
 

VISA VERILMESI ICIN BAŞVURU FORMU 

 

Ücretsiz örnek 

 

Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre vatandaşlarının aile üyeleri, 

№ 21, 22, 30, 31 ve 32 (* ile işaretli) alanlarını dolduramazlar. 

1'den 3'e kadar olan alanlar yurtdışı seyahat belgesindeki bilgilere göre doldurulacaktır. 

1. Soyadı:  

 

OFIS IDARESI 

TARAFINDAN 

DOLDURULACAKTIR 

Başvurunun sunulduğı tarih 

Başvuru No: 

2. Doğum tarihine göre soyadı (önceki adı) Soyadı(lar):  

 

3. Kendi(lerin) ismi(isimleri: 
 

4. Doğum tarihi 

(gün-ay-yıl): 
 

5. Doğum yeri: 

6. Doğduğu ülke: 
 

7. Şimdiki/mevcut/ 

uyruğu: 

 

Doğduğu uyruğu 

eğer farklı ise: 

 

Друго 

гражданство: 

 
 

Başvurunun sunulduğu yer: 

☐ Büyükelçilik/Konsolosluk 

☐ Dış tedarikçi 

☐ Ticari aracı/temsilci 
 

8. Cinsiyet: 

☐ Erkek ☐ 

Kadın 
 

9. Medeni durumu: 

☐ Bekar ☐ Evli ☐ Kayıtlı birliktelik ☐ Ayrılmış 

☐Boşanmış ☐ Dul ☐ Diğer (belirtiniz): 
 

☐ Sınır (isim): 

… 

… 

☐ Diğer: 
 

10. Ebeveyn hakları (reşit olmayanlar için) / yasal vasi: (soyadı, adı, 

adresi, başvuru sahibinden farklıysa, telefon numarası, e-posta 

adresi ve vatandaşlığı); 
 

Dosya aşağıdaki kişiden 

düzenlendi: 

11. Ulusal tanımlama numarası, eğer uygulanabilir ise: 

 
 

Tasdik belgeleri: 

☐ Seyahat belgesi 

☐ Geçim tutarları 

☐ Davetiye 
 

12. Yurtdışına seyahat için belge türü: 

☐ Umuma Mahsus Pasaport ☐ Diplomatik Pasaport ☐ İş 

Pasaportu ☐ Resmi Pasaport ☐ Hususi Pasaport 

☐ Друг документ за задгранично пътуване (да се посочи): 
 

13. Yurtdışı 

seyahat 

belgesi 

numarası: 

 
 

14. Verildiği 

tarih: 
 

15. Geçerlilik 

tarihi: 
 

16. Verildiği (ülke): 
 

☐ Sağlık seyahat sigortası 

☐ Taşımacılık araçları 

☐ Diğer: 

RESIM 
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17. Avrupa Birliği Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre vatandaşı olan 

aile üyesinin kişisel verileri„ еğer eklenebilr ise 
 

Vize ile ilgili karar: 

☐ Reddedilmiş 

☐ Verildiği: 

☐ А 

☐ C 

☐                    D

☐ Sınırlı bölgesel geçerliliği 

☐ Geçerlilik: 

От: 

До: 

Soyadı: 

 

Şahsi adı: 

Doğum tarihi 

(gün-ay -yıl): 

Uyruğu: Номер на 

документа за 

задгранично 

пътуване или на 

личната карта: 

 

18. Роднинска връзка с гражданин на ЕС, ЕИП или Швейцария, 

ако е приложимо: 

☐ eş ☐ çocuk ☐ torun ☐ bakım ile ilgili üst soy akraba bağı 

☐ kayıtlı ortaklık ☐ diğer: 
 

19. Başvuru sahibinin ev adresi ve e-posta adresi: 

 
 

Telefon numarası: 

20. Mevcut vatandaşlığı olunan ülke dışında farklı ülkede ikamet: 

☐ Hayır 

☐ Evet. Oturma izni veya eşdeğer belge … № …. Geçerlilik tarihi 

… 

 
 

