Turizm için Vize Başvurusu Kontrol L istesi
No

Gerekli Belgeler

Var

1

Vize Başvuru Form u (Başvuru sahibi tarafından kişisel olarak eksiksiz doldurulm uş ve im zalanm ış)
Basvuru sahibi 18 yasinin altindaysa Basvuru form una her iki velinin im zasi gerekm ektedir.

2

Bir adet Biom etrik fotoğraf, 35x45, renkli, arka fon beyaz olm alı ve 6 aydan eski olm am alı. Bulgaristan
Konsolos luğu ’nun talepler ine göre: türbanlı bayanların fotoğraflarında yüz hatlarının kulaklarla birlikte görünür
olm ası gerekm ektedir. Bu talebe uym ayan fotoğraflar kabul edilm eyecektir.

3

Pasaport ya da diğer seyahat belgesinin ve varsa vize sayfalarının fotokopisi. Eski tür pasaport sahibi
olanlar pasaportun son sayfasının fotokopisini de eklem elidir. Pasaport, vizenin sona erm e tarihinden sonraki
en az 6 (altı) ay boyunca geçerli olm alıdır. Pasaport son 10 yıl içinde düzenlenm iş olm alı ve en az iki boş sayfa
içerm elidir

4

Uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin kanıtlayıcı belgeler

5

Bulgaristan ’da kalınacak günleri be lirten otel rezervasyonu onayı / Seyahat acentası tarafından verilen otel
vouçeri.

6

Seyahatiniz boyunc a m asrafların nasıl karşılanacağını gösteren belgeler:
Bakiyesi o lan banka hesabı (Uçak bileti ve otel m asraflarınıza ek olarak günlük en az 50 Euro, banka
yazısı veya banka cüzdanı güncel olm alı, son 15 gün içerisinde işlenm iş olm alı)
Düzenli gelir i kanıtlayan belgeler, son üç ayın m aaş bordroları ya da benzeri.

7
8

9

Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belge lerden kendi durum larına uygun olanları ibraz edecektir:
Başvuru sahibi çalışan ise:
SG K (Sosyal G üvenlik) İşe G iriş Bildirgesi ve SG K Hizm et Döküm ü
Başvuru sahibin in görevin i,kişise l özelliklerin i,gid iş am acını, gidiş ve dönüş
tarihlerini içeren
referans m ektubu (antetli kagida yazilm is kase li ve im zali)
Vergi levhas i
Ticaret odasındaki kaydı/Faliyet belgesi
Im za sirkuleri
Ticaret sicil gazetesin in kopyası
Başvuru sahibi şirket sahibi ise:
Başvuru sahibin in görevin i,kişise l özelliklerin i,gid iş am acını, gidiş ve dönüş
tarihlerini içeren
referans m ektubu (antetli kagida yazilm is kase li ve im zali)
Vergi levhas i
Ticaret odasındaki kaydı/Faaliyet belgesi
Im za sirkuleri
Ticaret sicil gazetesin in kopyası
Başvuru sahibi çiftçi ise:
Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilm iş çiftçi belgesi
Başvuru sahibi em ekli ise:
Em ekli m aaşını kanıtlayan belge (banka hesap özeti veya em ekli cüzdanı)
Başvuru sahibi öğrenci ise:
Ö ğrenci Belgesi
Başvuru sahibi 18 yaşının altındaysa:
Ebeveynin den noter tasdikli m uvafakatnam e.
Aile bağ larının olduğuna dair belge (tam tekm il vukuatlı nufüs kayıt örneği - Anne, baba, kardeşler, varsa eş ve
çocuklar gözükecek).

10

Bulgaristan Cum huriyeti’nde geçerli tüm seyahatini kapsayan kişisel seya hat sağlık sigortası.

11

G aranti Bank’a Konsolos luk adına yatırılm ış Vize harç bedelinin orjina l Dekontu
Vize bedeli ve servis bedelin i görm ek için Vize ücretleri sayfamızı ziyaret ediniz.
DİKKA T:
Bulgaristan Başkonsolosluğu gerekli gördüğü takdirde ek evrak istem e hakkına sahiptir,başvuru sahibini
görüşm e için çağırabilir ve herhangi b ir açıklam a yapm adan reddetm e h akkına sahiptir. Hiç bir durum da vi ze
ücreti ve servis ücreti geri ödenm ez.
Başvuranın adı, soyadı ve im zası

VFS Personelin in adı, soyadı ve im zası

Yok

