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NORVEÇ   

C-Visa Checklist for “Persons who are travelling with, 

OR visiting, a family member who is an EU/EEA 

national”  

(EU/EEA: European Union/European Economic Area) 

 

C-Vize evrak kontrol listesi “AB/AEA uyruklu aile bireyi 

ile seyahat etmek VEYA onu ziyaret etmek için” 

(AB/AEA: Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı) 

 

All required documents which are not already in Norwegian 
or English have to be translated into English. 
Gerekli tüm belgeler henüz Norveççe veya İngilizce değilse 
İngilizceye tercüme edilmelidir. 
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Not 
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Kapak mektubu (başvuru portalında oluşan ve e-mailinize gönderilen bu 
kapak mektubundan çıktı alınız.) https://selfservice.udi.no  

Cover letter from the Application Portal Norway – 

https://selfservice.udi.no  
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1 adet fotoğraf, kapak mektubuna yapıştırılmış (Biometrik ölçüde, 6 

aydan eski olmayan, 35 x 45 mm.)  
One (1) photograph glued onto cover letter (Biometric photo, not 

older than 6 months, 35 x 45 mm.)  
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Davetiye (Norveçce ya da İngilizce yazılmış). Davetiye, davet eden 

sponsor tarafından imzalanmış olmalıdır.  
Invitation (written in Norwegian or English). Invitation letter must 

be signed by the reference person (the inviter).  
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Davet eden AB/AEA-uyruklu aile bireyinizin, AEA veya ASTB (Avrupa 
Serbest Ticaret Birliği) anlaşmaları uyarınca, serbest dolaşım hakkını 
kullanmakta olduğuna dair belge. (Örneğin; Norveç nüfus kaydı örneği, 

Norveç oturum izni kartının kopyası ya da son 3 aylık maaş bordroları)  
Documentation showing that the EU/EEA national is exercising 
his/her rights for free movement pursuant to the EEA Agreement 
or the EFTA Convention (for example; a transcript from the National 

Population Registry in Norway, copy of the Residence Card in 
Norway, or copies of the three last pay slips of the EU/EAA citizen) 
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Eğer bir AB/AEA ülkesi vatandaşı kişinin ona tabi/muhtaç daha büyük 
aile bireyiyseniz (yani bakmakla yükümlü olduğu ebeveyniyseniz), bu 
bağlı olduğunuz oğlunuzun/kızınızın doğum belgesi. 

The Birth Certificate of the son/daughter you depend on – If you 

are a dependent ascendant of an EU/EEA citizen.  
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Ebeveynlerinizden biri veya ikisi AB/AEA ülkesi vatandaşı ise, doğum 
belgesi. 

Birth certificate -  If one or both of your parents are EU/EEA citizens. 
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Eğer başvuru sahibi EU/EEA vatandaşıyla evliyse, evlilik belgesi.  

 Marriage certificate - If you are married to EU/EEA citizen.  
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Eğer AB/AEA vatandaşı kişinin bakmakla yükümlü olduğu büyük aile 
bireyiyseniz, tabi olduğunuz AB/AEA vatandaşının bu maddi ihtiyacı 
karşıladığını ispatlayıcı belgeler. (Örneğin, tabi olduğunuz AB/AEA 

vatandaşı oğlunuzun/kızınızın size maddi destek amaçlı yapmış olduğu 
para transferlerini belgeleyen banka hesap özeti) 
 
Documentation/evidence that the EU/EEA national provides for the 
applicant – if you are a dependent ascendants of an EU/EEA national 

(For example, receipts/bank statement for money transfers to you from 
your EU/EEA national son/daughter in Norway that you depend on) 
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Başvuru sahibi reşit değilse (18 yaş altındaysa) ve yalnız sehahat 
ediyor veya bir ebeveyn ya da yasal vasisi ile seyahat ediyorsa: 

Noter onaylı muvafakatname şarttır (Muvafakatnamenin orijinali İngilizce 
değilse, yeminli tercüman onaylı İngilizce çevirisi ile birlikte sunulmalıdır).  
Ancak, birlikte seyahat ettiği ebeveyn resmi anlamda tek ebeveyn ise 
veya resmi ebeveynlik hakkını/velayeti tek başına elinde bulunduruyorsa 
(yani kişi hukiken tek ebeveyn kabul edilmişse) bu koşul geçerli değildir.  

