
CHECK LIST FOR LONG TERM UKRAINIAN VISA 

 SPOUSE OF UKRAİNİAN NATİON VISA / UKRAYNA VATANDAŞ EŞ  VİZESİ ( D-14 ) 

 
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, kaydedilmiş ve imzalanmış olup çıktı alınmalıdır. 

 

  

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 fotoğrafı, 35x45 boyutunda , renkli, arka fon beyaz olmalı ve 6 aydan eski olmamalı. 

 

  

3 The origina l passport as well as copy of  the first page of the passport , valid for at least 3 months prior to departure 

is required. The passport must have at least two blank pages.  

Pasaportun aslı  ve ilk sayfasının fotokopisi .Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli olan ve  

icinde en az 2 boş sayfasi bulunan orjinal pasaport sunulmalıdır. 

 

  

4 Original of a Marriage Certificate on registration of marriage between a foreigner / stateless person and a citizen of 

Ukraine as well as its copy. If marriage has been registered outside Ukraine marriage certificate should be apostilled 

(legalized) and translated into Ukrainian as well as duly certified. 

Evlilik cüzdanı – aslı ve fotokopisi. Evlilik Ukrayna dışında kayıtlı ise evlilik cüzdanı Ukrayna usulüne uygun 

olarak onaylanmış apostilli ve Ukraynaca tercüme edilmiş  olmalıdır. 

 

  

5 A copy of the spouse’s passport and ID card of  citizen of Ukraine. 

Eşinin Ukrayna pasaport ve kimlik kartı fotokopisi. 

 

  

6 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 en az 30 000 EUR teminatlı ve tüm seyahatini kapsayan kişisel seyahat sağlık sigortası 

(orijinal, kaşeli ve imzalı). 

 

  

7 Updated bank account statement showing the movements of last 2 months (minimum amount 1000 USD, or equal in 

any other currency).  

Seyahatiniz boyunca masrafların nasıl karşılanacağını gösteren belge: Son iki aylık hesap hareketlerini 

gösteren hesap dökümü (Asgari tutar 1000 USD veya eş değerde başka bir para birimi). 

 

  

8 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. 

 

  

9 Original dekont  for a visa fee submitted on behalf of the Consulate in Garanti Bank. For application you need  2 

copies of dekont. (names of the applicant must be written).  

Garanti Bankası’na büyükelçilik hesabına  yatırılmış Vize harç bedelinin orijinal dekontu.  Dekonttan 2 kopya 

olmalı(Dekonta kişinin adı ve soyadı yazmak zorunda).  

 

  

 

 

ATTENTION / DIKKAT:  

The Embasy 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 Büyükelçiliği gerekli gördüğü takdirde ek evrak isteme hakkına sahiptir,başvuru sahibini görüşme için çağırabilir, 

Ukrayna Büyükelçiliği 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/

