
 

 

Hollanda Çalışanlar İçin Vize Başvurusu 

Dünyada pek çok ölmeden önce yapılacak 100 şey listesinin 1 numarası olan Amsterdam ziyareti yapman 

için gereken tek şey Hollanda vizesi. Hollanda’ya yaklaşık 200 ülkeden gelip mutlu mesut yaşayan 

milyonlarca kişi mevcut. Hollanda restoranlarının menülerini daha çok patates ve balık süslüyor. Yalnız 

buranın esnafı bizimkilere nazaran oldukça gevşekler. Siparişiniz hazır görüyorsunuz ama bir türlü masanıza 

gelmiyorsa inanın garsonlar birileriyle sohbete dalmışlardır. Yani Hollanda’da hiçbir şey için acele 

edilmiyor. 

Hollanda Çalışanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Hollanda vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Hollanda vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Hollanda vize başvurusunda kullanılacak 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Hollanda seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Son 3 aya ait olacak şekilde düzenlenmiş maaş bordrosu. 
• Hollanda vizesi almak isteyen çalışana ait varsa tapu veya araç ruhsat fotokopileri. 
• Şirketin antetli kağıdına yazılmış Hollanda’ya seyahat amacını, gidiş ve dönüş tarihlerini gösterebilecek ıslak 

imzalı ve kaşeli dilekçe. 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait imza sirküleri. 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait son döneme ait vergi levhası. 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait faaliyet belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi. 
• SGK İşe Giriş Belgesi ve barkotlu SGK Hizmet Dökümü ( Vize İçin Başvuran Kişinin Son Çalıştığı Yerde, 

Çalışma Süresi 1 Yılı Aşmaması Durumunda Önceki İş Yerinden İşe Giriş Belgesi Talep Edilmelidir.) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için Hollanda vizesi alacaksanız yakınlarınızın belediyeden alabileceği orijinal 

davetiye. 
• Nüfus kâğıdı fotokopisi 
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Hollanda Şirket Sahipleri İçin Vize Başvurusu 

Hollandalılar çok açık sözlü insanlardır. Düşündüklerini direk olarak karşılarındakine söylerler. Amerikalı 

ve ya İngilizlerin kibarlık dediği şeyi Hollandalılar samimiyetsiz ve ikiyüzlülük olarak nitelendirirler. Bu 

arada merkez bölgelerde kredi kartı kullanımı yaygınken kırsala doğru gidildiğinde kredi kartının 

kullanılmadığını fark edeceksiniz. 

Hollanda Şirket Sahipleri Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Hollanda vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Hollanda vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 
arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Hollanda vize başvurusunda 
kullanılanılacak fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat sağlık sigortası poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Hollanda seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Bağkur hizmetleri ile ilgili e-devletten alabileceğiniz barkotlu hizmet dökümü. 
• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Şirketin antetli kağıdına yazılacak gidiş – geliş tarihlerini ve ziyaret amacını belirtecek şekilde düzenlenmiş 

kaşeli ve imzalı olarak düzenlenmiş vize talep dilekçesi. 
• Orijinal Faaliyet Belgesi. (Son Üç Ay Tarihli) 
• Son döneme ait vergi levhası kopyası. (Son Dönem) 
• İmza sirküleri kopyası. (Süresi Geçmemiş) 
• Resmi Gazete İlanı Kopyası. (Ticaret Sicil Gazetesi) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için Hollanda vizesi alacaksanız yakınlarınızın belediyeden alabileceği orijinal 

davetiye. 

Konsolosluk tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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Hollanda Emekliler İçin Vize Başvurusu 

Hollanda’nın büyük bir kısmı deniz seviyesinin altında bulunmaktadır. Yeraltındaki suyu kolayca yukarı 

çıkartmak için hepimizin bildiği yel değirmenleri kullanan Hollanda da yaklaşık olarak 1200 yel değirmeni 

aktif olarak kullanılmaktadır. Bu sayede göletleri kurutarak kullanılabilecek arazi elde ediyorlar. 

