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I. Vizeye Giriş
 Vize Nedir?
 Vize Başvurusu için Neler Gerekir?
 Vize Başvuruları Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 Bir Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?
 Vize Başvuruları için Resmi Kaynaklar

Vize Nedir

 Vize: yabancılar için verilen uluslararası resmi izindir.
 Vize uygulamaları bir takım mevzuat ve güvenlik 

önlemlerinden oluşur.
 Vizeler seyahat edilecek ülkelerin dış temsilciliklerinden veya 

sınır kapılarından alınabilir,
 Vize talep eden yabancıların ön koşulları eksiksiz 

tamamlaması zorunludur.
 Vize talep edecek yabancıların geçerli bir pasaporta sahip 

olmaları zorunludur.
 Alınan vizeler ülkeye girişleri garanti etmez. 
 Ülkeye girişler sınır polisleri tarafından karar verilir.

Vize Başvuruları için Gerekli Evraklar

Vize Başvuru Evrakları: Başvuru yapılacak Konsolosluğa, vize 
kategorisine, başvurunun yapılacağı şehire ve başvuru sahibinin 
durumuna göre değişebilir.

Konsolosluklar; Başvuru sahiplerinden mesleğini, maddi gelirini, 
medeni durumunu ve seyahat planlarını ispat etmelerini talep 
edebilirler.

Konsolosluklar; Ek ve Yeni evraklar talep edebilirler.

Güncel Evrak Listeleri; Vize Başvuru Merkezlerinin web 
sayfalarından temin   edilmelidir.

Vize Uygulamaları Hakkında Önemli Bilgiler

 Vize bir devletin dış temsilciliğinden veya sınır makamlarından
alınır
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 Vize başvurularında kullanılacak pasaportun geçerlilik süresi 
seyahat dönüş tarihi sonrası en az 6 ay olmalıdır

 Türkiye ile vize muafiyet anlaşması bulunan ülkeler kontrol 
edilmeli

 Vize uygulamaları hakkında ön araştırma yapılmalı
 Başvuru; ikamet edilen ülkeden, ikamet edilen şehire hizmet 

veren temsilcilikten yapılmalıdır
 Vize başvuruları seyahat tarihinden en geç 30 gün önce 

tamamlanmalıdır.

II. Pasaport İşlemleri
 Pasaportlarımızı tanıyalım,
 Pasaport nereden alınır?
 Pasaport almak için gerekli evraklar nelerdir?
 Kimler hangi pasaportu kullanır?
 Pasaportlara göre vize isteyen Ülkeler,

T.C. Pasaportlarını Tanıyalım

Diplomatik Pasaport: Diplomatik görev ya da seyahat için verilen 
pasaport. 28 sayfa olup, dış kapak rengi siyahtır.

Umuma Mahsus Pasaport: Türk vatandaşlarının umuma mahsus 
münferit pasaportları 38 sayfa olup, dış kapak rengi bordodur.

Hizmet Pasaportu: Hizmet damgalı pasaportlar 30 sayfa olup, dış 
kapak rengi gridir. Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce 
resmi vazife ile seyahat edeceklere verilir.

Hususi Pasaport: Hususi damgalı pasaportlar 30 sayfa olup, dış 
kapak rengi yeşildir. Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda 
bulunan memurlara ve diğer kamu görevlilerine verilir. Yeşil 
pasaportlar Schengen vize uygulamalarından muaftır.

Umuma Mahsus Pasaportlar İçin Gerekli Evraklar

 Nüfus Müdürlüğü’nden randevu alınmalı
 Kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi
 Son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
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 Başvuru merkezinde hazır bulunamayacak; kısıtlı veya ergin 
olmayan kişiler için muvafakatname

 Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; ‘’Öğrenci 
Belgesi’’

 Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenme 
dekontu

 Eski Pasaport (İptali yapılmamış pasaportların başvuruda 
getirilmesi gerekmektedir.) 

Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları

 Dış İşleri Bakanlığı’nın: www.mfa.gov.tr web sayfası ziyaret 
edilmelidir

 Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları menüsü 
kontrol edilmelidir.

 Yabancı pasaportlar için vize uygulamaları: 
www.passportindex.org web adres ’inden kontrol edilmelidir.

