
Giriş Vizesi Türleri ve Vize Destek Belgeleri 

Seyahatin amacını ve koşullarını teyit eden vize destek belgeleri, giriş vizesi veren 
makamlara ziyaretin amacına bağlı olarak aşağıdaki belgeler sunulur: 

Belarus Cumhuriyeti toprakları üzerinden 2 gün içinde tek, çift veya çoklu geçiş hakkı 
olan transit vize (tip B); 

90 güne kadar tek, çift veya çoklu giriş hakkı ve Belarus Cumhuriyeti 
topraklarında 90 güne kadar kalma hakkı ile kısa süreli vize (tip C) : 

İş gezisi yapmak, spor / kültürel turizm etkinliklerine katılmak 

Özel işler için 

Eğitim 

Çalışma (işe alma hakkı ile) 

Mezar alanlarını ziyaret etmek 

İnsani programların uygulanması 

Basın – medya faaliyetleri 

Dini ilişkileri sürdürmek 

Kalıcı konaklama 

Uzun süreli giriş vizesi (tip D) 1 yıla kadar geçerli ve 90 güne kadar kalma hakkı 
Belarus Cumhuriyeti uluslararası antlaşmaları tarafından aksi belirtilmedikçe, 
aşağıdaki amaçları kapsar: 

İş seyahati 

Spor (kültürel) etkinliklere katılım 

Özel işler 

Mezar alanlarını ziyaret etmek 

Dini ilişkileri sürdürmek 

İnsani programların uygulanması 

Basın - medya faaliyetleri 

Çalışma 

Transit vize (tip B), ziyaretçinin Belarus Cumhuriyeti toprakları üzerinde sahip olduğu 
bir başka ülkenin vizesidir. 

Üçüncü bir ülke için vize gerekmiyorsa, transit vize almak için diğer nedenler demiryolu, 
havayolu, karayolu biletleri veya rezervasyonu onayı için de dahil olmak üzere dikkate 
alınır. 
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90 güne kadar tek, çift veya çoklu giriş hakkı ve Belarus Cumhuriyeti topraklarında 90 
güne kadar kalma hakkı ile kısa süreli vize (tip C): 

İş gezisi, spor/kültürel etkinliklere katılmak için - tüzel kişiden dilekçe (davetiye) orijinali, 
gerekli bilgilerini (ad, soyad, adres, telefon ve Belarus Cumhuriyeti’nde kalacağı adres) 
antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli ile, ayrıca tüzel kişinin Belarus Cumhuriyeti'nde 
ikamet eden bir yabancının kurallarına uyma yükümlülükleri gösteren, sunmalıdır.  

İş gezisi yapmak amacıyla kısa süreli giriş vizesi - Belarus Cumhuriyeti'ndeki yabancı 
bir kuruluşun temsilcilik çalışmalarının veya doğrudan bu temsilci ofisin çalışmasıyla 
ilgili diğer faaliyetlerin izlenmesi gerektiğinde, bu temsilcilik ofisinin veya bu temsilcilik 
ofisini açan yabancı girişimin (kuruluşun) verilebilir. Belarus Cumhuriyeti'ndeki yabancı 
bir kuruluşun temsilciliğinin dilekçe (davetiye) orijinali başvurusuna dayanarak, tam 
adı, yeri ve telefon numarasını gösteren antetli kağıdın, ayrıca tüzel kişinin Belarus 
Cumhuriyeti'nde ikamet eden bir yabancının kurallarına uyma yükümlülükleri gösteren, 
belirledi. 

Eğitim için -  İçişleri kurumlarının vatandaşlığı ve göçü ile ilgili birim ile kararlaştırılan, 
davetiyede belirtilen süre için kabul edilen orijinal davet veya yurttaşlık ve göç 
departmanı tarafından çalışma davetinin onaylanması hakkında yurtdışıdaki 
diplomatik kurumunun alınan bildirimi. Vize 90 güne kadar verilir ve  bir seferden fazla 
olabilir. 

