
Transit için Vize Başvurusu Kontrol Listesi 

No Gerekli Belgeler Var Yok 
1. Vize Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından kişisel olarak eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış olmalı). 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 Bankası’na Konsolosluk adına yatırılmış Vize harç bedeli 80 € imzalı ve kaşeli orjinal dekontu
gerekmektedir(Dekonta kişinin adı,soyadı ve pasaport numarası yazmak zorundadır). 
0 - 12 yaş konsolosluk harcından muaftır. 

4. Varsa gidilecek ülkenin vizesinin kopyası. Başvuru sahibi vizesi olmadan giriş yapabiliyorsa onun gittiği ülkeye ziyaret
amacını gösteren belgeler - davetiye, otel rezervasyonu, tapu, öğrenci belgesi, ticaret yapıldığını kanıtlayan belgeler vb.

5. 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 )
-Düzenli geliri kanıtlayan belgeler, son üç ayın maaş bordroları ya da benzeri.

6. Öngörülen ulaşım aracına ilişkin kanıtlayıcı belgeler
- Uçak rezervasyonları ya da araç ruhsatı ve yeşil sigorta, otobüs bileti.

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

8. Pasaport ya da diğer seyahat belgesinin ve varsa vize sayfalarının fotokopisi. Eski tür pasaport sahibi olanlar pasaportun 
son sayfasının fotokopisini de eklemelidir. Pasaport, vizenin sona erme tarihinden sonra en az 6 (altı) ay boyunca geçerli
olmalıdır. Pasaport son 10 yıl içinde düzenlenmiş olmalı ve en az iki boş sayfası olmalıdır. 

9. Bulgaristan Cumhuriyeti’nde geçerli 30 000 euro ve tüm seyahatini kapsayan 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. Hiç bir durumda vize ücreti ve servis ücreti geri ödenmez. 

Başvuranın Adı,Soyadı & İmzası  VFS Personelinin Adı,Soyadı & İmzası 
NOT: 


