
   
 

   
 

         PANDEMİ DÖNEMİNDE VİZE&SEYAHAT REHBERİ 

 
ÜLKE  

 

 
VİZE  

 
SEYAHAT 

 

 
AMERİKA 

 

❌ Vize bölümü mülakatlara kapalı.  

Aciliyet talebi konsolosluk tarafından onaylanan 

başvurular hariç, mülakat için tüm Randevular 

Ağustos 2022 sonrasına veriliyor.  

✅ Son 4 yıl içerisinde süresi biten Amerikan 

vizeleri, bazı koşullarda PTT yolu ile evraklar 

konsolosluğa ulaştırılarak tekrar 10 senelik olarak 

yenilenebiliyor.  

✅ Öğrenci vizeleri için mülakatlar açıldı. 

 

✅ Sınırlar Türk vatandaşlarına açık. Geçerli 

Vizesi olanlar seyahat edebilir. 
 

✅ PRC testi seyahatten 72 saat öncesinden 

istenmektedir. 
 

❌ Aşı kartı zorunluluğu yok 

 

❌ Karantina zorunluluğu yok. 

 

İNGİLTERE 

 

  

✅ Vize bölümü açık. Her tür kategoride vize 

başvurusu yapılabilir. 

❌  Vakaların artışı sebebiyle Türkiye Kırmızı 

Liste’ye (Red List) alınmıştır. Kırmızı listeden 

çıkartılana kadar vize onayı verilmeyecek ve 

başvuru konsoloslukta bekleyecektir.  

 

❌ Türkiye’den İngiltere’ye direkt uçuş 

bulunmamakta ve son 10 gün içerisinde 
Türkiye’de bulunmuş kişilerin İngiltere’ye girişine 
izin verilmemektedir. Farklı ülkede bulunan Türk 
vatandaşları geçerli vizeleri ile o ülke üzerinden 
İngiltere’ye seyahat edebilirler. 

 

SCHENGEN

ÜLKELERİ 

 

 

✅  Turistik dahil; tüm vize türlerinde  

başvuru alan Schengen ülkeleri:  

• Yunanistan 

• Macaristan 
• Estonya 
• İspanya 
• Fransa 

• Almanya  

❌ Diğer Schengen ülkeleri sadece oturum, 

mürettebat, evlilik vizeleri ve acil olan ticari vizeleri 

onaylıyor. 

✅ Macaristan vize başvurusunda  e-nabız'dan 

alınmış Aşı Kartı istiyor. Verilen vize sadece 

Macaristana giriş sağlıyor. 

✅ Almanya BioNTech, Moderna, Janssen ve 

Astra Zeneca aşılarını onaylıyor. Fransa bu aşılara 

ek olarak Pfizer’i, Macaristan ile İspanya da 

bunların yanında; Sinopharm China, Serum of 

India, Ltd ve Sinovac aşılarını kabul ediyor. İkinci 

doz aşının üzerinden 14 gün geçmiş kişiler 

aşılanmış kabul edilir.   

 

✅ E-nabız’dan alınan aşı kartı ile  

seyahat kısıtlaması olmadan  

giriş yapılabilen ülkeler: 

• Macaristan 

• İspanya 

• Fransa 

• Almanya 

✅ Fransa hudut kapısında, geçerli vize ve aşı 

kartı ile birlikte72 saat öncesinden alınmış PRC 

testi ile kişilerden maddi kaynakları ve konaklama 

yerini gösterir belgeler talep edilebilecektir. 

 ❌ Yeşil ve Gri pasaportlular için kısıtlamalar 

devam etmekte olup, 

Almanya hudut kapılarında geliş  
nedenlerini ve bu gelişin gerekli olduğunu 

ispatlamak zorundalar.   
❌ Vize zorunluluğu olan diğer Schengen 

ülkelerinin sınırları Türk vatandaşlarına kapalı. 

Geçerli vizesi olanlar Konsolosluğun vereceği 

aciliyet yazısı ile seyahat edebiliyorlar. 
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DİĞER 

 

 

✅ Dubai: Her kategoride Vize veriliyor. Sınırlar açık. PRC testi 72 saat öncesinden isteniyor. Dubai’ye 

varışta ilk gün ve 8. gün test yapılıyor. Negatif çıkana kadar karantinada kalınıyor. 

