
Steps in the legalisation process
1. Tıp fakültesinin tanınması

(Recognition of medical
degree)

2. En az altı (6) aylık intern olarak
çalışma (Six months of
internship)

3. Sınavlar (Examinations)
4. Sınırlı çalışma lisansı (Limited

license to practise)
5. Yasal tanınma (Legalisation)

1. Pasaport fotokopisi (aslı
gibidir onaylı)

İnternlik ve diğer sınırlı çalışma
detayları ilk hazırlanan
infografikte mevcuttur,
Facebook ve telegram
grubumuzda bulabilirsiniz

Valvira Doktor Başvurusu

Başvuru öncesi
bilinmesi gerekenler
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Valvira başvuru evrakları

Kabul süreci adımları

Ücret
detayları

Örnek



Türkiye'deki tüm tıp fakülteleri
akredite, diplomanız Türkçe ise
1. fotokopisini notere götürün ve
aslı gibidir yaptırın.
2. Kaymakamlıktan bu belgeye
apostil yaptırın
3. Apostillenmiş belgeyi yeminli
çevirmene ingilizceye çevirtin ve
noterden tekrardan onaylatın.
4. Noter sonrası kaymakamlıktan
tekrar apostil yaptırın

Türk Tabipler Birliği üyesi iseniz 
..... Tabip Odası Başkanlığına hitaben bir
dilekçe yazılır. Tıp Fakültesinden itibaren
tarih ve kurum belirtilerek nerelerde görev
yapıldığına dair mesleki özgeçmişin ve
belgenin nerede, ne amaçla ve hangi dilde
istenildiği dilekçe ve E-Devlet üzerinden
alınmış Doktor Bilgi Bankası Çıktısı ile
başvurulur. TTB Merkez Konseyi Hesabına
(Garanti Bankası TR10 0006 2000 0120
0006 2973 33) 2022 yılı için 45 TL ödeme
yapılarak dekontun İzmir Tabip Odası’ na
ulaştırılması gerekmektedir.

Fotokopisini noterden aslı
gibidir yaptırdıktan
sonra Apostil yaptırdığınız
belge yeterli. 

https://disab.saglik.gov.tr/TR-
77584/iyi-hal-good-standing-
belgesi.html
 
web sitesinde yazan yönergeleri
takip edin, TTB veya Sağlık
bakanlığından aldığınız bu belgenin
de apostil işlemleri diplomanız ile
aynı şekilde yapılmaktadır.
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Tıp Fakültesi Diploması

İyi hal belgesi (Goodstanding)

İngilizce

Sağlık
Bakanlığı

Kaynak
https://www.valvira.fi/web/en/healthcare/professional_pra
ctice_rights/qualified_outside_the_eu_eea_member_state

/doctor



https://www.valvira.fi/documents
/14444/3648073/Hakemus_ulkom
ailla_suoritetun_laakarintutkinnon
_hyvaksymiseksi.pdf/fb2e703a-
8486-3dce-2f47-4e88b38f074a?
t=1604478802027
adresindeki pdf mac te
önizleyiciden, windows pc de
acrobattan doldurun,  printerden
yazdırın, tarih kısmının karşısına
ıslak imza atın
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Valvira Application Form

Valvira adres bilgileri

Örnek

e-posta

Telegram grubumuzda detaylı bilgiler mevcut

https://t.me/finlandiya_doktorlar_grubu

Valvira Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden
başvuruları posta ile kabul ediyor. Posta adresi:
Valvira, P.O. Box 43, Rataphiantie 9, FI-00521
Helsinki, FinlandTel. +358 295 209 111
Ancak Posta kutusu FI-00520 olarak
gönderilebiliyor Türkiye'den, kargo firmaları
00521 i bulamıyor sistemlerinde, önemli bir
değişiklik değil
Kargo firması alıcı için isim isteyebilir, Valvira
kabul memurlarından bizim ulaştıklarımız:
1. Jaana Tiensuu
2. Kaisa Karjarinta

Posta ile gönderilecek tüm belgelerin
PDF olarak taratılarak
bilgisayarınızda veya bulut
hesabınızda saklanması önemli,
taratılan bu PDF
leri kirjaamo@valvira.fi
adresine aynı tarihte göndererek
belgelerinizi posta ile gönderdiğinizi
belirtin, post teslim edildikten sonra
aynı adrese mail yazarak
evraklarınızın durumunu sorabilirsiniz