*21. Mevcut mesleği: 

 
 

Giriş sayısı: 

☐ 1 ☐ 2 ☐ Çoklu 

Gün sayısı: 
*22. İşveren ve işverenin adresi ve telefon numarası. Öğrenciler için – 

okulun adı ve adresi: 

 
 

23. Gezinin amacı (ları): 

☐ Turizm ☐ Biznes/İş/ ☐ Akraba veya arkadaş ziyareti ☐ Kültür 

☐ Spor ☐ Resmi ziyaret ☐ Tıbbi sebebler ☐ Eğitim ☐ Havaalanı 

transit ☐ Diğer (belirtiniz): 
 

24. Kalması amacına ilişkin ek bilgiler : 

 
 

25. Ana varış noktası Üye Devlet 

(ve varsa diğer varış Üye 

Devletleri)eklenebilir ise: 

 
 

26. İlk girişin yapıldığı Üye 

Devlet:: 
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27. Talep edilen giriş sayısı: 

☐ Tek☐ Çift ☐ Çok girişli 

Schengen bölgesinde ilk planlanan konaklamanın planlanan varış 

tarihi: 

İlk planlanan konaklamadan sonra Schengen bölgesinden 

planlanan ayrılış tarihi: 
 

28. Schengen vizesine başvurmak amacıyla önceki alınan parmak izi: 

☐ Hayır ☐ Evet. 

Tarih, eğer biliniyorsa …  

Viza stiker numarası, eğer biliniyorsa … 
 

29. Son varış noktasındaki ülkeye giriş izni, eğer uygulanabiliyorsa: 

.....…tarafından verilmiştir           

....... tarihinden....... taihine kadar geçerlidir  
 

*30. Üye Devlet(ler)de davet eden kişinin/kişilerin soyadı ve adı. Öyle 

kişi(ler) bulunmuyorsa, Üye Devlet(ler)deki otel(ler)in veya 

geçici konaklama yer(ler)inin adı: 
 

Davet eden 

kişi(ler)in/otel(ler)in/geçici 

konaklama(lar)ın adresi ve e-posta 

adresi 

Telefon numarası: 

*31. Davet eden şirketin/kuruluşun adı ve adresi: 
 

Şirket/kuruluşta iiletişim  için 

kişinin soyadı, adı, adresi, telefon 

numarası ve e-posta adresi: 

 

Şirketin/kuruluşun telefon 

numarası: 

*32.  Başvuran kişinin kaldığı süre boyunca seyahat ve geçim 

masrafları aşağıdaki tarafından karşılanır: 
 

☐ Başvuranın kendisinden 

Geçim araçları: 

☐ Nakit 

☐ Seyahat çekleri 

☐ Kredi kartı 

☐ Ön ödemeli konaklama 

☐ Ön ödemeli ulaşım: 

☐ Diğer (lütfen belirtin): 
 

☐ Sponsor”dan (ev sahibi, şirket, 

kuruluş), belirtilsin: 

… ☐30 veya 31 numaralı kutuda 

belirtilen 

… ☐diğer (lütfen belirtin): 

Geçim araçları: 

☐ Nakit 

☐ Ayarlanan konaklama  

☐ Konaklama süresince tüm 

masraflar karşılanmışıtr 

☐ Ön ödemeli ulaşım 
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☐ Diğer (lütfen belirtin); 
 

  

Vizenin verilmesi reddedilmesi durumunda vize ücretinin iade edilmediği için bilgilendirildim. 

  

Çok girişli vize başvurusunda geçerlidir:: 

İlk kaldığım süre boyunca yurt dışına seyahat etmek ve Üye Devletlerin topraklarına sonraki tüm 

ziyaretlerim için gereken sağlık sigortam olması gerektiği için bilgilendirildim. 

