
EMBASSY OF BULGARIA
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ATTENTION / DIKKAT

The Embassy of Bulgaria has the right to ask for any other additional documents it considers necessary, may call the applicant 

for an interview, and has a contractual right of refusal without any explanation. In all cases the visa fee is non-refundable.                                                                                                                                                                                                                             

Bulgaristan Büyükelçiliği gerekli gördüğü takdirde ek evrak isteme hakkına sahiptir, başvuru sahibini görüşme için 

çağırabilir ve herhangi bir açıklama yapmadan reddetme hakkına sahiptir. Hiç bir durumda vize ücreti ve servis 

ücreti geri ödenmez. 

Decleration / Beyan

Applicant's name, surname and signiture                   

Başvuru sahibinin adı, vesoyadı ve imzası

VFS Staff name, surname and signiture                              

VFS Personeli adı, vesoyadı ve imzası

Updated bank account statement showing the movements of last 3 months (at least 50 Euros for 

every day ). Proof of regular income e.g. salary slips of the last three months or similar.                                                                                                       

Seyahatiniz boyunca masrafların nasıl karşılanacağını gösteren belge: Son üç aylık hesp 

hareketlerini gösteren hesap dökümü (uçak bileti ve otel masraflarınıza ek olarak günlük en az 

50 Euro) ve düzenli gelirinizi kanıtlayan belgeler - son üç aylık maaş bordrosu gibi.
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Please Note : The applicants who will apply from Ankara must apply at least 15 working days before. 

Also the applicants must attach to their applications files the residence document which is taken from 

the Directorate General of Civil Registration and Citizenship Affairs or headman. NOT : Ankara’dan 

başvuracak başvuru sahiplerinin en az 15 iş günü öncesinde başvurmaları ve ayrıca başvuru 

dosyalarına mutlaka ikametgah belgelerini eklemeleri zorunludur. 
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Extract of Turkish family book showing family link, civil status, parents, spouse, children and siblings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tam tekmil vukuatlı nüfüs kayıt örneği - anne, baba, kardeşler, varsa eş ve çocuklar gözükecek.

A valid passport or other travel document issued within the last 10 years and it should have at least 2 

empty pages. Passport must be valid for 6 (six) months after the expiry date of the visa.. Photocopies 

of the first page of it and old schengen visas for last 3 years.                                                                                        

Pasaport ya da diğer seyahat belgesinin fotoğraflı sayfasının ve varsa son üç yıla ait eski 

Schengen vizelerin fotokopileri de eklenmelidir. Pasaport, vizenin sona erme tarihinden sonra 

en az 6 (altı) ay daha geçerli olmalıdır. Pasaport son 10 yıl içinde düzenlenmiş olmalı ve en az 2 

boş sayfa içermelidir.
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1 photo for visa 35 x 45 mm.                                                                                                                                     

Bir adet biometrik fotoğraf, 35x45, renkli, arka fon beyaz olmalı ve 6 aydan eski olmamalı.
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Complete

3

Completed and signed application form.                                                                                           

Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu.

CHECK LIST FOR BULGARIA VISA

MEDICAL / TEDAVI

Flight ticket reservation or proof of intended transport.                                                                   

Uçak rezervasyonu ya da ulaşım planınızı kanıtlayan belge.

Documents confirming the medical treatment and period of stay, documents are issued by the hospital 

/ doctor in Bulgaria.                                                                      

Bulgaristan'daki hastane / doktor tarafından onaylanmış tedavisini ve kalacağı gün sayısını 

kanıtlayan belgeler.

Not complete

Travel Health Insurance valid in the Republic of Bulgaria, which covers the travel dates                                                                                                                                                                                                                         

Bulgaristan Cumhuriyeti'nde geçerli tüm seyahatini kapsayan seyahat sağlık sigortası.    

Garanti Bankası’na Büyükelçilik adına yatırılmış Vize harç bedelinin orjinal dekontu.(Dekontta kişinin 

adı,soyadı ve pasaport numarası yazmak zorunda). Original bank receipt  for a visa fee submitted on 

behalf of the Embassy in Garanti Bank. (In the receipt must be written name, surname and passport 

number of the applicant).