Dini ilişkileri sağlaması için -  Dini dernek veya faaliyetlerin gerekli bilgilerini (ad, soyad, 
dini dernek ve faaliyet adresleri, telefon ve Belarus Cumhuriyeti’nde kalacağı adres ) 
antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli bir dilekçe (davetiye) , ayrıca tüzel kişinin Belarus 
Cumhuriyeti'nde ikamet eden bir yabancının kurallarına uyma yükümlülükleri gösteren,  
Diyanet işlerine sunmalıdır. 

Turizm için - en fazla 30 gün olmak koşulu ile aşağıda belirtilen belgelerden biri 
gerekmektedir: 

 Belarus turizm faaliyetlerinin; faaliyetinin konusunun tam adını, yerini ve 
telefonunu ve Turizm faaliyetinin amacını, Belarus Cumhuriyeti topraklarında 
kalış kurallarına uyma konusundaki yükümlülüklerini gösteren antetli kağıt ile 
imzalı ve kaşeli olarak bir dilekçe (davetiye) sunulması; 

 Kaplıca tesisi ya da sağlıklı yaşam organizasyonların davetiye antetli gösteren, 
onun tam adı, yeri ve telefonu, amaç, zamanlama konaklama tercihlerinizden 
bir yabancı, ona verilen hizmetlerin onay ayırma kuponları ve tam ya da kısmi 
ön ödeme hizmetleri yanı sıra taahhüt kaplıca tesisi ya da sağlıklı yaşam 
kuruluş bildirimini bir yabancının Belarus Cumhuriyeti topraklarında kalma 
kurallarına uyma yükümlülükleri; 

 Agroekoturizm kurumundan dilekçe (davetiye), adresi, amacı, ziyaretçinin 
ikamet süresi, kendisine verilen hizmetlerin bilgisiyle yanı sıra, Belarus 
Cumhuriyeti topraklarında kalış kurallarına uyma konusundaki yükümlülükleri ve 
agroekoturizm alanında onlara hizmet sunma hakkını kanıtlayan belgelerin 
kopyaları. 
 

Özel işler için - aşağıdaki belgelerden biri gereklidir: 
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 Belarus Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın Vatandaşlık ve Göç Bölümü 
tarafından hazırlanan davetin orijinali; 

 Yakın akraba veya aile bireyinin doktor tarafından onaylanmış ciddi bir hastalık 
veya ölüm raporu, ölüm belgesi - Belarus Cumhuriyeti topraklarında ağır hasta 
olan veya yakın bir akrabası veya eşinden ölen bir yabancıya giriş vizesine 
başvurmak için ayrıca yakın akrabalarına veya yabancının eşine; 

 Faks veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla alınan mahkeme celbi; 
 Belarus Cumhuriyeti topraklarında konut varlığını doğrulayan orijinal belge – 

konut sahibi ve aile üyeleri giriş vizesi başvurması için; 
 Belarus Cumhuriyeti sağlık kuruluşundan bir dilekçe (davetiye) veya Belarus 

Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak Belarus Cumhuriyeti sağlık kuruluşu ile 
yapılan bir ücret karşılığında tıbbi hizmetlerin sağlanması sözleşmesi - Belarus 
Cumhuriyeti ve gerekirse eşlik eden kişiye tıbbi yardıma ihtiyaç duyan kişiye 
giriş vizesine başvurmak; 

 
Mezar yerlerine ziyaretleri - yabancının akrabalarının veya eşinin gömüldüğü yerin 
orijinal belgesi - Belarus Cumhuriyeti'nde yakın akrabası veya eşi gömülü bir 
yabancıya ayrıca onun eşi, akrabası için giriş vizesi; 

 

Yabancı armağan yardımının sağlanması, çocuk sağlığının organizasyonu, işlerin 
ücretsiz olarak uygulanması dahil olmak üzere insani yardım programları - 
Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsani İşler Dairesi Başkanlığı'ndan bir 
dilekçe (davetiye), bölgesel yürütme komiteleri ve Minsk şehri Faks tarafından 
alınanlar dahil İcra Komitesi veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla; 

 
Basın-medya faaliyetlerin uygulanması - Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
altında geçici akreditasyonu ile bağlantılı olarak yabancı devletlerin medya 
temsilcileri; 