Hollanda Emekli Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Hollanda vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Hollanda vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Hollanda vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Hollanda seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Tapu, araç ruhsat fotokopileri, kira kontratı gibi gelir gösterebileceğiniz belgeler.. ( Var İse) 
• Hollanda Başkonsolosluğuna Yazılmış Seyahat Amacını Açıklayan Şahsi Dilekçe. 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• E-devletten alabileceğiniz emekli tescil belgesi 
• Emeklilik maaşınızı aldığınız bankadan almanız gereken son 3 aya ait ıslak imzalı ve kaşeli hesap dökümü. 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için Hollanda vizesi alacaksanız yakınlarınızın belediyeden alabileceği orijinal 

davetiye. 

Konsolosluk tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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Hollanda Öğrenciler İçin Vize Başvurusu 

Hollanda’da ulaşım için en çok kullanılan araç bisiklet. Dünyadaki halkın nüfusundan daha çok bisikleti 

olan tek ülke Hollanda. Hollanda’da yaşayanların en az 2 bisikleti bulunmakta. Hal böyle iken bisiklet 

yollarındaki kalabalık trafiği düzenleyen kurallar daha katı oluyor. Özellikle Amsterdam sokaklarında 

bisiklet ile gezerken kurallara mutlaka uymalısınız. Yoksa başınız gerçekten dertte demektir. 

Hollanda Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Hollanda vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Hollanda vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların orijinalleri. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Hollanda vize başvurusunda 
kullanılanılan fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Hollanda seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Hollanda seyahati ile ilgili olarak bir sponsor yok ise maddi durumu gösterecek olan son 3 ayı gösteren banka 

hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince yüksek 
gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri imzalayan 
yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Hollanda seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir şahıs şirketi sahibiyse Hollanda Şahıs firma sahibi vizesi için gerekli 
olan tüm evraklar. ) 

• Hollanda Vizesi için başvuran kişi 18 yaşından küçükse anne ve babadan noter onaylı muvafakatname. (Aslı 
ve fotokopisi.) 

• Öğrenci Belgesi. ( Yeni Tarihli) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için Hollanda vizesi alacaksanız yakınlarınızın belediyeden alabileceği orijinal 

davetiye. (Davetiye gönderen kişinin telefon numaraları kimlik bilgileri ve adres bilgileri yer almalıdır.) 

Konsolosluk tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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Hollanda Çalışmayanlar İçin Vize Başvurusu 

Hollandalılar cömertlikleriyle anılan bir toplum değiller. Alman hesabı her ne kadar bu ülkeden çıkmamış 

olsa da Hollanda’da oldukça benimsenmiş durumda. Ayrıca Hollanda da yemek yediğiniz bir restorandan 

hiç bahşiş bırakmadan rahatlıkla ayrılabilirsiniz. Hollanda vizesi alıp ülkeye vardığınızda sokaklarda yemek 

yiyen onlarca kişi gördüğünüzde şaşırmayın. Dışarıda yemek yiyip para harcamayı seven bir millet değiller. 

Hollanda Çalışmayanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Hollanda vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Hollanda vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Hollanda vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Hollanda seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir şirket sahibi ise Hollanda şirket sahipleri vizesi için gerekli olan tüm 
evraklar. ) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Hollanda vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• Hollanda seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Seyahat amacı aile ya da arkadaş ziyareti ise akrabalarınızdan alınacak olan davetiye. 
• Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 

Başvuru esnasında konsolosluk tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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Hollanda Ev Hanımları İçin Vize Başvurusu 

Hollanda’da alışveriş yapacaksanız yanınızda gerçekten çok para olmasına dikkat ediniz. Fiyatların 

Türkiye’dekine nazaran 2 katı olduğunu göreceksiniz. Bunun sebebi hem para birimleri arasındaki kur farkı 

hem de 2 millet arasındaki yaşam standartları. Hollanda’dan alınacak en güzel eşya ise orta çağdan beri 

kullandıkları tahta terlikler. “Klompen” adını verdikleri bu tahta terlikler Hollanda’nın simgesi olarak ülkede 

en çok satılan hediyelik eşya konumunda bulunuyor. 

