
Bulgaristan’da Ortaklığı Bulunan Şirket Sahipleri Vize Kontrol Listesi 

No Gerekli Belgeler Var Yok 

1. Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından kişisel olarak eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)Başvuru sahibi 18 yaşın altındaysa 

Başvuru formuna her iki velinin imzası gerekmektedir.  

  

2. Bir adet Biometrik fotoğraf,35x45,renkli,arka fon beyaz olmalı ve 6 aydan eski olmamalı. Bayanların fotoğraflarında yüz hatlarının, 

boyun ve  kulaklarla birlikte görünür olması gerekmektedir. Bu talebe uymayan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. 

  

3. Garanti Bank’a Konsolosluk adına yatırılmış Vize harç bedelinin orijinal Dekontu.(Dekonta kişinin adı, soyadı ve pasaport numarası 

yazmak zorunda). 

  

4. Şirketin Ticaret Odası Kaydı,vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazetesi veya sicil kaydı, şirket tarafından antetli kağıda yazılmış yazı.   

5. Başvuru sahibinin Bulgaristan’da bağlı olduğu şirketle ortaklığının bulunduğunu kanıtlayan belgeler.   

6. Şirketin Bulgaristan’da maddi yükümlülüklerinin olmadığını kanıtlayan belge.   

7. Şirketin Bulgaristan’da Ticaret Odası’na kayıt olduğunu kanıtlayan belge    

8. Seyahatiniz boyunca masrafların nasıl karşılanacağını gösteren belgeler: 

-Son üç aylık hareketlerini gösteren banka hesabı (Uçak bileti ve otel masraflarınıza ek olarak günlük en az 50 Euro(en az 500 euro 

bakiyesi olan), banka yazısı veya banka cüzdanı güncel olmalı, son 15 gün içerisinde işlenmiş olmalı) 

-Düzenli geliri kanıtlayan belgeler, son üç ayın maaş bordroları ya da benzeri. 

  

9. Aile bağlarının olduğuna dair belge (Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği - anne, baba, kardeşler, varsa eş ve çocuklar 

gözükecek). Yerleşim yeri yazılı, Eğer Nüfus Kayıt Örneği ikamet adresini göstermiyorsa kişi ayrıca ikamet belgesini sunmak 

durumundadır. 

  

10. Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir: 
Başvuru sahibi çalışan ise: 
- SGK (Sosyal Güvenlik) İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hizmet Dökümü 
- Başvuru sahibinin görevini,kişisel özelliklerini,gidiş amacını, gidiş ve dönüş tarihlerini içeren referans mektubu (antetli kagida 
yazilmis kaseli ve imzali) 
- Vergi levhasi 
- Ticaret odasındaki kaydı/Faliyet belgesi 
- Imza sirkuleri 
- Ticaret sicil gazetesinin kopyası 
Başvuru sahibi şirket sahibi ise: 
- Başvuru sahibinin görevini,kişisel özelliklerini,gidiş amacını, gidiş ve dönüş tarihlerini içeren referans mektubu (antetli kagida 
yazilmis kaseli ve imzali) 
- Vergi levhasi 
- Ticaret odasındaki kaydı/Faaliyet belgesi 
- Imza sirkuleri 
- Ticaret sicil gazetesinin kopyası 
Başvuru sahibi çiftçi ise: 
- Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilm iş çiftçi belgesi 
Başvuru sahibi emekli ise: 
- Emekli maaşını kanıtlayan belge (banka hesap özeti veya emekli cüzdanı) 

  

11. Uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin kanıtlayıcı belgeler.   

12. Pasaport ya da diğer seyahat belgesinin ve varsa vize sayfalarının fotokopisi. Eski tür pasaport sahibi olanlar pasaportun son 

sayfasının fotokopisinide eklemelidir. Pasaport, vizenin sona erme tarihinden sonraki en az 6 (altı) ay boyunca geçerli olmalıdır. 

Pasaport son 10 yıl içinde düzenlenmiş olmalı ve en az iki boş sayfa içermelidir. 

  

13. Bulgaristan Cumhuriyet'nde geçerli, gidiş ve dönüş tarihlerini kapsayan 30.000 € teminatlı kişisel Seyahat Sağlık Sigortası.   

 
 DİKKAT:  
Bulgaristan Başkonsolosluğu gerekli gördüğü takdirde ek evrak isteme hakkına sahiptir,başvuru sahibini görüşme için çağırabilir ve VFS çalışanı 

tarafından mevcut listedeki evraklara rağmen eksik evrak vermekte ısrar etmesi halinde Bulgaristan Başkonsolosluğu reddetme hakkına 

sahiptir. Hiçbir durumda vize ücreti ve servis ücreti geri ödenmez. 

 

 

 

 

 

Başvuranın Adı,Soyadı & İmzası                                                                VFS Personelinin Adı,Soyadı & İmzası 

NOT: 

 

 


