
Türkiye'den katılıyorum, DiscoverEU 
seyahatim için nasıl hazırlanmalıyım?  

 

Türk vatandaşıysan, DiscoverEU ile seyahat etmek için Vize başvurusunda bulunman 
gerekecektir. 

 

Ziyaret etmek istediğin ülkeye göre vize şartları farklılık gösterebilir. Aşağıda, ihtiyacın 
olabilecek belgelerin bir özetini bulabilirsin. 

Detaylı seyahat programını önceden hazırlaman gerekecektir (seyahat tarihleri ve ziyaret 
edeceğin şehirler). Her şeyi ayarladıktan sonra, tam olarak hangi belgelere ihtiyacın 
olduğunu öğrenmek için ziyaret etmek istediğin ülkelerin büyükelçilikleriyle iletişime 
geçmeni tavsiye ederiz.   

 

DiscoverEU, seyahat kartına ek olarak vize düzenleme masraflarını ve seyahat sigortasını da 
karşılayacaktır. Herhangi bir sorun olduğunda Yardım Merkezinin sağ üst köşesinden bir 
talep göndererek DiscoverEU Seyahat Ekibi ile iletişime geçebilirsin. 

 

Schengen Vizesi 

Hangi Avrupa Ülkeleri Schengen Vizesi Veriyor? 

 

Schengen Bölgesi, Schengen anlaşmasını imzalayan 26 ülkeyi içermektedir. Schengen 
Bölgesi'nin herhangi bir üye ülkesi Schengen vizesi verebilir. 

 

Schengen ülkeleri şunlardır: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, 
Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, 
İspanya, İsveç ve İsviçre. 

  



Schengen Bölgesi'ne girerken sunman gereken belgeler şunlardır: 

 

Geçerli Pasaport. Son 10 yıl içinde düzenlenmiş olmalı ve AB'den ayrılmayı planladığın 
tarihten itibaren en az 3 ay geçerli olmalıdır. 

 

AB/Schengen gümrük yetkilileri senden, konaklama belgesi, ne kadar süre kalmayı 
planladığın, gidiş-dönüş uçak bileti, giriş amacı, seyahat sigortası, davet mektubu vb. diğer 
bilgi ve belgeleri de talep edebilir. 

 

Lütfen Schengen Bölgesine girdiğinde gümrük memurunun pasaportuna damga 
vurduğundan emin ol. Bu damga yoksa para cezası ödeyebilir veya gözaltına alınabilirsin.  

 

Avrupa'ya Girmek için Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? 

 

Seyahat programını, Schengen Bölgesi'nde kaç gün kalmayı planladığını, ziyaret edeceğin 
ülkeleri (birden fazla ise), giriş yapacağın ülkeyi ve çıkış yapacağın ülkeyi belirlemen 
gerekiyor.  

 

Bunları tamamladıktan sonra, karşılaman gereken tüm Avrupa vize başvuru şartlarını gözden 
geçirmen ve ülkenin Schengen konsolosluklarından birinde vize randevusu alma sürecini 
başlatman gerekir. 

  

Avrupa Vizesinin Maliyeti Ne Kadardır? 

 

Schengen vizesi ücreti yetişkin başına 80 Avro'dur. Ancak, başvuru sahibinin yaşına, 
vatandaşlığına ve diğer faktörlere bağlı olarak daha düşük bir ücret ödeyecek veya hiç ücret 
ödemeyecek kategoriler vardır.  

 

AB Vize Başvurusu için Uçuş Seyahat Planı Nedir? 



 

Bir uçuş güzergahı, ilgili bir uçuşun programının çevrimiçi olarak doğrulanabileceği sertifikalı 
bir belgedir. Tren seyahat programını ve rezervasyonlarını da seyahat kanıtı olarak kabul 
edilmelidir. 

  

Schengen Vizesi Seyahat Sigortası Nedir? 

 

Seyahat Sağlık Sigortan, Schengen Bölgesi'ndeki tüm konaklaman için geçerli olmalıdır. 
DiscoverEU sana seyahat sigortası sağlayacaktır. 

  

Vize Başvurusu için Konaklama Belgesi Nedir? 

 

Tüm seyahatin boyunca Schengen Bölgesi'nde nerede kalacağını gösteren sertifikalı bir belge 
sunmalısın. 

  

  



 

İrlanda 

İrlanda turist vizesi, İrlanda'yı ziyaret etmek isteyenlerin başvurması gereken vize türüdür. 
İrlanda Turist Vizesi "kısa süreli" C tipi vize kategorisindedir. Birleşik Krallık genel, kısa süreli 
C Vizesi sahipleri, İrlanda'ya ancak vize muafiyet programı koşullarını yerine getirmeleri 
halinde kısa bir süre için vizesiz seyahat edebilirler. 

  

İrlanda Turist Vizesi Kaç Gün Sürer? 

