
Turizm Kategorisi Kontrol Listesi  

TEMEL EVRAK LISTESI YES NO 

1. Schengen vizesi başvuru formu. 

• Başvuru formu online olarak https://visa.vrm.lt/epm adresinde doldurulmalı, çıktısı alınmalı, her 

sayfa imzalanmalı ve zımbalanmalıdır. 

  

2.   Pasaport ve fotokopisi (kişinin bilgilerinin yer aldığı sayfanın ve son 3 yılda alınmış Schengen 

vizelerinin fotokopisi): 

• Geçerlilik süresi, talep edilen vizenin geçerlilik süresinden en az üç ay daha uzun olmalıdır. 

• En az iki adet boş sayfaya sahip olmalıdır. 

• En fazla son 10 yıl içerisinde düzenlenmiş olmalıdır. 

  

3. İki adet renkli fotoğraf, 

• Güncel (son altı ay içinde çekilmiş),- 3.5 x 4.5 cm ölçülerinde, fotoğraf kağıdına basılmış, 

• Yüz, fotoğraf alanının %70-80'nini kaplamalıdır, çeneden baş üstüne kadar yüz 31-36mm olmalıdır. 

• Beyaz ve monokrom fona sahip olmalıdır 

• Fotoğraftaki kişi gözlük takmamalıdır. 

• Fotoğrafta herhangi bir aydınlatma efekti kullanılmamalıdır. 

• Gözlükler gözleri tamamen kapatmamalıdır. 

• Fotoğrafta ağız tamamen kapalı olmalıdır. 

  

4. Seyahat Sağlık Sigortası poliçesi 

Seyahat Sağlık Sigortası, Litvanya Cumhuriyeti’ndeki konaklama sırasında tıbbi nedenlerle yurda 

nakil, acil tıbbi yardım ve/veya acil hastane tedavisi veya ölüm gibi hususlardan doğabilecek her 

türlü masrafı kapsamalıdır. Sigorta, üye ülkelerde geçerli olmalı ve tüm konaklama süresini 

kapsamalıdır. Minimum teminat 30,000 EUR olmalıdır. 

NOT: Bazı poliçelerde yer alan 92 gün ibaresi, vize başvurularında herhangi bir sorun teşkil 

etmemektedir. 

  

5. Uçak / seyahat rezervasyonları veya diğer seyahat şekline ilişkin belge. 

• Gidiş ve dönüş seyahat sürelerini kapsayan ve rezervasyon kodu bulunan geçerli uçak rezervasyonu 

(farklı ülkelere geçiş yapılacak ise kullanılacak ulaşım aracına ait bilgiler). 

  

6.     Vize başvuru ücreti, 80 Euro’dur. Ödemeler, VFS Global vize merkezlerinde yapılabilir veya başvuru 

öncesinde Büyükelçiliğin banka hesabına yatırıldığı takdirde, banka dekontunun vize başvuru evraklarıyla 

birlikte sunulması gerekmektedir. http://tr.mfa.lt/tr/tr/vizeler-hakkinda/konsolosluk-ucretlerinin-odemesi  

  

7.     Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği, 
  

8.     Düzenli geliri kanıtlayıcı evraklar;  

• Başvuru sahibi masraflarını kendisi karşılayacak ise, kişinin son 3 aylık hareketleri gösteren ve 

yeterli bakiyesi bulunan (Litvanya ‘da kalınacak gün başına 40 Euro) imzalı ve kaşeli banka hesap 

cüzdanı veya özeti aslı, 

• SGK maaş bordrosu (imzalı, kaşeli ve barkotlu), 

• Emeklilik cüzdanı (varsa), 

  

9.      Konaklamaya ilişkin belge, seyahat süresini kapsayan, konaklayacak kişinin adı ve soyadı bulunan, 

rezervasyon kodu ve otel bilgilerinin yer aldığı otel rezervasyonu (farklı ülkelere olan seyahatler için, 

gidilecek ülkelere ait otel rezervasyonları), 

  

 

TURİZM EVRAK LISTESI   

1. Başvuru sahibinin seyahat masrafları başka bir kişi tarafından karşılanacak ise; sponsor tarafından noter 

onaylı taahhütname aslı ile birlikte kişinin seyahat masraflarını karşılamaya yetecek bakiyeli (gün başına 