Pasaportlar Hakkında Önemli Bilgiler

 Pasaport çıkarma işlemi için İlçe Nüfus Müdürlükleri’nden 
randevu alınarak ziyaret edilmelidir.

 En yaygın kullanılan pasaport: Umuma mahsus (Bordo) 
pasaportlardır.

 Hususi (Yeşil) pasaportlar Schengen vize uygulamalarından 
muaftır.

 Diplomatik (Siyah) pasaportlar vize uygulamalarından muaftır.
 Hizmet pasaportları görevlendirme amaçlı seyahatler için 

kullanılır ve kısa sürelidir.
 Pasaportların seyahat dönüş tarihi itibariyle en az 6 ay 

geçerliliği olmalıdır. 

III. Schengen Vize Uygulamaları

Schengen Vize Nedir?

Schengen Vizesini Tanıyalım

Schengen Alanı Hangi Ülkelerden Oluşur?

4

http://www.mfa.gov.tr/
http://www.passportindex.org/


Schengen Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Schengen Vize Başvurularında Parmak Izi Uygulaması

Schengen Vize Başvurularında Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Schengen Vize Reddi

Schengen Vize Başvuru Merkezleri?

26 Ülkeye Tek Bir Vize İle Seyahat

 1995 yılında AB Schengen sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.
 Bu anlaşma ile 26 ülke iç sınır kontrollerini kaldırmıştır.
 Anlaşma kural, talimat, uygulama ve politikalardan 

oluşacaktır.
 Bu anlaşma ile hem AB vatandaşları hem de turistlere seyahat

etme kolaylığı sağlanmıştır.
 Anlaşma neticesinde genel olarak, Schengen Devletlerinden 

biri tarafından verilen kısa süreli vize, kişiye 180 günlük 
sürede 90 güne kadar 26 Schengen Devleti'nde seyahat etme 
hakkı verir. 

 Dış işlerinde diğer üye ülkeler tarafından temsil edilen 
Schengen ülkelerine seyahatler için özel vize verilebilir.

26 Schengen Üye Ülkesi

Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, 
Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, 
Slovakya, Slovenya, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, Norveç ve 
Lichtenstein.

Schengen Vizesini Tanıyalım
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1. Fotoğraf.

2. Optik değişken 

3. Üye devlet bilgisi.

4. Üye ülkeler göre ‘’vize sözcüğü’’

5. 9 haneli ulusal vize etiketi numarası. 5/A üç harfli ülke kodu

6. Verici makam vizenin geçerli olduğu bölge veya bölgeleri belirtir.

7. Veren makam burada vizenin geçerlilik süresini belirtir

8. Vize kategorisini belirtir. Ayrıca, 'giriş sayısı', 'kalış süresi' (örneğin
başvuru sahibinin kaldığı süre) ve yine 'günler' ifadesi görünecektir.

9. Vizenin verileceği yeri belirtmek için kullanılacaktır.

10. Veriliş tarihini veren makam tarafından doldurulacak ve 
sahiplerinin pasaport numarası görünecektir.

11. Sahiplerinin 'Soyadı, Adı' kelimeleri ile başlayacaktır.

12. Açıklamalar bölümüdür. Örneğin: Gratis.

13. Bu kutu, harici sınır kontrollerini kolaylaştırmak için makinede 
okunabilecek bilgileri içerecektir.
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Schengen Vize Etiketinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 Vize hizmet verecek acentalar vize etiketi hakkında bilgi sahibi
olmaları önemlidir.

 Vize etiketine bakarak: vizenin geçerlilik tarihi, ücreti, giriş 
sayısı ve vizenin hangi ülkeden alındığı öğrenilebilir.

 5. bölümden: vize numarası,
 6. bölümden: vizenin geçerli olduğu bölge,
 7. bölümden: vizenin sona ereceği tarih,
 8. bölümden: Schengen alanına giriş sayısı ve konaklama 

süresi,
 9. bölümden: vizenin alındığı ülke ve şehir bilgisi,
 12. bölümden: ‘’gratis’’, ‘’eu family’’ gibi notlar ile harç ücreti 

alınmamış konsolosluk notları okunabilir.

