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Uyumla lm  ba vuru formu(1)

                        Schengen Vizesi ba vuru formu

Ücretsiz form

1. Soyad z dareye ait bölüm

Vize talep tarihi:

Vize talep numaras :

Ba vurunun yap ld
yer:

 Büyükelçilik/
Konsolosluk

 CCS (CAC)
 Hizmet sunucusu
 Ticari arac
 S r kap

Ad :

 Di er

Dosyay  inceleyen ki i:

braz edilen belgeler:
 Seyahat belgesi
 Gelir belgeleri
 Davetiye
 Ula m arac
 Seyahat sa k

belgesi
 Di er:

Vize hakk nda verilen
karar:

 Red edildi
 verildi
  A (airport transit)
  C (k sa süreli gezi)
  VTL (s rl  bir

bölgede geçerlilik)

……………..tarihinden

………………tarihine
kadar

   geçerlidir

Giri  say :

 Tek  iki  çok
giri li

Gün say :

2. K zl k soyad z [önceki soyad z]

3. Ad z

4. Do um tarihiniz (gün-ay-y l)

5. Do um yeriniz

6. Do um ülkeniz

7. Uyru unuz , imdikinden farkl  olmas  halinde do um uyru unuz

8. Cinsiyet   Erkek   Kad n

9. Medeni hal   Bekar   Bo anm
  Evli   Dul
  Ayr   Di er (aç klay z)

10. Yasal velinin soyad , ad , adresi (ba vuru sahibinkinden farkl  olmas  halinde) ve
uyru u

11. T.C kimlik numaras  (var ise)

12. Seyahat belgesi cinsi   Ulusal pasaport
  Diplomatik pasaport
  Hizmet pasaportu
  Resmi pasaport
  Hususi pasaport
  Di er seyahat belgesi (aç klay z)

13. Pasaport numaras

14. Pasaportun verili  tarihi

15. Pasaportun biti  tarihi

16. Pasaportu veren makam

17. Ba vuru sahibinin posta adresi ve e-maili

       Telefon numaralar

(1)Norveç, zlanda ve sviçre için logo olmayacak
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      18. Kendi ülkeniz olmayan bir ülkede mi ikamet ediyorsunuz

  Hay r

  Evet. kamet tezkeresi veya e de er belge ad   …Numaras … Geçerlilik   tarihi .

     19. u anki mesle iniz

     20. Çal lan irketin ad , adresi ve telefon numaras . Ö renci olma durumunda,
           ö renim görülen merkezin ad  ve adresi

     21. Seyahat amac z  Turistik  Sa k sebebi
 E itim

 Aile veya arkada  ziyareti  Transit
 Kültürel  Havaliman  transiti
 Sportif  Di er (lütfen aç klay z)
 Resmi ziyaret

     22. Gidilecek ülke veya ülkeler

     23. lk giri  ülkeniz

     24. Talep edilen giri  say  Tek
  ki
çok giri li

    25.Öngörülen gezi veya transit süreniz gün Lütfen say  belirtiniz

Serbest dola m hakk  kullanarak seyahat eden AB, AET veya sviçre  Konfederasyonu vatanda lar n
akrabalar  (e , çocuk veya bakmakla yükümlü olunan ebeveynler) y ld zla i aretlenmi  bölümleri
doldurmamal r. AB, AET veya sviçre  Konfederasyonu vatanda lar n akrabalar , akrabal k derecelerini
gösterir belgeleri ibraz edip 34 ve 35 numaral  bölümleri doldurmal r.

(x) 1’den 3’e kadar olan bölümler seyahat belgesinde (pasaport) belirtilen bilgilere göre doldurulmal r.

    26. Son üç y l içerisinde al nan Schengen vizeleri
 Hay r
 Evet. Geçerlilik tarihleri: ………….’den ………………..’e kadar.

    27. Schengen vizesi talebinde daha önce parmak izinin al p al nmad
 Hay r
 Evet. Biliyorsan z  tarihi:……………………………………………..

    28. As l gidilecek  ülkenin farkl  bir ülke olmas  durumunda, o ülkeye giri  izni
…………………………….taraf ndan verilmi tir.
………………………….   ’den …………………………..’e kadar geçerli,

    29. Schengen alan na öngörülen giri  tarihi

    30. Schengen alan ndan öngörülen ç  tarihi
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   *31. Üye Devletlerden davetiye gönderen ki i veya ki ilerin soyadlar  ve adlar . Davetiye
olmamas  durumunda, üye Devletlerde geçici olarak konaklanacak yer veya yerlerin adresi
veya otel veya otellerin ad .

Üye Devletlerden davetiye gönderen ki i veya ki ilerin, geçici olarak konaklanacak yer veya
yerlerin,otel veya otellerin posta adresi ve elektronik posta adresi

Telefon ve faks numaralar

   *32. Davetiye gönderen irket veya
kurumun ad  ve adresi

irket veya kurumun telefon ve faks
numaralar

irket veya kurumdaki irtibat ki isinin soyad , ad , adresi, telefon ve faks numaralar  ve
elektronik posta adresi

   *33. Geziniz boyunca seyahat ve genel masraflar z kim taraf ndan kar lanacak?

 ba vuru sahibi taraf ndan
Geçim kayna

 Nakit
 Seyahat çeki
 Kredi kart
 konaklama bedeli ödenmi tir
 ula m bedeli ödenmi tir
 Di er (lütfen aç klay z)

 Sponsor kar layacak (Evsahibi, irket
veya kurumdan hangisi oldu unu lütfen
aç klay z)

 31 veya 32 numaral  kutuda belirtilen
…………………..