Hollanda Ev Hanımları Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Hollanda vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Hollanda vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Hollanda vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Hollanda seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir emekli ise Hollanda emekli vizesi için gerekli olan tüm evraklar. ) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Hollanda vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• Hollanda seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Seyahat amacı aile ya da arkadaş ziyareti ise akrabalarınızdan alınacak olan davetiye. 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 

Başvuru esnasında konsolosluk tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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Hollanda Çalışmayanlar İçin Vize Başvurusu 

Hollandalılar cömertlikleriyle anılan bir toplum değiller. Alman hesabı her ne kadar bu ülkeden çıkmamış 

olsa da Hollanda’da oldukça benimsenmiş durumda. Ayrıca Hollanda da yemek yediğiniz bir restorandan 

hiç bahşiş bırakmadan rahatlıkla ayrılabilirsiniz. Hollanda vizesi alıp ülkeye vardığınızda sokaklarda yemek 

yiyen onlarca kişi gördüğünüzde şaşırmayın. Dışarıda yemek yiyip para harcamayı seven bir millet değiller. 

Hollanda Çalışmayanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Hollanda vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Hollanda vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Hollanda vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Hollanda seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir şirket sahibi ise Hollanda şirket sahipleri vizesi için gerekli olan tüm 
evraklar. ) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Hollanda vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• Hollanda seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Seyahat amacı aile ya da arkadaş ziyareti ise akrabalarınızdan alınacak olan davetiye. 
• Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 

Başvuru esnasında konsolosluk tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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Hollanda Reşit Olmayanlar İçin Vize Başvurusu 

Hollanda’da en sevilen atıştırmalıklardan birisi ekmeğin üzerine serpiştirilen çikolata parçacıkları. 

Hollandalılar buna “Hagelslag” diyorlar. Bu atıştırmalığı çocuklar kadar büyüklerde severek yiyorlar. 

Ülkemizde ayıp diye tabir ettiğimiz burun karıştırma hadisesi ise Hollanda da oldukça normal karşılanıyor. 

Sokaklarda burunlarını karıştıran Hollandalılar gördüğünüzde sakın şaşırmayın ve onları ayıplamayın. 

Hollanda Reşit Olmayanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Hollanda vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Hollanda vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Hollanda vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Hollanda seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir şirket sahibi ise Hollanda şirket sahipleri vizesi için gerekli olan tüm 
evraklar. ) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Hollanda vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• Hollanda seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Seyahat amacı aile ya da arkadaş ziyareti ise akrabalarınızdan alınacak olan davetiye. 
• Hollanda vizesi talebi yapılan reşit olmayan çocuk bir ebeveyn ile seyahate çıkıyorsa her iki ebeveynininde 

alacağı noter tasdikli muvafakatname. 
• Ebeveynlerin ayrılığı söz konusuysa mahkeme tarafından verilen velayet kararı. 
• Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 

Başvuru esnasında konsolosluk tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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Hollanda Çiftçiler İçin Vize Başvurusu 

Hollanda yüz ölçümü olarak Konya ilimiz kadar ya var ya yoktur. Ülkedeki neredeyse tüm arazi deniz 

doldurularak elde edilmiş olmasına rağmen dünyanın tarımsal anlamda ihracat yapan 2. Ülkesi 

konumundadır. Tarım politikaları ve Hollanda’nın tarihi ticari zekâsı sayesinde yılda 85 milyar Euro lük 

ihracatı yapmakta. Dünyanın en gelişmiş tarım üniversitesi tahmin edeceğiniz gibi Hollanda da bulunan 

Wageningen Üniversitesidir. 

