
 
 

 
 

 

Hırvatistan Vize Başvuru Merkezi 

Hırvatistan Vizesi Için Evrak 

Listesi 

TURISTIK                                                                  EVET  HAYIR 

1 Başvuru formu  (Hırvatistan vizesi için) : başvuru sahibi tarafından online olarak  https://crovisa.mvep.hr/  

adresinden doldurulmuş, çıktısı alınmış ve gerekli olan 2 yerde başvuru sahibinin imzası olan  (reşit olmayanlar  

için velileri/yasal vasisi tarafından).  

  

2 Pasaport : Hırvatistan’daki planlanan dönüş tarihi itibariyle en az üç ay daha geçerli, son 10 yıl içerisinde 

verilmiş ve en az 2 boş vize sayfası olan. 
  

3 Pasaport fotokopisi : geçerli pasaportun tüm  işlenmiş sayfaları ve eğer varsa eski pasaportların da fotokopileri 

(kimlik bilgileri, vizeli ve mühürlü sayfalar vs). Varsa eski Schengen, Ingiltere, Irlanda, Japonya, Amerik ve 

Kanada vizelerinin fotokopileri.  

  

4 Bir (1) adet yeni fotoğraf : 35 mm x45mm boyutlarında renkli, biyometrik ve arka fon beyaz (başvuru formuna 

yapıştırılmış). Kişinin doğal bir yüz ifades iyle çekilmiş , gözlerinin açık ve ağızının kapalı olduğu bir fotoğraf. 

Dini yada sağlık nedenlerinden dolayı baş ının kapalı olduğu fotoğ raflarda kişinin yanakları, çenes i ve a lnı 

gözükmelidir. 

  

5 Seyahat sağlık sigortası : sağlık nedenlerinden dolayı ülkeye geri dönüş, acil tıbbi yardım ve /veya acil 

hastane bakımı masraflarını karşılayacak, minimum 30000 € teminat tutarında olmalıdır . Hırvatistan’da kalış 

süresince geçerli olmalıdır.  Çoklu giriş vizesi iç in başvuranların, H ırvatis tan z iyaretlerinin ilk dönemini 

kapsayan seyahat sağlık s igortaları olmalı ve  daha sonraki ziyaretleri için de seyahat sağlık sigortası 

beyannamesi doldurmaları gerekmektedir.  
 

  

6 Otel rezervasyonu : tüm seyahat süresini kapsayan onaylı otel rezervasyonu/ları  ya da seyahat planı (başka 

ülkelere de seyahat edilecekse). Otel rezervasyonunun tarihleri seyahatinizin gidiş ve dönüş tarihleriyle uyumlu 

olmalıdır (apartman dairesi kiralandığı durumunda – kiralandığını gösteren kanıtlayıcı belge).  

  

7 Uçak rezervasyonu ya da ulaşımla ilgili kanıtlayıcı belge : Gidiş dönüş uçak rezervasyonu  veya ulaşım 

aracına ilişkin diğer kanıtlayıc ı belgeler (aracın ruhsatı, ehliyet, araç sigortası/yeşil kart, otobüs bileti vs) 
  

8 Finansal durumu kanıtlayan belgeler  : başvuru sahibinin seyahati boyunca masraflarını nasıl karşılayacağını 

gösteren gelir evrakları – son üç aylık hesap hareketlerini gösteren banka hesap dökümü , hesap bakiyesini 

gösteren banka tarafından onaylı belge, tapular, kira kontratları, araç ruhsatları ya da maddi destek sağlayan 

kişinin evrakları. Seyahat süresince kişi başı gereken  günlük tutar en az 70 € dur (ya da buna eşdeğer başka bir 

para birimi olabilir). Kişinin önceden ödenmiş tur paketi (voucher) ya da buna benzer kanıtlayıcı belgesi olduğu 

durumunda günlük en az 30 € dur. Reşit olmayanlar ve kendi geliri olmayanlar için, tüm masraflarını karşılayacak 

olan ebeveyn/kişi ile yakınlık derecesini gösteren belge ve masrafları karşılayabileceğini kanıtlayan mesleki ve gelir  

belgeleri. 

  

9 Başvuru sahibi çalışan ise : işveren tarafından imzalı, kaşeli, adres ve telefon numarası görünen, antetli kağıda 

yazılmış izin belgesi. Son üç aylık maaş bordrosu, SGK işe giriş bildirgesi ve  hizmet dökümü . 
  

Başvuru sahibi şirket sahibi ise  : şirketin imza sirküleri, ticaret odası kaydı, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası   
Başvuru sahibi çiftçi ise : Ziraat odasından çiftçi belgesi   
Başvuru sahibi emekli ise : emeklilik belgesi (emekli maaşının yattığı banka hesap dökümü/cüzdanı).   
Başvuru sahibi öğrenci ise : öğrenci belgesi   
Başvuru sahibi 18 yaşından küçük  ve yalnız ya da ebeveynlerinden biri/yasal vasisi ile seyahat ediyorsa: 

ebeveynleri/yasal vasisi tarafından imzalanmış noter onaylı (Hırvatça ya da Ingilizceye tercüme edilmiş) 

muvafakatname, ebeveynlerin/yasal vasinin kimlik fotokopileri ile birlikte (bu durum, bekar olan ebeveyn ve   

tüm yasal yetki kendisinde olan ebeveynler için geçerli değildir).  

  

10 Üçüncü ülke vatandaşları için  : Türk vatandaşı olmayanların Türkiye’de oturum kartının fotokopisi  

("ikamet").  
  

11 18 yaşından küçük çocuklar ve yasal hakları kısıtlanmış kişiler için  : ebeveynleri ise doğum belgesi, yasal 

koruyucu ise yetkili merci tarafından verilmiş yasal koruma kararı .  Eğer çocukla beraber seyahat eden 

ebeveyn/yasal koruyucu aynı anda başvuru yapmıyorsa, geçerli olan Hırvatistan vizesinin kopyası.  

  

12 Vize ücreti : Hırvatistan Cumhuriyeti Idari Harçlar Kanunu ve AB ile yapılan vize kolay laştırma anlaşmasına 

uygun olarak. 

facilitation agreement with EU. 

  

VFS personeli tarafından notlar:                    

Lütfen dikkat, Hırvatistan Büyükelçiliği  gerekli gördüğü  takdirde ek evrak isteme hakkına sahiptir ve başvuru sahibini görüşme 

için çağırabilir . Vize ücreti ödemeniz vizenize onay verildiği anlamına gelmez . Başvurunun reddedilmesi durumunda vize ücreti iade 

edilmez. 

Başvuru sahibinin adı/soyadı ve imzası VFS personelinin adı/soyadı ve imzası 

 

https://crovisa.mvep.hr/