 
If the applicant is a minor (under 18 years old) and travelling 
alone or with one parent or legal guardian only: Public notary 

approved statement from his/her parents (this condition shall not apply 
if the travelling parent can document that he/she is a single parent or 
holds the parental authority alone) (Original in English or with sworn 
English translation).  
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Pasaport: (Geçerli pasaport ve varsa eski pasaportlar da 

sunulmalıdır.) Lütfen, pasaportunuzun Norveç’te kalacağınızın sürenin 

bitiminden sonra en az 3 ay daha geçerli olduğuna ve vize kullanımı 

için en az iki sayfasının boş olduğuna emin olunuz. - Pasaportun 

tercümesini talep etmiyoruz. 

Passport: (Both new and old passport(s) if any). Please make sure 

that your passport is valid for at least 3 months beyond your intended 

stay in Norway, and that the passport has at least two blank pages for 

a visa sticker. - We do not require the passport to be translated. 
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Pasaport fotokopileri (Pasaportlarınızın fotoğraflı önsayfalarının 

yanısıra tüm işlem görmüş sayfalarının da A4 formatında çekilmiş renkli 
fotokopisi eklenmek zorundadır. Yabancılar için: Türkiye’deki 
oturma/çalışma izni fotokopileri de eklenmelidir) 
Pasaportun tercümesini talep etmiyoruz. 
 

Copy of your passport (All the issued pages and front photographed 

page must be copied in colored A4 format. For foreigners: Valid 

resident/work permits in Turkey also must be copied).                      

We do not require the passport to be translated. 
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Uçak veya diğer tipte seyahat rezervasyonları / Ulaşım yollarını 
ispatlayıcı belgeler. AB/AEA uyruklu aile bireyinizle birlikte seyahat 

ettiğiniz durumda, birlikte seyahat ettiğinizi belgelemek zorundasınız.  
(Vizeniz onaylanmadan önce, herhangi bir bilet satın alınması gerekli 
değildir.)  

Flight or travel reservations or other proof of intended transport. 

When you are travelling with your EU/EEA national family member, 
you must document that you are travelling together. (It is not 
necessary to buy the ticket until a visa has been granted.)  
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Başka belge sunmanız zorunlu olmamakla beraber; büyükelçiliğimiz, her 
seyahatinizde yanınızda geçerli bir seyahat sağlık sigortası 

bulundurmanızı önermektedir.  
It is not necessary to submit any other documents, although the 
Embassy strongly recommends that you always travel with a valid 
travel health insurance.  

 

      

 
Beyan /Declaration:  

 

Başvuru evraklarımda eksiklikler varsa, bu durumun vize işlemlerini uzatabileceğinin ve başvurumun reddedilmesine 
neden olabileceğinin bilincindeyim. Norveç Büyükelçiliği, başka/ek belgeler talep etme ve beni mülakata alma hakkına 
sahiptir. Başvuru ücretini ödemiş olmam, tarafıma vize verilmesini zorunlu kılmamaktadır. Vize başvurumun reddedilmesi 
durumunda, başvuru ücretini geri alamayacağımın bilincindeyim.  

I am aware that if documents are missing, this may increase the case processing time and my application may be 
refused. The Norwegian Embassy has the right to ask for additional documents, and an interview of the applicant. I am 
aware of that paying the application fee does not entitle me to a visa. In case of refusal, the visa fee is not refundable.  

 

    İsim ve Soyad  - Name and Surname  
 

  

      Başvuru tarihi - Application date   

      İmza - Signature  

 