Schengen Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

 Vize başvuruları, başvuru sahibinin ikamet ettiği bölgeden 
yapılmalı,

 Başvuru için yeterli zaman bulunmalı,
 Evraklar eksiksiz hazırlanmalı,
 Vize başvuru merkezinden ücretsiz randevu alınmalı,
 Randevu günü parmak izi verilmeli,
 İşlemi tamamlanmış pasaportlar başvuru fişi ile teslim 

alınmalı.

Schengen Vize Başvurularında VIS Uygulaması?

 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren Schengen vize 
başvurularında parmak izi beyanı zorunludur.

 Parmak izi beyanları bazı ülkeler hariç 5 yıl geçerli olacaktır.
 Üye ülkeler her defasında parmak izi beyanı talep edebilir.
 Başvurularda eski ve yeni pasaportlar birlikte sunulmalı.
 Bayanların kızlık soyadı ile verilen parmak izi beyanları kabul 

edilmeyebilir.
 12 yaş altı çocuklar parmak izi uygulamalarından muaf tutulur.
 Ebeveynlerden çocukları için parmak izi vermeleri talep 

edilebilir.
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Schengen Vize Başvuru Merkezleri

Almanya IDATA, Avusturya VFS Global, Belçika VFS Global,  

Çekya VFS Global, Danimarka VFS Global, Estonya VFS Global,  

Finlandiya VFS Global, Fransa VFS Global, Hollanda VFS Global,  

İspanya BLS International, İsveç VFS Global, İtalya VFS Global, 
Letonya VFS Global,  

Litvanya VFS Global, Lüksemburg VFS Global, Macaristan AS Visa 
Solutions,

Malta VFS Global, Polonya VFS Global, Portekiz AS Visa Solutions 
(İstanbul)

Slovakya VFS Global, Slovenya AS Visa Solutions (İstanbul),  

Yunanistan Kosmos Vize (İstanbul), İsviçre TLS Contact, İzlanda 
VFS Global,

Norveç AS Visa Solutions (İstanbul), Lichtenstein TLS Contact 
İsviçre.   

Schengen Vize Redleri

 Vize başvuruları çeşitli gerekçelerle konsolosluklar tarafından 
reddedilebilir.

 Diplomatik krizler vize reddine neden olabilir.
 Hatalı kullanılan vizeler vize reddine neden olabilir.
 Başvurularının reddedilmesi halinde evrak ve ücret iadesi 

yapılmaz.
 Konsoloslukların vize red nedenlerini açıklama zorunluluğu 

bulunmaz
 Üye ülkeler vize redlerini ortak kullandıkları 11 maddelik 

mektupla kısmen açıklar.
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 Bazı konsolosluklar red durumunda pasaportu sadece başvuru
sahibine teslim eder.

 Red mektupları ilgili üye ülkenin anadilinde yayınlanır.
 Başvuruların reddedilmesi halinde pasaportlara ret kaşesi 

vurulmaz.
 Vize reddi başvuru sahiplerine verilmiş bir vize başvuru yapma

yasağı değildir.
 Başvuru sahibi belirtilen ret gerekçelerini ortadan kaldırarak 

yeni vize başvurusu yapabilir.
 İdari mahkemelere yapılan vize reddi itirazları kısa sürede 

sonuçlanmaz.
 Tüm üye ülkeler başvuru sahiplerinin geçmiş vize redleri 

hakkında bilgi sahibi olur.
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Dönemsel Vize Redleri

Vizenin sona ermesinden önce üye devletlerin yurdunu terk etme 
niyetinde olan başvuranlar hakkında makul şüpheler varsa, vize 
başvurusu da reddedilebilir. Göçmenlik yasası bölüm 10 ikinci 
paragraf, cf, 32 (1) vize konulu topluluk kodunun b harfi.

Başvuranın, mevcut sosyal ekonomik ve politik koşulları nedeniyle 
göç için genel potansiyeli yüksek bir ülkeden geldiğini düşünüyoruz. 
Tecrübelerimize göre, Türkiye’den birçok başvuru başka ülkelerde 
yeniden yerleşmek istemektedir. Başvuru sahibi, ülkesine nispeten 
güçlü bireysel bağlar olduğunu belgelemiştir. Başvuranlar evlidir ve 
düzenli olarak çalıştığını, mülk sahibi olduğunu ve kendi ülkesinde 
finansal taahhütlerini bulunduğunu belgelemiş 2 çocuğu vardır. 