 

İrlanda Konsolosluğu vize başvurularını yaklaşık bir ay içinde değerlendirmektedir. İrlanda 
vize başvurunuzu seyahatinizden 2 ay önce yapmanızı öneririz. 

  

İrlanda kısa süreli vize ücretleri nakit olarak ödenir ve vize reddi durumunda geri ödeme 
yapılamaz. Gerekli gördüğü takdirde, İrlanda Konsolosluğu başvuru sahibini görüşmeye 
çağırma ve ek belgeler talep etme hakkına sahiptir. Başvuru belgelerinin eksiksiz olarak 
sunulması, vize başvurusunun onaylanacağı anlamına gelmez. İrlanda vize başvuruları ile 
ilgili kararlar tamamen İrlanda Konsolosluğu'nun inisiyatifindedir. Eski bir pasaportun varsa, 
işlenen tüm sayfaların fotokopileri sunulmalıdır. Önceki vize başvurunuz reddedildiyse, 
başvuru dosyanıza reddedilme nedenini açıklayan orijinal mektubu eklemelisiniz. Kabul 
edilmeyen bir İrlanda vize talebini gizlersen İrlanda vize başvurun kabul edilmeyecektir. 

  

Romanya Turist Vizesi 

Romanya'ya seyahat edecek T.C. Umuma Mahsus (Bordo) pasaport sahibi yolcuların ülkeye 
giriş yapabilmeleri için Romanya Konsolosluğu'na vize başvurusunda bulunmaları 
gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Özel (Yeşil) Pasaportu, Hizmet (Gri) Pasaportu ve 
Diplomatik (Siyah/Kırmızı) Pasaportu bulunan kişilerin, 180 gün içinde 90 günü geçmeyen 
kısa süreli seyahatleri için Romanya Konsolosluğu'na vize başvurusunda bulunmaları 
gerekmez. 

  

Avrupa Birliği (AB) veya Schengen Bölgesi üyesi olan herhangi bir ülkeye ait oturma iznine 
sahip kişiler ve İsviçre ve Lihtenştayn tarafından verilen oturma izni sahipleri, bu izin 
sırasında Romanya'ya seyahatleri sırasında (5 gün) Romanya Konsolosluğu vize işlemlerine 
tabi değildir. 



  

C Tipi Romanya Vizesi 

 

C Tipi vize: Romanya'ya kısa süreliğine seyahat etmek isteyen kişilere verilen ve kalış süresi 
90 gün olan bir vize türüdür. 

  

Romanya Vizesine Nasıl Başvurulur? 

 

Romanya'ya seyahat edecek Türk yolcuları, Romanya Başkonsolosluğu, Romanya 
Büyükelçiliği ve Romanya Fahri Konsolosluklarını şahsen ziyaret ederek veya Vize Bilgi 
Merkezleri ve Seyahat / Turizm acenteleri aracılığıyla Romanya vizesine başvurabilirler. 

Romanya vize başvurularını Romanya  Konsolosluğu tarafından oluşturulan EVIZA portalı 
üzerinden yapmak mümkündür. 

  

Romanya Vize Başvuru Belgeleri Nelerdir? 

 

Vize Başvuru Formu: Vize başvurusu için Romanya Konsolosluğu'na teslim edilecek vize 
başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. 

 

Pasaport: Romanya vize başvurusunda kullanılacak seyahat belgesi, vizenin işleme 
alınabilmesi için en az iki boş sayfa içermelidir. 

 

Seyahat Belgeleri: Romanya Konsolosluğu'na seyahatin amacını, kalış süresini, kalış süresince 
yaşayacak ekonomik kaynaklara sahip olduğunu ve kişinin Romanya gezisi sonunda ülkesine 
döneceğini gösteren belgeler sunulmalıdır. 

 

Romanya vize başvurusu için konsolosluğa sunulan belgelerin yeni tarihli olduğu 
unutulmamalıdır. 

 

https://evisa.mae.ro/Home?lang=en-US


Romanya vize başvuruları, Türkiye'deki Romen diplomatik misyonları ve konsolosluk 
birimleri aracılığıyla yapılmalıdır. 

  

Bulgaristan Turist Vizesi 

Türk vatandaşları için Bulgaristan turist vizesi gerekmektedir. Kalış süresi genellikle 90 gün ile 
kısadır ve vize 90 gün içinde sona erer. Başvuru sahibinin Bulgaristan turist vizesine 
başvururken hazır bulunması gerekmektedir. Bulgaristan turist vizesi başvurusu için toplam 
11 belge gerekmektedir. Ayrıca vize muafiyetleri ve diğer gezginlerden faydalı ipuçları da 
bulabilirsin. 

  

Türk vatandaşları için Bulgaristan turist vizesi koşulları 

 

Vize başvurusu, Bulgaristan'a girişten önce, yetkili Büyükelçilik/Konsolosluğa yapılacaktır. 

