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Į Turkiją vykstančių turistų vizų tvarka
Vykstant į Turkiją, keliautojai privalo turėti pasą, kurio galiojimas yra ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai
skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos, bei kuriame yra bent 1 tuščias lapas įvažiavimo ir išvažiavimo
vizai-antspaudui. Asmens tapatybės kortelė vykstant į Turkiją negalioja.
Lietuvos piliečiams, vykstantiems turistiniais tikslais į Turkiją, viza nereikalinga. Tačiau kaip turistai viešėti
šioje šalyje gali ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

Nuo 2014 m. balandžio 11 d. keliautojai nebegalės gauti vizos atvykę į Turkiją. Vietoj to, keliautojai turės
gauti e-vizą (išduodamą elektroniniu būdu) dar prieš pradėdami kelionę. E-vizą galima gauti elektroniniu
būdu, nurodytu internetiniu adresu: https://www.evisa.gov.tr/en/.
E-viza galioja tik tuomet, kai kelionės tikslas yra turistinis arba komercinis, kitais (studijų, darbo, kt.)
atvejais viza išduodama ambasadoje ar konsulate.
Vizai gauti reikalinga turėti: pasą, galiojantį ne mažiau kaip 6 mėn. po kelionės pabaigos, skrydžio
rezervacijos informaciją, kreditinę kortelę (Master arba Visa), kt.

E-vizą taip pat turės gauti toliau nurodytų valstybių piliečiai, jeigu jų kelionė į Turkiją užtruks
daugiau nei 3 mėnesius: Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos,
Italijos, Lietuvos, Maltos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Švedijos (gali būti taikomos
papildomos sąlygos).
Toliau išvardintų ES valstybių piliečiai (su sąlyga, kad jie turi įprastinį savo valstybės išduotą pasą) turės
gauti e-vizą, nepaisant jų kelionės trukmės: Austrijos, Belgijos, Kroatijos, Graikijos administruojamo Kipro,
Airijos, Nyderlandų, Ispanijos, Jungtinės Karalystės. Taip pat e-vizą privalo gauti užsieniečiai (aliens),
gyvenantys Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje.
Asmenims be pilietybės, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinių institucijų išduotą leidimą gyventi ir
kelionės dokumentą, e-viza nėra išduodama. Norėdamas vykti į Turkiją, toks asmuo dėl vizos suteikimo turi
kreiptis į Turkijos Respublikos ambasadą ar konsulatą.
E-vizą taip pat turės gauti toliau nurodytų valstybių piliečiai, jeigu jų kelionė į Turkiją užtruks daugiau nei
30 dienų: Vengrijos, Latvijos, Rusijos.

Daugiau informacijos galima rasti Turkijos užsienio reikalų ministerijos internetiniame tinklalapyje:
http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa.

NOVATURAS neatsako už migracinių tarnybų sprendimus.