Çalışma (işe alma hakkı ile) aşağıdaki belgeleri kapsar: 

 Minsk Cumhuriyeti Yürütme Komitesi İçişleri Bakanlığı, Yürütme Komitesi 
İçişleri Bakanlığı vatandaşlık ve göç birimi tarafından Belarus Cumhuriyeti 
noteri tarafından onaylanan Belarus Cumhuriyeti'nde çalışma faaliyetlerine 
katılma hakkı için özel bir izin belgesi; 

 
 Belarus Cumhuriyeti'nde yabancı bir vatandaşa veya vatansız bir kişiye 

istihdam hakkı için bir yabancıya özel izin verilmesi konusunda, Vatandaşlık ve 
Göç biriminden alınan izin. 

 Sürekli ikamet için; Belarus Cumhuriyeti İçişleri organının bir yabancıya sürekli 
ikamet izni verme kararı. 

Uzun süreli giriş vizesi (tip D); Belarus Cumhuriyeti uluslararası anlaşmalar haricinde 
aksi belirtilmedikçe; 1 yıla kadar geçerli ve 90 güne kadar kalma hakkı  

İş ilişkileri sağlaması için aşağıdaki belgelere gereksinim bulunmaktadır. 

 Uzun süreli vize için tüzel kişinin orijinal başvuru dilekçesi (davetiye); 
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 Beyan edilen süre boyunca birden fazla yolculuk yapılması gerektiğini teyit eden 
belgeler, örneğin Belarus Cumhuriyeti'nin tüzel kişiliği ile içinde çalıştığı bir 
yabancı veya içinde çalıştığı yabancı bir kuruluş arasındaki anlaşmanın bir 
kopyası (sözleşme, işbirliği anlaşması) veya taraflar arasında istikrarlı bir iş 
ilişkisinin varlığını doğrulayan belgeler Belarus Cumhuriyeti tüzel kişiliği (kurucu 
olanlar dahil), yabancının Belarus Cumhuriyeti'nde ticari bir kuruluşun kurucusu 
veya bir çalışan olduğunu onaylar Belarus Cumhuriyeti'nde ticari bir kuruluş 
kuran, Belarus Cumhuriyeti'nin tüzel kişiliğinin mührü veya Belarus 
Cumhuriyeti'nin tüzel kişiliği ile anlaşma imzalamış olan yabancı bir kuruluşun 
mührü veya orijinali ile konsolosluk memuru tarafından onaylanmış bir kopyası 
tarafından onaylanmış yabancı bir kuruluş; 

 gerekirse, konsolosluk memurunun kararı ile, - başvuruda belirtilen bilgileri teyit 
eden diğer belgeler; 

Uzun süreli giriş vizesi, Belarus Cumhuriyeti'ndeki yabancı bir şirket temsilciliğinin 
çalışmasıyla doğrudan ilgili faaliyetleri yürütmek amacıyla bu temsilciliği açan şirket 
kurucuları, yöneticileri ve çalışanları için dilekçe (davetiye) sunulması gerekmektedir. 

Spor (kültürel) etkinliklere katılım için aşağıdaki belgelere gereksinim bulunmaktadır. 

 Uzun süreli vize için tüzel kişinin orijinal başvuru dilekçesi (davetiye); 
 Belirtilen süre içinde birden fazla Seyahat gereksinimini teyit eden belgeler. 

Örneğin, Belarus Cumhuriyeti tüzel kişiliği ile yabancı ya da faaliyet gösterdiği 
kuruluş arasındaki sözleşmenin (sözleşme, işbirliği anlaşması) kopyaları, 
tarafların sürdürülebilir uzun vadeli ilişkilerinin varlığını doğrulayan ya da spor 
etkinliklerinin planlanması; 

 Gerekli olduğu durumlarda; konsolosluk yetkilisinin kararı ile başvuru dilekçesini 
doğrulayan ek belgeler 

Özel işler için aşağıdaki belgelerden birinin orijinali gereklidir. 