Başvuru sahibinin ülkesinde Bulgaristan Büyükelçiliği/Konsolosluğu yoksa, başvuru en yakın 
Bulgaristan Büyükelçiliği/Konsolosluğuna yapılabilir. 

 

Vize başvurusunun şahsen yapılması gerekmektedir. İstisnai olarak ve haklı durumlarda, vize 
başvuru sahibinin başvuruyu şahsen yapması gerekmez, ancak Büyükelçilik / Konsolosluk 
tarafından çağrıldığında kendini sunmalıdır. 

 

Vize başvurusu, planlanan seyahat tarihinden en geç üç ay önce yapılmalıdır. 

Türkiye'den Bulgaristan turist vizesi nasıl alınır? 

 

Adım 1 : Türk vatandaşlarının en yakın elçiliğe giderek Bulgaristan vizesi almaları 
gerekmektedir. 

Adım 2 : Bulgaristan başvuru formunu doldurman gerekir. 

Adım 3 : Doldurduktan sonra, pasaportunuzla birlikte gerekli belgeleri sağla ve ödemeyi yap 
ve Bulgaristan büyükelçiliğine vize başvurusunda bulun 

Adım 4 : Bulgaristan vize başvurusu onaylandıktan sonra, e-posta ile bilgilendirileceksin. 



Adım 5 : Bulgaristan büyükelçiliğinden pasaportunu al 

Adım 6 : Artık Bulgaristan'a seyahat edebilir ve vizenizdeki süre boyunca kalabilirsin. 

  

Bulgaristan turist vizesi için gerekli belgeler 

• Vize Başvuru Formu 

• Bulgaristan için doldurulmuş başvuru formu 

• Pasaport Fotoğrafı 
• Fotoğraf 6 aydan eski olmamalıdır 

  

Sağlık Belgesi 

 

Bulgaristan'a giden tüm uluslararası yolcular için negatif COVID-19 PCR testi sonucu 
gereklidir. Negatif PCR testi çıkıştan 72 saat içinde yapılmalıdır.  

 

Aşı Belgesi 

 

Bulgaristan'a gelecek yolcular için COVID-19 aşı kanıtı gereklidir. Son aşı dozu yola çıkmadan 
en az 14 gün önce yapılmalıdır.  

 

COVID-19 ile ilgili belgeler hakkındaki bilgiler önümüzdeki aylarda değişebilir. Lütfen hangi 
belgelerin gerekli olacağını doğruladığından emin olun. 

 

Pasaport 

 

Seyahat tarihinde en az 6 ay geçerliliği olan ve üzerinde herhangi bir damga bulunmayan en 
az 2 vize sayfası bulunan orijinal Türkiye Pasaportu veya Seyahat belgesi gereklidir.  

 

Eski Pasaport  



 

Eğer mevcutsa, eski Türk pasaportunu temin etmelisin.  

 

Seyahat Rezervasyonları 

 

Bulgaristan için gidiş-dönüş uçak/tren rezervasyon(lar)ı. Gidiş Bileti, gerçek bir seyahat 
acentesi tarafından yapılan bir uçuş rezervasyonu olup, vize başvurularında veya dönüş 
uçuşu satın almadan bir ülkeye giriş yapmak istendiğinde yardımcı olabilir. Vize amaçları için 
doğrulanabilir tek yön, gidiş-dönüş ve çok şehirli uçuş rezervasyonları alabilirsin.  

 

Seyahat Sigortası 

 

Sigorta sertifikası ve teminat tablosu ile Bulgaristan için seyahat sigortası kanıtı gereklidir. 
DiscoverEU senin için seyahat sigortası sağlayacaktır.  

 

Banka Hesap Özeti 

 

Türkiye'den başvuranın yakın tarihli bir aylık banka ekstresi. Ekstre, başvuru sahibinin hesap 
sahibi olarak adını, hesapların bakiyelerini ve ekstrenin tarihini açıkça göstermelidir. 

 

Ekstreler çevrimiçi olarak yazdırılırsa, banka yetkilileri tarafından doğrulanması 
(damgalanması) gerekir. Schengen Bölgesi'nde kalış süresini karşılamaya yetecek kadar para 
olduğunu gösteren son 3 aya ait orijinal banka hesap özetleri gerekmektedir. 

 

Konaklama Rezervasyonları 

 

Ziyaretin süresince Bulgaristan'da otel/konaklama rezervasyonu/rezervasyonları. 
Büyükelçilik, vize onaylanana kadar bilet satın almamanı önerir. 



  

Güney Kıbrıs Turist Vizesi 

Türkiye'de Güney Kıbrıs Başkonsolosluğu veya Büyükelçiliği bulunmamaktadır. Bu nedenle 
Güney Kıbrıs'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları vize başvurularını Yunanistan'ın 
Atina bölgesindeki Güney Kıbrıs Büyükelçiliği aracılığıyla gerçekleştirmektedir.  