Hollanda Çiftçiler Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Hollanda vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 3 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Hollanda vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların fotokopileri. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Hollanda vize başvurusunda 
kullanılanılacak fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Var ise davet mektubu. 
• Hollanda seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Çitçilik Belgesi 
• Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 

Başvuru esnasında konsolosluk tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumhuriyet Mah Ergenekon Cad Ergenekon Apt No:26 K:2 Pangaltı /Şişli /ISTANBUL 

Mail:vize@harbiyevize.com                                                                               Tel:0212 296 6776-0537916 6696 

www.harbiyevize.com 

http://www.harbiyevize.com/


 

 

Hollanda Kamu Personelleri İçin Vize Başvurusu 

Hollanda’da bize göre en pahalı ürünlerden birisi şişenmiş su. Ortalama 2 Euro’dan satılmakta olan suların 

yerine çeşme suyunu rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bunula birlikte tuvalet ihtiyacınızı da umumi 

tuvaletlerde görmek isterseniz 1 Euro’yu gözden çıkartmalısınız. Tüm ulaşım ihtiyaçlarınızı çok ucuza 

alabileceğiniz kartlar yardımıyla neredeyse bedavaya getirebilirsiniz. Tabii müze ve gece kulüpleri içinde 

kartlar mevcut. 

Hollanda Kamu Personelleri Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Hollanda vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Hollanda vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Hollanda vize başvurusunda kullanılacak 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Hollanda seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Son 3 aya ait olacak şekilde düzenlenmiş kaşeli ve imzalı maaş bordrosu.  
• Hollanda vizesi almak isteyen kamu personeline ait varsa tapu veya araç ruhsat fotokopileri. 
• Bağlı olduğunuz kurumdan alacağınız görevinizi, izin tarihlerinizi belirten kaşeli ve imzalı belge. 
• SGK İşe Giriş Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü.(e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Eğer emekli sandığına bağlıysanız kurumdan yazı alınması gerekmektedir. 
• Kimlik fotokopisi. 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için Hollanda vizesi alacaksanız yakınlarınızın belediyeden alabileceği orijinal 

davetiye. 

Konsolosluk tarafından ek evrak ve ek görüşme talep edilebilir. 
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Hollanda Şahıs Firma Sahipleri İçin Vize Başvurusu 

Hollanda her ne kadar deniz seviyesinin altında bir ülke olmasına rağmen ülkede neredeyse hiç sel felaketi 

yaşanmıyor. Mükemmel tasarlanmış set sistemleri sayesinde Hollandalıların sel diye bir doğa felaketi 

korkusu bulunmuyor. Osmanlı zamanında gönderilen lale soğanlarını ekerek başladıkları lale ekiciliği bu 

gün Hollanda’yı dünyanın her yerine lale gönderebilir bir ülke konumuna sokmuştur. Sulak arazileri 

toplamada yansımış olmalı ki erkelerin boy ortalaması 1.84 kadınların boy ortalaması ise 1.71 dir. 

Hollanda Şahıs Firma Sahipleri Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Hollanda vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Hollanda vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 
arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Hollanda vize başvurusunda 
kullanılanılacak fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat sağlık sigortası poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Hollanda seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Bağkur hizmetleri ile ilgili e-devletten alabileceğiniz hizmet dökümü(Barkotlu olması zorunludur.) 
• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Şirketin antetli kağıdına yazılacak gidiş – geliş tarihlerini ve ziyaret amacını belirtecek şekilde düzenlenmiş 

kaşeli ve imzalı olarak düzenlenmiş vize talep dilekçesi. 
• Son döneme ait vergi levhası kopyası. (Son Dönem) 
• İmza beyan belgesi. (Süresi Geçmemiş) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için Hollanda vizesi alacaksanız yakınlarınızın belediyeden alabileceği orijinal 

davetiye. 
• Bağlı olduğunuz odalardan alabileceğiniz hizmet dökümleriniz. (Esnaf ve sanatkârlar odası gibi.) 

Konsolosluk tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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