Ayrıca başvuru sahiplerinin daha önce schengen bölgesine seyahat 
ettiklerini ve vizenin geçerliliği içinde geri döndüklerini belirledik. 
Ancak, Türkiye’deki durum nedeniyle, başvuranların kendi ülkelerine
olan bireysel bağlarına ilişkin bilgiler kesin bir şekilde 
belirtilmemiştir. Şu anda, göç potansiyelinin ülkeyle güçlü bağları 
olan nüfusun kesimleri için de büyük olduğu gerçeğinden 
bahsediyoruz. 

Ayrıca, başvuranlar eşi ve iki çocuğuyla birlikte vize başvurusunda 
bulunmuştur. Tecrübelerimize göre, bir ailenin birkaç üyesi bir araya 
geldiğinde menşei ülke ile bağları zayıflar.

Vize Redlerine Dair Bilinmesi Gerekenler

 Schengen vize başvuruları genellikle 2, 8 ve 9. maddeler 
gerekçe gösterilerek reddedilir. 

 2 ve 8. madde ile alınan redler tehlikeli red kapsamına girmez.
 9. madde reddi tehlikeli vize reddi kapsamına girmektedir.
 3. madde ile alınan reddin 2 anlamı bulunmaktadır.
 Almanya Konsolosluğu teknik destek için seyahat edecek ve 

Zav belgesi olmayan kişilere 6. maddeyi gerekçe göstererek 
vize reddi verebilir. 

 Almanya Konsolosluğu geç yapılan vize başvuruları için red 
verebilir.

 Almanya Konsolosluğu diğer üye ülkelerin aksine detaylı red 
mektubu verebilir.
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 İspanya, Almanya ve Macaristan Konsoloslukları vize red 
itirazlarını kabul etmektedir.

 İtiraz durumlarında yazılacak dilekçeler ilgili ülkenin kendi 
anadilinde olmalıdır.

 İspanya ve Macaristan Konsoloslukları vize red itirazlarını 
ücretlendirebilmektedir.

Schengen Vizesi Hakkında Önemli Bilgiler 

 Vize başvuruları ikamet edilen ülke ve şehirden yapılmalı,
 Seyahatin amacı net ve anlaşılır olmalı,
 Başvuru öncesi Konsoloslukların resmî tatil günleri ve başvuru 

merkezlerinin prensipleri incelenmeli,
 Başvurular seyahat tarihinden en geç 30 gün önce 

tamamlanmalı,
 Pasaportların geçerlilik süresi kontrol edilmeli,
 Vize, en uzun süre konaklama yapılacak üye ülke 

konsolosluğundan talep edilmeli,
 Vize süreleri uzatılmaz. Mevcut vizenin bitiş tarihinden sonra 

yeni vize talep edilir. (Macaristan hariç) 
 Başvuru sahipleri konsolosluk mülakatlarına dair 

bilgilendirilmeli,
 Ölüm ve sağlık durumları dışında acil vize başvurular kabul 

edilmez.
 Ekspres ve Vip vize başvuru hizmetlerinin kapsamları 

hakkında bilgi sahibi olunmalı,
 İstanbul’dan yapılacak Portekiz, Norveç, Slovenya vize 

başvurularında anlaşmalı Konsolosluk Macaristan 
Konsolosluğu olduğu unutulmamalıdır.

Schengen Vize İstatistikleri 

 Her yıl 400.000 ile 500.000 yabancıya Schengen alanından 
ayrılma talimatı verilir,

 Bu rakamın sadece %40’ı kendi ülkesine döner,
 AB üyesi ülkeler 7 yılda 115 milyon Schengen vizesi verdi.
 Türkiye, Schengen vizesine en çok başvuru yapan ülkeler 

arasında 2017 yılında üçüncü, 2018 yılında ise dördüncü 
sırada yer almıştır.

 2018 yılında Türkiye’den tam 879 bin 238 Schengen vize 
başvurusu yapılmış,
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 Başvurular için tam 52 milyon 754 bin 238 € vize ücreti 
ödenmiştir.

 Schengen vizeleri en çok Fransa, Almanya ve İtalya 
Konsolosluklarından vize talep edilmiştir.