 

Türk vatandaşları başvurularını şahsen tamamlamalıdır. Atina Büyükelçiliği posta ile 
gönderilen başvuruları kabul etmemektedir. Geçerli bir Schengen vizesi olmayanlar öncelikle 
Yunanistan'a vize başvurusunda bulunmalıdır. Güney Kıbrıs'a Yunanistan vizesi ile giriş 
mümkün değildir. Kıbrıs'a planladığın seyahatinin ilk aşaması olan Yunanistan vizenizi 
Avrasya üzerinden alabilirsiniz. 

  

Kıbrıs Turist Vizesi İşlemleri İçin Gerekli Belgeler 

 

Güney Kıbrıs'taki Atina Büyükelçiliği'ne teslim edilecek belgelerin güncel olması 
gerekmektedir. 

 

• Güney Kıbrıs vize başvuru formu 

• Vize başvuru formu başvuru sahibi tarafından şahsen imzalanmalıdır. 
• 2 fotoğrafa 

• Beyaz arka planı renkli 2 adet vesikalık fotoğraf eklenmelidir. 

 

Pasaport 

 

Ulusal pasaport, geçerli vize süresinden sonra en az 3 ay geçerli olmalıdır. Vizesi olmayan 
ziyaretçilerin en az 6 ay geçerli bir pasaporta sahip olmaları gerekmektedir. 

 

Gidiş-dönüş ulaşım rezervasyonları 

 



Sabit tarihli gidiş-dönüş ulaşım rezervasyon transkriptleri sunulmalıdır. Vize başvurun 
onaylanmadan önce bilet satın alman önerilmez. 

 

Otel/Konaklama Onay Belgesi 

 

Güney Kıbrıs'taki otel yönetimi tarafından faks ile gönderilecek olan Önceden Otel 
Rezervasyon belgesinin sunulması zorunludur.  

 

Banka hesap özeti 

 

Başvuru sahibi, Kıbrıs'ta kalış masraflarını karşılamak için yeterli paraya sahip olduğunu 
kanıtlamalıdır. 

 

Davet Mektubu 

 

Öğrenci olduğunu belirten bir Okul mektubuna veya davet mektubuna sahip olman 
istenebilir. Bunu elçilikle doğrulaman gerekecektir. 

Hırvatistan Turist Vizesi 

Hırvat Turist Vizesi için Gerekli Belgeler 

 

• Pasaport 
• Pasaport fotokopisi (Tüm sayfaların kopyaları ve varsa eski pasaporttaki kimlik ve 

vize damgaları) 
• Vize başvuru formu 

• Biyometrik fotoğraf (2 adet) 
• Otel rezervasyonu 

• Uçuş rezervasyonu (Gidiş-dönüş) 
• Seyahat sağlık sigortası 
• Banka hesap özeti (Son 3 aydır ıslak imzalı ve bankadan kaşeli) 
• Ek gelir (Araç ruhsatı, ev veya tapu tapuları) 



 

Seyahat amacına göre gerekli belgelerin yanı sıra başvuru sırasında vize ücretinin de 
ödenmesi beklenmektedir. 

 

Turist Vizesi: 60 Avro 

 

Başvuru belgelerindeki eksiklikler veya yanlış bilgiler vizenin reddine neden olabilir. Vize 
reddi durumunda, ödenen ücretler kesinlikle iade edilmez. Bu nedenle evrakların eksiksiz 
olarak hazırlanması ve başvurunun konsolosluk tarafından talep edildiği şekilde yapılması 
önemlidir. 

  

Hırvatistan Vize Başvuru Koşulları 

 

Hırvatistan vizesinin sonucu, başvuru yapıldıktan 5 ila 15 iş günü sonra netleşir. Bu süre 
resmi tatillere ve konsolosluğun yoğunluğuna göre değişmektedir. Bu nedenle seyahat 
tarihiniden en az 15 gün ve en fazla 90 gün önce vize başvurusunda bulunman önerilir.  

 

Vize işlemleri konsolosluk tarafından akredite edilmiş firmalar aracılığıyla yapılabilmektedir. 

Başvuru işlemleri sadece bordo pasaport sahipleri için geçerlidir. Yeşil pasaportu olan kişiler 
Hırvatistan'a herhangi bir başvuru yapmadan seyahat edebilirler. 

  

Hırvatistan Vizesi Seyahat Sağlık Sigortası 

 

Schengen ülkesi olmadığı için bu ülkeleri kapsayan seyahat sağlık sigortaları Hırvatistan 
tarafından kabul edilmemektedir. DiscoverEU sana seyahat sigortası sağlayacaktır. 

 


