi 

  Başvuru sahibi emekli ise emeklilik durumunu gösteren orijinal belgeler ve fotokopileri  

  Başvuru sahibi çalışıyor ise:  
   

  İşverenden orijinal iş seyahati veya yıllık izin belgesi - içeriğinde başvuru sahibinin görevi, çalıştığı  
  süre ve  iş seyahatinin veya yıllık izinin sonunda tekrar işe başlıyacağı hakkında bilgi olması şarttır. 
  Orijinal muhasebe tasdikli  son 4 aylık maaş bordrosu 
       Orijinal SSK hizmet dökümü   
  'aslı gibidir' damgalı  muhasebe tasdikli İşe giriş bildirgesi 

  Başvuru sahibinin kendisine ait bir işyeri var ise: 
 

  Şirketinin orijinal başlıklı kağıdına yazılmış seyahat sebebi ile ilgili bilgiler içeren bir dilekçe 
  Orijinal Bağkur veya SSK belgeleri 
     Orijinal Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti  
              Orijinal Faaliyet Belgesi 
  Orijinal Vergi Levhası ve fotokopiler / veya  orijinal noter tasdikli fotokopisi 
  Orijinal İmza sirküleri ve fotokopiler / veya  orijinal noter tasdikli fotokopisi 
  Orijinal  Ticaret Sicil gazetesi ve fotokopiler / veya orijinal noter tasdikli fotokopisi 

  Ailenin geçimini sağlayan fertlerin orijinal gelir ve geçim durumunu gösteren güncelleştirilmis belgeler ( banka 
cüzdanı orijinali ve fotokopisi, kredi kartının son kredi limitini gösteren hesap ekstresi ve fotokopisi vb.) 

  30.000 Euro değerinde Seyahat Sağlık Sigortası  

 
      Devamı arka sayfada........ 
 
 

  

Finlandiya'da  bulunan akraba , arkadaş veya kurum ( üniversite, dernek, vakıf vb.)  ziyareti için getirilmesi            

gerekli olan ek evrak: 



 

 

  Tarafınıza gönderilmiş olan orijinal davet mektubu. 3 aydan eski olmaması gerekmektedir. (Fax veya E-posta ile 

   yollanmış davetler kabul edilmemektedir)  

 
 

Finlandiya'ya turistik ziyaret için getirmesi gerekli olan ek evraklar: 
 

 Otel tarafından teyit edilmiş otel rezervasyonu 

 Seyahat agentasının başlıklı kağıdına yazılmış Tur programı  

 Seyahat agentasının orijinal Faaliyet Belgesi 

 
 
 

Finlandiya'ya ticari amaç için getirmesi gerekli olan ek evraklar 
 

   Tarafınıza gönderilmiş olan orijinal davet mektubu. Şirketin başlıklı kağıdına yazılmış davetiyede seyahat sebebi                                
    ile ilgili bilgiler içermelidir ve 3 aydan eski olmaması gerekmektedir. (Fax veya E-posta ile yollanmış davetler     
    kabul edilmemektedir)         

 Çalıştığınız şirketinin orijinal başlıklı kağıdına yazılmış seyahat sebebi ile ilgili bilgiler içeren bir dilekçe 

  Orijinal Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti  

  Orijinal Faaliyet Belgesi 

  Orijinal Vergi Levhası ve fotokopiler / veya  orijinal noter tasdikli fotokopisi 

  Orijinal İmza sirküleri ve fotokopiler / veya  orijinal noter tasdikli fotokopisi 

  Orijinal  Ticaret Sicil gazetesi ve fotokopiler / veya orijinal noter tasdikli fotokopisi 

 

 
Vize, ancak istenen tüm belgelerin teslim edilmesinden sonra işleme konulacaktır. Büyükelçilik yetkilisi gerekli 
gördüğü hallerde ek döküman talebinde bulunabilir. Türk vatandaşı olmayanlar için başka belgeler de 
istenmektedir. Başvuru esnasında tüm belgeler ibraz edilmelidir. Fax yolu  ile evrak kabul edilmeyecektir. 
 

 
Yukarıda işaretlemiş olduğum belgeleri başvurum sırasında verdiğimi,  eksik olan evrakların başvurumu 
olumsuz etkileyebileceğinin, tarafıma iletildiğini beyan ederim. 
 
 

 
Vize başvurularının sonuçlanma süresi, vize ücretinin bankaya yatırılma tarihinden 15 gün sonradır. 

 
 

 