  

Aşağıdakiler ile bilgilendirildim: İşbu başvuru formunun gerektirdiği verilerin toplanması ve 

fotoğrafımın kullanılması ve gerektiğinde parmak izi alınması başvurunun incelenmesi için 

zorunludur; Başvuruda doldurulacak benimle ilgili tüm kişisel veriler ile parmak izlerim ve fotoğrafım 

Üye Devletlerin yetkili makamlarına sunulacak ve başvurumun karara bağlanması amacıyla bu 

makamlar tarafından işlenecektir.Bu veriler ve yanı sıra vize başvurum hakkında alınan karar veya 

vizenin iptali, sonlandırılması veya geçerlilik süresinin uzatılması kararına ilişkin verilerin maksimum 

beş yıl süre için  Vize Bilgi Sistemine (VIS) girilecek ve muhafaza edilecektir,  bu süre zarfında, Üye 

Devletlerin dış sınırlarında ve içlerinde vize makamları ve yetkili vize kontrol makamları, üye 

devletlerde göç ve sığınma/ iltica/ sağlanması dairesine denetleme yapılması için erişebilecektir ve üye 

devletlerin topraklarında yasal yoldan girişi, kalışı ve ikamet etmesinin şartlarına uyulup uyulmadığını 

denetlemek için ve bu koşulları karşılamayan veya artık karşılamayan kişileri tespit etmek, iltica 

başvuru talebininin incelenmesi ve böyle bir incelenmenin sorumluluğunu belirlenmesi için. 

Belirli koşullar altında, terör eylemlerini ve diğer ciddi suçları önlenmesi, tespit etmesi ve 

soruşturulması için veriler Üye Devletlerin belirlenmiş makamlarına ve Europol'e sunulacaktır. Üye 

Devletin verilerini işlemenmesinden sorumlu makam: 

Ayrıca, Vize Bilgi Sistemine girilen benimle ilgili verilerden ve verileri ileten Üye Devletten her Üye 

Devlette bilgilendirilme hakkım olduğunu ve benimle ilgili yanlış olan verilerin düzeltilmesini ve 

hukuka aykırı olarak işlenen benimle ilgili verilerin silinmesini talep etme hakkım olduğunu da 

bilgilendirildim.  Açık talebim üzerine, vize başvurumu inceleyen makam, ilgili Üye Devletin ulusal 

hukuku kapsamındaki ilgili adli koruma önlemleri de dahil olmak üzere, kişisel verilerimin 

değiştirilmesi veya silinmesi için doğrulama hakkımı nasıl kullanabileceğim konusunda beni 

bilgilendirecektir.  Söz konusu Üye Devletin ulusal denetim makamı [iletişim bilgileri:…] kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin şikayetlere bakacaktır. 

Bildiğim kadarıyla, tarafımdan sağlanan tüm verilerin doğru ve tam olduğunu beyan ederim. 

Tarafımdan yanlış veri sağlanmasının halihazırda verilmiş olan vizenin reddedilmesine veya iptaline 

yol açacağının ve vize başvurumu inceleyen Üye Devletin kanunlarına göre cezai sorumlu 

tutulabileceğimden bilgilendirildim. 

Vize verilmişse, vizenin sona ermesinden önce Üye Devletlerin topraklarından ayrılmayı taahhüt 

ederim. Vizeye sahip olmanın Üye Devletlerin Avrupa topraklarına girmenin ön koşullarından sadece 

biri olduğu konusunda bilgilendirildim. Bana vize verilmiş olması, (AB) 2016/399 Yönetmenliğinin  

(Schengen Sınırları Yasası) 6.maddesi, 1.paragrafının ilgili gerekliliklerini karşılamadığım takdirde 

tazminat alma hakkım olduğu anlamına gelmez ve bu nedenle giriş reddedilebilir. Giriş koşulları, Üye 

Devletlerin Avrupa topraklarında tekrar kontrol edilecektir. 

Tarih ve yer: Imza: 

(ebeveyen haklarının olduğu kişinin/yasal vasisinin 

imzası, eğer uygulanabiliyorsa): 

 