 Di er (lütfen aç jklay z)
……………………………….

 Nakit
 Ba vuru sahibine konaklama yeri

sa lanacakt r
 Tüm seyahat masraflar  kar lanm r
 ula m bedeli ödenmi tir
 Di er (lütfen aç klay z)

    34. AB, AET veya sviçre  Konfederasyonu vatanda  olan akrabaya ait ahsi bilgiler

Soyad Ad

Do um tarihi Uyru u Pasaport veya kimlik
numaras

     35. AB, AET veya sviçre  Konfederasyonu vatanda  ile akrabal k derecesi

 E  çocuk     ……  Torun  Bakmakla yükümlü oldu u ebeveyn

    36. Yer ve tarih

    37. mza (re it olmayanlar için yasal velinin imzas )
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Vize talebimin red edilmesi halinde. Vize i lemleri için al nan ücretin iade edilmeyece ini biliyor ve kabul
ediyorum.

Çok giri li vize talep edenler için (24 numaral  kutuya bak z):

Hem ilk seyahatim hem de üye Devletlere daha sonra yapaca m seyahatler için uygun seyahat sa k
sigortas na ihtiyac m oldu unu  biliyorum.

Vize talebimin sonuçland lmas  için, bu formda istenilen bilgilerin belgelerini ibraz etmemin, foto raf n ve
gerekli oldu u durumlarda parmak izlerimin al nmas n zorunlu oldu unu; bu vize ba vuru formunda yeralan
ahsi bilgilerimin, parmak izlerimin, foto raf n, üye Devleterin yetkili makamlar na bildirilece ini, ve gerekti i

takdirde onlar taraf ndan i leme konulaca  biliyor ve kabul ediyorum.

Bu bilgiler ve ba vurum hakk nda al nacak karar veya vize iptali, yenilemesi veya uzat lmas na ili kiin karar
VIS(1) veri taban na kay t edilir ve 5 y l süreyle tutulur. Bu bilgilere, bu süre zarf nda, d  s rlarda ve üye
Devletlerde vize kontrolü yapan yetkili makamlar, üye Devletlerin topraklar nda yasal giri , gezi, ikamet
artlar na uyulup uyulmad  do rulamak amac yla üye Devletlerin göç ve irticadan sorumlu makamlar ; bu
artlar  yerine getirmeyen veya yerine getirmeyi b rakm  ki ileri belirlemek; irtica taleplerini incelemek ve bu

incelemenin sorumlulu unu belirlemek için eri ilebilir. Baz  belirli durumlarda,  terör suçlar  ve di er büyük suçlar
engellemek, ortaya ç karmak ve ara rmak için bu bilgilere Europol ve üye Devletlerin yetkili makamlar  da
eri ebilirler. Bilgilerin i lenmesinden sorumlu, üye Devletin makam : (“Finlandiya ‘d r.”)

Herhangi bir üye Devlet’ten veya ahs mla ilgili bilgileri ileten üye Devlet’ten VIS’de kay tl   bu bilgileri alma
hakk m oldu unu ve ahs mla ilgili bu bilgilerin hatal  olmas  durumunda düzeltilmesini, usulsüz ekilde i lenmi
olmalar  halinde de silinmelerini talep etme hakk m oldu u konusunda bilgilendirildim.  Talep etmem halinde,
ba vuru i lemlerimi yürüten konsolosluk yetkili mercii, sözkonusu ülkenin ulusal mevzuat  uyar nca, özellikle
yanl  olan, ahsi bilgilerimin kontrol edilmesi, de tirilmesi veya silinmesi için ne hakka sahip oldu um ve bu
hakk  nas l kullanaca m konusunda beni bilgilendirecektir. ahsi bilgilerin korunmas  ile ilgili talepler hususunda
ilgili üye Devletin ulusal kontrol makam na [“Finlandiya”] ba vurulabilnecektir.

Verdi im tüm bilgilerin do ru ve tam oldu unu beyan ederim. Yapaca m her yanl  beyan n vize talebimin
reddedilmesine yada verilen vizenin iptal edilmesine sebep olu turabilece ini ve vize ba vurumu yürüten üye
Devlet’in mevzuat  uyar nca ahs ma kar  hukuki eylemlere mahal verebilece ini biliyorum.

ahs ma vize tahsis edilmesi halinde, tahsis edilen vizenin geçerlilik süresi sona ermeden üye Devlet’lerin
sahas  terkedece imi taahhüt ederim. Bir vize sahibi olman n üye Devletler’in Avrupa alan na girmek için
gerekli olan artlardan yaln zca biri oldu u konusunda bilgilendirildim. Taraf ma bir vize tahsis edilmi  olmas ,
Schengen Antla mas  Uygulama Sözle mesi’nin 1.Bölüm 5.Madde’sinde yeralan unsurlar  yerine getirmemem
ve  üye Devletlere girmeme izin verilmemesi halinde, bir tazminata hakk m olaca  anlam na gelmez. Giri
unsurlar n yerine getirili i üye Devletler’in Avrupa sahas na giri te tekrar kontrol edilecektir.

Yer ve tarih mza
(re it olmayanlar için yasal velinin imzas )

(1) VIS’in kullan mda olmas  halinde


