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Türkiye Vizesi İçin Gerekli Evrak Listesi 
   EVET HAYIR 

1 : Başvuru tarihinden itibaren en az 6 aylık süresi olan geçerli pasaport ve fotokopisi    

2 : Yurt içi pasaportun 1,3,5,9 ve 32.sayfa fotokopileri    

3 : Var ise daha önceden alınmış Türkiye,Schengen,UK,USA vize fotokopileri    

4 : Türkmenistan’da ikamet eden yabancı vatandaşlar için Türkmenistan’da oturum belgesi   

5 : 2 adet biyometrik fotoğraf 5x6 (arka planı beyaz, güncel en fazla 6 ay içinde çektirilmiş 
olmalıdır)   

6 : Türkiye için geçerli Seyahat ve Sağlık sigortası / COVID-19 Teminatı (Ofisimizde 
yapılacaktır dışarıda yaptırılan sigortalar Kabul edilmemektedir.)   

7 : Başvuran kişinin adının yazdığı, otel rezervasyonu ya da konaklama bilgisi   

8 : Var ise Son 3 aylık banka hesap dökümü(Islak imza kaşeli    

9 : Eğer kişi çalışan ise; çalıştığı yerden alınacak görevi, maaş detayları ve çalışma süresi 
yazılı imzalı ve kaşeli original teyit yazısı ve Türkçe tercümesi    

10 : Başvuru sahibinin işveren olması durumunda şirket sahibi olduğunu gösteren belge   
11 : Başvuru sahibinin emekli olması durumunda emekliliğini kanıtlayan belge ve tercümesi    

12 : Başvuru sahibinin öğrenci olması durumunda öğrenci olduğunu kanıtlayan öğrenci 
belgesi   

13 : Başvuru sahibinin çalışmadığı durumlarda sponsor olan kişiye ait taahhütname ve gelir belgesi   
( her iki belgenin de tercümesi )   

14 : 
Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise, her iki ebeveynden de noter tasdikli 
muvafakatname (boşanma durumunda dahi her iki ebeveynin de noter tasdikli 
muvafakatname vermesi gerekir)  

  

 15 : Doğum belgesi   
16 : Evlilik belgesi    

17 : Ekstra evraklar; var ise Türkmenistan’da tapu, Türkiye’den tapu,banka hesap 
dökümü,mezuniyet belgesi,araç ruhsatı, var ise daha önce TR ikamet belgesi   

 
Gönderilen tüm belgeler güncel ve eksiksiz olmalıdır. Türkiye vizesi  başvurusu için sunulan belgelerin eksik olması başvurunun reddedilmesine neden olabilir. 
Türkiye'nin Aşkabat Temsilciliği gerekli gördüğü durumlarda ek belge talep etme hakkına sahiptir. Yukarıdaki belgelerin ibraz edilmesi vizenin verileceğini 
garanti etmez. Tüm formlar ve belgeler her kişi (aile üyeleri veya herhangi bir grup dahil) için ayrı ayrı hazırlanmalı ve sunulmalıdır. 
Başvurunun kabulü, süresi, şartları veya reddi veya başvurunun işleme konulması ve vize verilmesi için geçen sürenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin 
takdirinde olduğunu ve bu konudaki kararlarının kesin olacağını anlıyorum. Başvuru sürecinde gecikme olması veya vize başvurusunun reddedilmesi durumunda, 
vize ücretleri ve/veya hizmet ücretleri iade edilmeyecektir. 
 
 
Başvuru Sahibi Personel                       
Ad Soyad :  Ad Soyad :  
Tarih :  Tarih : 
İmza :  İmza :    
      
Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise; 
 
ANNE 

 
 
BABA 

Ad Soyad :  Ad Soyad :  
Tarih :  Tarih :  
İmza :  İmza :  
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