40 Euro), güncel, imzalı ve kaşeli banka hesap cüzdanı/özeti, (İşsiz başvuru sahibinin masrafları eş 

tarafından karşılanacak ise, evlilik cüzdanı fotokopisi) 

  

2. Başvuran kişi çalışan veya şirket sahibi ise; şirketin ticaret odası kayıt sureti, faaliyet belgesi, vergi 

levhası ve sicil gazetesinin kopyası, 

  

3. Başvuru sahipleri çalışan, işsiz, şirket sahibi veya öğrenci ise; barkotlu SGK hizmet dökümü, 
  

https://visa.vrm.lt/epm
http://tr.mfa.lt/tr/tr/vizeler-hakkinda/konsolosluk-ucretlerinin-odemesi


4. Başvuran kişi çalışan ise; imzalı ve kaşeli, barkotlu SGK işe giriş bildirgesi ve son 3 aya ait işveren 

tarafından imzalı ve kaşeli maaş bordrosu, 

  

5. Başvuran kişi çalışan veya şirket sahibi ise; şirketin antetli kağıdına yazılmış imzalı, kaşeli izin onay 

yazısı; izin onay yazılarının içeriğinde, çalışan adı-soyadı ve pasaport numarası bilgileriyle birlikte, 

kişinin işe başladığı tarih, seyahat edeceği ülkede kalış süresi, ücretli/ücretsiz izin türü bilgisi, izin yazısı 

düzenleyen kişinin iletişim bilgisi ve ünvanı gibi bilgiler de bulunmalıdır. 

  

6. Başvuran kişi öğrenci ise; e devlet sisteminden düzenlenmiş barkotlu öğrenci belgesi, 
  

7. Pasaportta kişinin bilgilerinin yer aldığı sayfanın ve son 3 yılda alınmış Schengen vizelerinin fotokopisi, 
  

8. Reşit olmayanlar için ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi aslı (Muvafakatname), doğum 

sertifikası/kayıt örneği, 

  

9. Başvuru sahibi işsiz ise; sosyal yardım alındığına dair resmî belge, 
  

10. Başvuran kişi serbest mesleğe sahip ise; muhasebeci veya avukatından mesleğini tasdik edici imzalı, 

kaşeli ve kayıt numarası bulunan yazı aslı. 

  

11. Başvuru sahibi çiftçi ise, ilgili kurumlardan onaylı çiftçilik belgesi, 

 

  

12. Türk vatandaşı olmayanlar için ülkeye dönüşten itibaren en az 3 ay daha geçerli olan Türkiye’de oturma 

veya çalışma izni fotokopisi, 

  

 
DİKKAT 

  

Vize Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca vize başvuruları, Büyükelçilik tarafından işleme alındığı gün itibariyle 15 takvim günü 

içerisinde neticelendirilebilir. Ancak bazı durumlarda bu süreç 30 veya 60 güne kadar da uzatılabilir.  

Bazı istisnai durumlarda Büyükelçilik, yukarıda belirtilenlere ek olarak başka belgelerin sunulmasını talep edebilir. Vize başvuru 

ücreti iade edilmemektedir.  

Yukarıda yer alan belgeler, başvuru tarihinden en fazla 1 hafta öncesine kadar güncel olmak durumundadır.  

Daha eski belgeler kabul edilmemektedir.  

 

VFS Global yetkilileri, başvuru esnasında vize başvurusu yapan başvuru sahiplerine, seyahatlerine ilişkin soru sorma 

haklarına tabidir.  

 

Vize başvurumu, Schengen Bölgesi’ne planladığım giriş tarihine 15 takvim gününden önce yaptığımın ve bu sebeple başvurumun 

seyahat tarihine kadar sonuçlanamayabileceğinin bilincindeyim. 

  

Tarih                                                                                                                                                      İmza  

 

 

Yukarıda belirtilen belgelerden bir ya da daha fazlasını ibraz etmemem durumunda vize talebimin reddedilebileceğinin 

bilincindeyim. 

 

VAC personelin imzası                                                                                                         Başvuru sahibinin imzası 