 Vatandaşlık ve göç Dairesi tarafından hazırlanan davetler; 
 Belarus Cumhuriyeti topraklarında; konut sahibi ve aile üyelerinin konut varlığını 

teyit eden belge; 

 Belarus Cumhuriyeti sağlık hizmeti veren bir kuruluşla, Belarus Cumhuriyeti'nde 
sağlanan tıbbi yardıma ihtiyacı olan bir kişiye giriş vizesine başvurmak için, faks 
veya diğer iletişim kanalları tarafından alınanlar da dahil olmak üzere, belirtilen 
süre içinde tedavi ihtiyacını doğrulayan bir ücret karşılığında tıbbi hizmetlerin 
sağlanması için bir sözleşme ve gerekirse ona eşlik eden kişi 

Mezar yerlerine ziyaretleri - yabancının akrabalarının veya eşinin gömüldüğü yerin 
orijinal belgesi - Belarus Cumhuriyeti'nde yakın akrabası veya eşi gömülü bir 
yabancıya ayrıca onun eşi, akrabası için giriş vizesi; 
 
Dini ilişkilerin sağlaması - bir dini dernek dilekçesi (davetiye), Dini ve Etnik İşler 
Komiseri ile kararlaştırılmıştır, dayanarak; 

Yabancı armağan yardımının sağlanması, çocuk sağlığının organizasyonu, çalışmanın 
ücretsiz olarak uygulanması da dahil olmak üzere insani yardım programlarının 
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uygulanması - Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsani İşler Dairesi veya 
Belarus Cumhuriyeti yasama organları tarafından veya yetkilendirilen diğer hükümet 
organların dilekçesi (davetiye);  

Basın – medya faaliyetleri - Dışişleri Bakanlığı tarafından sürekli akredite edilmiş 
yabancı ülkelerin medyasının temsilcileri ve ailelerinin üyeleri; 

Çalışma –  Avustralya, Avusturya, Andorra, Arjantin, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, 
Brezilya, İngiltere, Macaristan, Almanya, SAR ÇİN, hong Kong, Yunanistan, 
Danimarka, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Katar, Kıbrıs, Kore, Kuveyt, 
Letonya, Litvanya, Lihtenştayn, Lüksemburg, SAR ÇİN, Makao, Malta, Monako, 
Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Polonya, Portekiz, 
Romanya, San Marino, Saudi Arabistan, Slovakya, Slovenya, ABD, Uruguay, 
Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Şili, İsviçre, İsveç, Estonya ve 
Japonya vatandaslarına Belarus Cumhuriyeti'nin tüzel kişiliğinin veya Belarus 
Cumhuriyeti'ndeki yabancı bir örgütün temsilinin ve aşağıdaki belgelerden birinin ve 
orijinal dilekçesine (davetiye) dayanarak: 

 Belarus Cumhuriyeti noterleri tarafından Belarus Cumhuriyeti'nde çalışma 
faaliyeti için Minsk City Yürütme Komitesi İçişleri Bakanlığı veya Yürütme 
Komitesi İçişleri Bakanlığı vatandaşlık ve göç birimi tarafından verilen yabancı 
bir vatandaşa veya vatansız kişiye çalışma hakkı için onaylanmış özel bir izin 
belgesinin kopyası; 

 Belarus Cumhuriyeti'ndeki göçmen işçiler tarafından çalışma faaliyetlerine 
katılma hakkı için yabancıya özel izin verilmesi konusunda yurtdışı diplomatik 
kuruma gelen bildirim. 

Bir yabancıya, iş ilişkilerini sürdürmek veya insani programlar uygulamak için son 3 
yıldır uzun süreli giriş vizesi verilmişse, Belarus'a ilk giriş tarihinden itibaren bir takvim 
yılında 90 güne kadar kalma hakkı ile 2 yıla kadar geçerli uzun süreli giriş vizesi 
verilebilir.  

Bir yabancıya, iş ilişkilerini sürdürmek veya insani programlar uygulamak için son 3 
yılda bir yıldan uzun bir süre için uzun süreli giriş vizesi verildiyse, bir takvim yılında 
Belarus Cumhuriyeti'ne ilk giriş gününden itibaren 90 güne kadar kalma hakkı ile 3 yıla 
kadar geçerli uzun süreli giriş vizesi verilebilir.  