✅ Bulgaristan: Her kategoride Bulgaristan Vizesi veriliyor. Alınan vize ile sadece Bulgaristan’a giriş 

yapılabilir. Sınırlar açık. PRC testi 72 saat öncesinden isteniyor. Aşı kartı varsa PRC testine gerek yok. 

Her tür aşı kabul ediliyor. Geçerli Schengen vizesi ile de Bulgaristan’a seyahat edilebilir. 

✅ Romanya: Her kategoride Romanya Vizesi veriliyor. Alınan vize ile sadece Romanya’ya seyahat 

edilebilir. Sınırlar açık. PRC testi 72 saat öncesinden isteniyor. Aşı kartı varsa PRC testine gerek yok. 

Her tür aşı kabul ediliyor. Geçerli Schengen vizesi ile de Romanya’ya seyahat edilebilir. 

✅ Küba: Her kategoride Vize veriliyor. Sınırlar açık. PRC testi seyahatten 72 saat öncesinden 

isteniyor. Ülkeye girişten itibaren 5 gün arayla testler yapılıyor. Negatif çıkana kadar karantina 

uygulanıyor.  

✅ Mısır: Her kategoride Vize veriliyor. Sınırlar açık. PRC testi 72 saat öncesinden isteniyor. Varışta 

tekrardan test yapılıyor ve negatif çıkana kadar karantinada kalınıyor. 

✅ Pakistan: Vize e-vize olarak veriliyor. Sınırlar açık. PRC testi 72 saat öncesinden isteniyor. Ülkeye 

varışta pandemi belirtisi görülürse test yapılıp karantinaya alınabilir. 

❌ Rusya: Her kategoride Vize veriliyor. Ancak İstisnalar hariç Türkiye’den Rusya’ya girişlere izin 

verilmiyor. Türkiye’den Rusya’ya direkt uçuş bulunmuyor. 

❌ Diğer Ülkeler: Konsoloslukların vize bölümleri hizmet vermiyor. Acil durumlarda iletişime geçip 

onay alınarak başvuru yapılabilir.  

 

 

✅ Geçerli Vize ile seyahat edilebilen  

T.C. vatandaşları için Sınırları açık ülkeler: 

 

• Almanya 

• Amerika 

• Avustralya 

• Bangladeş 

• Benin 

• Dubai (BAE) 

• Bulgaristan 

• Burkino Faso 

• Burundi 

• Cezayir 

• Cibuti 

• Çad 

• Çin 

• Etopya 

• Fransa 

• Gabon 

• Gambiya 

• Gana 

• Gine 

• Grenada 

• Güney Afrika * 

• Haiti * 

• Hırvatistan 

• Irak 

• İspanya 

 

✅ Vizesiz Seyahat Edilebilen  

T.C. vatandaşları için Sınırları açık ülkeler: 

 

• Arnavutluk 

• Azerbeycan 

• Bahamalar 

• Barbados 

• Belarus 

• Bosna Hersek 

• Botsvana 

• Brezilya 

• Ekvator 

• El Salvador 

• Guatemala 

• Gürcistan 

• Fas 

• Honduras 

• İran 

• Jamaika 

• Karadağ 

• Kazakistan 

• Kırgızistan 

• Kolombiya 

• Kosova 

• Kosta Rika 

• Kuzey Makedonya 

• KKTC 

• Lübnan 



   
 

   
 

• İrlanda 

• Kamboçya 

• Kenya 

• Kongo 

• Küba 

• Macaristan 

• Maldivler * 

• Malta 

• Meksika 

• Mısır 

• Namibya 

• Nepal * 

• Nijer 

• Romanya 

• Pakistan 

• Senegal 

• Slovenya 

• Sudan * 

• Suudi Arabistan 

• Tacikistan 

• Tanzanya 

• Yemen 

• Zambiya 

• Zimbabve 

 

* Kapıda vize uygulayan ülkeler 

 

 

 

• Moldova 

• Özbekistan 

• Sırbistan 

• Şili 

• Tayland 

• Tunus 

• Ukrayna 

• Umman 

• Ürdün 

• Venezuela 

 

 

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 

Yukarıdaki bilgiler konsolosluk, sınır, havaalanı ve havayolu kısıtlamalarına göre değiştirilebilir .  

Lütfen seyahat öncesi gerekli bilgileri tarafımızdan tekrar teyid ediniz.  
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