IV. Online Ortamda Vize Başvurusu Yapılan Ülkeler 
 Online vize başvurusu ne demek?
 Vize başvurusu online yapılan Ülkeler
 Online vize başvurusu nasıl yapılır?
 Dikkat edilmesi gereken hususlar
 Vize başvuru Merkezleri

Online Vize Başvurusu Ne Demek? 

 Vize başvuru sürecinin %60’lık bölümünün web ortamında 
tamamlandığı,

 Başvurunun web ortamında yapıldığı,
 Schengen alanı dışında kalan,
 Başvuru ücretlerinin web ortamında ödendiği ülkelerden 

oluşur.

Vize Başvurusu Online Yapılan Ülkeler 

 Amerika Birleşik Devletleri
 Avustralya
 Kanada
 İngiltere
 Yeni Zelanda

Online Vize Başvurusu Nasıl Yapılır? 

 Başvuru öncesi Konsoloslukların resmî web sayfaları ziyaret 
edilir

 Web sayfalarında bulunan vize başvuru kılavuzu incelenir
 Her başvuran adına web sayfalarından hesap açılır
 Formlar gerçeğe uygun bilgilerle doldurulur
 Formlarda verilen bilgiler son kez kontrol edilir
 Başvuru ücretinin ödemesi yapılır
 Randevu tarihi belirlenir
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 Ödeme makbuzu, check list ve randevu dokümanlarının 
çıktıları alınarak başvuru evraklarının arasına eklenir.

Online Vize Başvuru Redleri

 Vize başvurusu online ortamda yapılan ülkeler vize redlerine 
ilişkin detaylı açıklama yapabilir.

 İstisnai durumlar dışında Konsolosluklar pasaportlara red 
kaşesi vurmaz.

 İngiltere Konsolosluğu reddettiği vize başvuruları için detaylı 
açıklama yapabilir.

 İngiltere Konsolosluğu vize başvurularını gelir–gider 
dengesizliği veya bankaya yatan yüksek meblağlar nedeniyle 
reddebilir,

 Amerika Konsolosluğu vize redlerini mülakat esnasında açıklar
ve redler için matbu bir belge verir.

 Amerika Konsolosluğu bazı gerekçelerle vize başvurularını 
idari soruşturmaya sokabilir. Bu bir red değildir.

 İdari soruşturması tamamlanan başvurular hakkında 
konsolosluk mail ile başvuru sahibini bilgilendirir,

 Avusturya Konsolosluğu parmak izi randevu tarihinizden önce 
vize redlerini e-posta ortamında açıklayabilir.

 Yeni Zelanda Konsolosluğu vize redlerini e-posta ortamında 
açıklayabilir.

 Kanada Konsolosluğu vize redlerini e-posta ortamında 
açıklayabilir.

İngiltere Vize Reddi Örneği

Vize başvurunuzu reddettiğim için ek v'nin v4 paragraflarının 
şartlarını yerine getirdiğinizden memnun olmadığım için:

4 gün boyunca birleşik krallığı ziyaret etmek için başvuruyorsunuz. 
Ayda 10.000’den fazla gelir elde eden bir işte çalıştığınızı 
belirtiyorsunuz. İşvereninizin, öngörülen seyahatinizin maliyetini 
karşılamak için 900 £ fon sağlayacağını belirttiniz. Ancak, vermiş 
olduğunuz iş mektubunun, önerilen seyahatiniz için herhangi bir 
maddi desteğe referans göstermediğini ve bu nedenle 
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başvurunuzun v4. paragraf uyarınca reddedildiğini not ettim. 
Göçmenlik kurallarının 3 (c).

Başvurunuzu değerlendirirken, ziyaretiniz sonunda birleşik krallığı 
terk etmek isteyip istemediğinizi düşünmek zorundayım. Bunun bir 
parçası olarak sizin tarafınızdan kişisel ve ekonomik durumunuz, 
ziyaretinizin nedenleri ve önerilen seyahat düzenlemeleriniz 
hakkındaki bilgileri dikkate aldım.

Başvurunuzu desteklemek için adınıza 01.04.2019- 07.07.2019 
tarihleri arasında 1400 Euro ve 2900 ABD doları tutarındaki kapanış 
bakiyelerini gösteren banka hesap özetlerini verdiniz. 

