
Checklist for Short Stay Visa – Estonia Visa Application Centre 
Estonya Vize Başvuru Merkezi – Kısa Dönem Vize Kontrol Listesi 

Applicant’s Name/Başvuru 

Sahibinin Adı: 

 

Date of Birth/Doğum Tarihi: Passport Number/Pasaport 

Numarası: 

Reference No/Referans 

Numarası: 

 

Place of Submission/Başvuru 

Yeri: 

Date of Submission/Başvuru 

Tarihi: 

Purpose of Travel/Seyahat Sebebi 

Business/İş [7-8]  Scientific,Cultural,Sports Visit/Bilimsel,Kültürel,Sportif Ziyaret [9-10]  

Tourism/Turistik [11-13]   Visiting friends,relatives/Arkadaş,akraba ziyareti [14-17] 

Property/Mülk [18-21]         Visitors of burial grounds/Kabir ziyareti [22-24] 

Drivers/Şoförler [25]  Seamen/Denizci [26-27]  Transit/Transit [28-30] 

Other/Diğer            
Visa Fee/Vize Ücreti 
Normal(Russia,Ukraine,Georgia,Moldova,Albania,Armenia,Macedonia,Montenegro,Serbia, Bosnia-

Herzigovina,Kosovo,Azerbaijan) 

Normal(Turkey and Third Country Nationals/Türkiye ve Diğer Ülke Vatandaşları) Gratis 

No Documents Required For All Applicants 
Tüm Başvuru Sahipleri İçin Gerekli Evraklar 

Yes 

Var 

No 

Yok 

1 Passport/Pasaport   

2 Application Form/Başvuru Formu   

3 Previous Passport(s) with Schengen Visas(if any)/Schengen Vizesi bulunan eski 

pasaport(lar)(eğer varsa) 

  

4 1 recent photograph(not older than 6 months)/1 yakın zamanda çekilmiş fotoğraf 

(6 aydan daha eski olmayacak) 

  

5 Travel Medical Insurance(valid on all Schengen Territory with the coverage of 

30.000 EUR)/Seyahat Sağlık Sigortası(Tüm Schengen Bölgesinde geçerli 30.000 EUR 
kapsayan) 

  

Documents Required in Accordance With the Purpose of Travel 
Seyahat Sebebine Bağlı Olarak Gerekli Evraklar 

Business/İş 

6 Written request from inviting company or other proof of purpose of stay/Davet 

eden şirketten yazılı dilekçe veya başka kalma sebebi kanıtı 

  

7 Statement of sponsorship either from the sending or receiving party or other 

proof of financial means/Gönderen ya da davet eden şirketten sponsorluk bildirisi 

veya diğer finansal güç kanıtı 

  

Scientific,Cultural,Sports Event/Bilimsel,Kültürel,Sportif Organizasyon 

8 Written request from inviting organization/Davet eden kurumdan yazılı dilekçe   

9 Statement of sponsorship either from the sending or receiving party or other 

proof of financial means/Gönderen ya da davet eden şirketten sponsorluk bildirisi 

veya diğer finansal güç kanıtı 

  

Tourism/Turistik 

10 Proof of Accomodation/Konaklama Kanıtı   

11 Proof of itineary(transport) or written description of journey/Rota kanıtı (ulaşım) 

veya seyahatin yazılı açıklaması 

  

12 Proof of employment or other financial means/Çalışma kanıtı veya başka finansal 

güç 

  

 
 



Visiting Friends,Relatives/Arkadaş,Akraba Ziyareti 

13 Proof of the legal residence of the inviting person (copy of Estonian living permit or 

Estonian Passport)/Davet eden kişinin yasal oturum kanıtı (Estonya oturma izni 
veya Estonya pasaport fotokopisi) 

  

14 Additional Form(when first time visiting this friend/relative)/Ekstra form (bu 
arkadaş/akraba ziyaretini ilk defa yapıyorsa) 

  

15 Proof of employment or other financial means/Çalışma kanıtı veya başka finansal 

güç 

  

16 For relatives:Proof of Family Tie/Akrabalar için:Aile bağı kanıtı   

Property/Mülk 

17 Extract from Land Register,copy(not older than one year)/Tapu Kaydından alıntı, 
fotokopi(1 yıldan eski olmamak üzere) 

  

18 Proof of employment or other financial means/Çalışma kanıtı veya başka finansal 
güç 

  

19 For friends of a property owner:Property Owner’s Visa Copy,owner’s 

declaration(free form)/Mülk sahibinin arkadaşları için:Mülk Sahibinin Vizesinin 

fotokopisi, mülk sahibinin dilekçesi (ücretsiz form) 

  

20 For relatives of a property owner:Property Owner’s Visa Copy,owner’s 

declaration(free form),proof of relation/ Mülk Sahibinin Vizesinin fotokopisi, mülk 

sahibinin dilekçesi (ücretsiz form),aile bağı kanıtı 

  

Visitors of Burial Grounds/Kabir Ziyareti 

21 Official Document confirming the existence of the burial ground(e.g. certificate 

from Estonian Red Cross Organization)/Kabrin varlığını gösteren resmi belge 

(örneğin Estonya Kızıl Haç’tan sertifika) 

  

22 Proof of Relationship/Aile bağı kanıtı   

23 Proof of employment or other financial means/Çalışma kanıtı veya başka finansal 

güç 

  

Drivers/Şoförler 

24 Written request from a Carriers Association/Bir Taşımacılık Şirketinden yazılı 

dilekçe 

  

Seamen/Denizci 

25 Crew list, a written confirmation from an Agent/Tayfa listesi, Görevliden yazılı onay   

26 Seamen passport copy/Denizci pasaportu fotokopisi   

Transit/Transit 

27 Documents related to the onward journey to the final destination/Varış noktasına 

kadar olan seyahat ile bağlantılı evraklar 

  

28 Proof of Transport/Ulaşım kanıtı   

29 Proof of employment or other financial means/Çalışma kanıtı veya başka finansal 

güç 

  

Third Country Nationals/Diğer Ülke Vatandaşları 

30 Proof of legal residence in Turkey,valid for at least three months after the planned 

return from Schengen Area/Türkiye’de yasal oturma izni, Schengen Bölgesinden 

dönüşten itibaren 3 ay boyunca geçerli olmak üzere 

  

 


