
İŞ ZİYARETİ GEREKLİ DÖKÜMANLAR - LETONYA 
 

 
 
Sr #  Evet Hayır 

1 Online doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu  

 https://epak.pmlp.gov.lv/NVIS.EService001.WebSite/   

  

2 Pasaport  

 (Pasaport, planlanan seyahat bitiş tarihinden en az 3 ay geçerli olmalı, veriliş tarihinden 10 yıldan 

eski olmamalıdır) 

  

3 1 adet yeni çekilmiş, beyaz fonlu 4x5 vesikalık fotoğraf   

4 Uçak / seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler   

5 Konaklamaya dair kanıtlayıcı belgeler   

6 Tüm Schengen ülkelerinde ve planlanan seyahat süresini 15 gün geçmiş olacak şekilde acil tıbbi müdahale, 

hastane de müdahale, kaza sonucu ölüm veya hastalık neticesinde kişinin kendi ülkesine geri dönmesi için 

nakil masraflarını kapsayan, ve en az 30,000 AVRO teminatlı seyahat-sağlık sigortası 

  

7 Göçmen ve Vatandaşlık İşleri tarafından onaylanmış bir davetiye (ayrıntılı bilgi için tıklayınız: 

http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/visas-and-invitations/letter-approved/) veya aşağıdaki bilgileri gösteren 

davetiye mektubu: 

 Davet eden tarafın adı, soyadı, doğum tarihi, Pasaport no., firma adı, ticaret sicil numarası  

 Seyahat amacı 

 Davet eden tarafın, davet edilen tarafın ziyareti boyunca olacak masrafları karşılamayı 

üstlendiğine dair bilgi. 

 Planlanan seyahat tarihi ve giriş-çıkış sayısı 

 Davet edilen tarafın seyahat süresi boyunca kalacağı adres 

 İmza, ad,soyad ve ünvan 

  

8 Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler: örnek:  

 son üç aylık hesap hareketlerini gösterir banka hesap dökümü, ve 

 düzenli geliri gösterir belgeler: örnek; son üç ayın maaş bordroları (ya da benzeri) 

 

  

9 Başvuru sahibi çalışan ise: 

 İşveren mektubu ve/veya izin onayı  

 SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve SGK "hizmet dökümü" 

  

10 Başvuru sahibi çalışan veya şirket sahibi ise: 

 Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası 

 Vergi levhası 

  

11 Başvuru sahibi emekli ise: 

 Emekli maaşını gösteren belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı) 

  

12 Başvuru sahibi reşit değil ise (18 yaşın altındaysa) ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile 

seyahat ediyorsa, ebeveyninden noter tasdikli muvaffakatname gerekmektedir. 

  

 
YUKARIDA BAHSİ GEÇEN BÜTÜN EVRAKLAR BAŞVURU ESNASINDA VİZE BAŞVURU MEMURUNA İBRAZ 
EDİLMELİDİR.EĞER EVRAKLARDAN HERHANGİ BİR TANESİNİ TEMİN EDEMİYORSANIZ, BUNU YAZILI BİR ŞEKİLDE 
İFADE ETMENİZ GEREKMEKTEDİR. 
 
VİZE BAŞVURU MEMURU, GEREKLİ GÖRMESİ HALİNDE SİZDEN EKSTRA EVRAK İSTEYEBİLİR. 
BÜTÜN EVRAKLARIN SIRASIYLA VE TAMAMLANMIŞ OLMASI HALİNDE, VİZE BAŞVURUNUZ MİNİMUM 10 İŞ GÜNÜ 
İÇERİSİNDE CEVAP BULACAKTIR. 
 
NOT: BAŞVURU ESNASINDA BÜTÜN EVRAKLARIN EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE İBRAZ EDİLMESİ, VİZE ALMANIZI 
GARANTİLEMEZ. UNUTMAYINIZ Kİ LETONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ VİZE KONUSUNDA TEK YETKİLİ MAKAMDIR VE HİÇ BİR 
ŞEKİLDE ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ VİZE ÜCRETİ VE SERVİS BEDELİ İADE EDİLMEZ. 
 

 

https://epak.pmlp.gov.lv/NVIS.EService001.WebSite/
http://www.pmlp.gov.lv/en/home/services/visas-and-invitations/letter-approved/