Sağlanan belgeler bu ödemeleri veya fonlarınızın kaynağını 
göstermez ve başka bir geliriniz olmadığını belirttiniz. Türkiye’deki 
koşulların belirtildiği gibi olduğunu kanıtlamanız konusunda sizi 
bekliyor. Buna bakıldığında, hesaplardaki fonların münhasır 
kullanımınız için gerçekten kullanılabilir olduğundan memnun 
değilim.

Bu nedenle Türkiye’deki kişisel ve finansal koşullarınızın, belirtilen 
krallığı ziyaretinizden en geç ayrılma niyetinde olacağınızdan 
memnun değilim. Ziyaret vizesi başvurunuz v4 2 (a) ve (c) 
paragrafları uyarınca reddedilir.

Online Vize Başvuruları Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 Schengen vize başvurularında verilen parmak izi beyanları 
geçerli değildir.

 İngiltere vize başvurularında tüm yaş guruplarının başvuru 
sırasında hazır bulunmaları zorunludur.

 Amerika vize başvurularında başvuru formu ve randevu alma 
işlemi için 2 farklı sistem kullanılır,

 Vize ücret ödemesi online ortamda yapılır, ödeme işlemi için 
kredi kartı kullanılır,

 İşlemler vize ücret ödemesi yapıldıktan sonra başlar,
 İzmir, Antalya ve Gaziantep’ten yapılacak İngiltere vize 

başvurularında ücretlendirme farklılık gösterebilir,
 Formlarda verilen bilgiler evraklarda bulunan bilgiler birbirini 

desteklemelidir,
 Ücret ödemesi sonrası beyan edilen bilgilerde değişiklik 

yapılamaz,
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 İngiltere vize başvurularında tüm evraklar scan edilerek 
sisteme eksiksiz yüklenmeli,

 Amerika Konsolosluğu’nun vize mülakatı hakkında bilgi sahibi 
olunmalı,

 İngiltere vize ücretlerinin tercih edilecek vize süresine göre 
değişeceği unutulmamalıdır.

Online Vize Başvuru Merkezleri 

 İngiltere Vize Başvuru Merkezi TLS Contact
 Kanada Vize Başvuru Merkezi VFS Global 
 Avustralya Vize Başvuru Merkezi VFS Global
 Yeni Zelanda Vize Başvuru Merkezi VFS Global
 Amerika Konsolosluğu Başvuruları doğrudan kabul 

etmektedir.

V. Acenta Vize Başvuruları
 TÜRSAB Seyahat Acentaları müşteri adına vize başvurusunda 

bulunabilirler mi?
 Acentalar vize başvurularını nereye yapmalı?
 Acentaların vize başvuru merkezlerine akreditasyonu
 Acenta akreditasyonu istemeyen vize başvuru merkezleri
 Dikkat edilmesi gereken hususlar

Acentaların Vize Başvuru Merkezlerine Akreditasyonu

 Müşterileri için vize başvuru hizmeti verecek acentaların 
TÜRSAB A ve B gurubu seyahat acentası olması zorunludur.

 Akredite acentalar müşterileri adına vize başvurusunda 
bulunabilir, işlemi tamamlanmış pasaportları teslim alabilirler,

 Başvuru merkezi akreditasyon koşulları için en yakın vize 
başvuru merkezleri ziyaret edilerek güncel acenta 
akreditasyon koşullarını öğrenebilir,

 Akreditasyon talebinizin olumlu karşılanması adına 
Konsoloslukların acentanızı yakından tanımasına izin 
vermelisiniz.
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 Başvuru merkezi akreditasyonu için sigortalı çalışan 
personellerinizi akredite etmelisiniz.

Acenta Akreditasyonu İstemeyen Vize Başvuru Merkezleri

TLS Contact İngiltere

TLS Contact İsviçre

BLS İnternational İspanya

Akredite Acentaların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

 Akreditasyon talebinde bulunacak acentaların TÜRSAB A ve B 
gurubu seyahat acentası olması zorunludur.

 Vize başvuruları ve teslim alınacak personeller sadece 
akredite edilmiş şirket görevlileri tarafından yapılır/alınır.

 Akredite acentaların vize randevuları başvuru merkezinin 
belirlediği özel şifre ve kullanıcı bilgileriyle alınması 
gerekebilir,

 Akredite acentalar bireysel vize başvurularında bulunamaz.
 Akredite acentalar müşterilerini iyi tanımalı, seyahat 

planlarına hâkim olmalıdır.
 Vize başvuru merkezlerinin belirlediği kurallara uymayan 

acentaların akreditasyonu iptal edilebilir.
 Konsolosluk vize başvuru merkezi yönetimi gerekçe 

göstermeksizin acentaların akreditasyonunu iptal edebilir.

VI. Vize Başvuru Dosyası Nasıl Hazırlanır?
 Vize başvuruları başvuranın ikamet ettiği şehire hizmet veren 

başvuru merkezlerine yapılır,
 Başvuru yapılacak vize başvuru merkezinin web sayfasından 

evrak listesi, form ve diğer dokümanlar temin edilir,
 Başvuru evrakları açıklamaları dikkate alınarak hazırlanır,
 Başvuru formları online ortamda veya manuel olarak büyük 

harflerle, eksiksiz doldurulur ve imzalanır. Checklist, KVKK ve 
diğer formlar doldurulur, başvuru dosyasına eklenir,
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 Şirket yetkilileri tarafından şirketin antetli kağıdına 
hazırlanacak dilekçeler İngilizce hazırlanmalı, dilekçede 
seyahatin amacı, tarihleri ve sponsoru belirtilerek, geri dönüş 
taahhüttü verilmelidir. Dilekçeler: şirket imza sirkülerinde 
yetkisi bulunan kişiler tarafından imzalanacaktır.

 Vize randevuları, başvuru merkezlerinin web sayfasından 
alınır. Randevu dokümanı başvuru dosyasına eklenir.

 Başvuru sahiplerinden vize başvurusunu gerçekleştirecek 
kişiler için yetki yazısı alınmalı, acente yetkilisinin kimlik 
fotokopisi dosyaya eklenmelidir.

Vize Başvuru Dosyasının Hazırlanma Aşamasında Dikkat 
Edilmesi Gerekenler

 Başvuru öncesi vize talep edilecek konsolosluk ve vize 
başvuru merkezinin vize kuralları dikkatle okunmalı,

 Vizeler seyahat edilmek istenen ülkenin Konsolosluğundan 
talep edilmeli,

 Eksik evraklarla başvuru yapılmamalı,
 Pasaportlar: son 10 yıl içinde çıkarılmış, dönüş tarihi sonrası 

en az 6 ay geçerli olmalı,
 Seyahat sigortaları: Schengen alanında geçerli, 30.000 Euro 

teminatlı, seyahatten 1 gün önce başlamalı, dönüş tarihinden 
1 gün sonra sona ermeli,

 Fotoğraflar: gözlüksüz, eski vizelerde kullanılmamış, arka fonu 
beyaz, biometrik vize fotoğraf olmalıdır. 

VII. TÜRSAB Acenta Vize Departmanı Çalışmaları Hakkında
 TURSAB Acenta Vize Departmanı: Schengen, Amerika, 

Avustralya, Kanada, İngiltere, İrlanda ve Yeni Zelanda kısa 
süreli vize başvuruları konusunda hizmet vermek üzere 
faaliyet gösterir,
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 Vize Departmanımız sadece Birliğe üye acenta sahiplerine, 
ortaklarına ve acentaların temsil ve ilzama yetkili 
yöneticilerine vize başvuru hizmet verecektir,

 Üyelerimiz sadece Konsolosluk ve Başvuru merkezlerinin 
ücretlerini ödeyerek TÜRSAB Acenta Vize Departmanı 
aracılığıyla vize başvurularını tamamlayabilecektir. 

 Departmanımız İstanbul ve Ankara’dan yapılacak vize 
başvurularını kabul eder,

 Daha detaylı bilgi almak için web sayfamızı ziyaret edebilir 
veya vize@tursab.org.tr eposta hesabımıza sorularınızı 
yazabilirsiniz.

VIII. Bilgi Kaynakları

Türk Vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları:

http://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-
uygulamalari.tr.mfa

Türkiye’de bulunan diplomatik temsilciliklerin iletişim 
adresleri:

http://cd.mfa.gov.tr/mission/mission-list?clickedId=3

Pasaportlara göre vize isteyen ülkeler:

https://www.iatatravelcentre.com/passport-visa-health-travel-
document-requirements.htm

https://www.passportindex.org/

Schengen vize mevzuatı:

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-
visas/

19


