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Schengen Vizesi Başvuru Formu
BU FORM ÜCRETSÍZDÍR

1. / Soyadınız

Kizárólag
nagykövetségi/konzulátusi
használatra
A kérelem kelte:

2.Kızlık soyadınız veya varsa eski soyadınız
3. Adınız, varsa ikinci adınız

Ügyintéző:

4. Doğum tarihiniz (yıl ay-gün)

5. Kimlik no. (istenildiğinde)

6. Doğum yeriniz (yer ve ülke)
7. Tabiiyetiniz/Tabiiyetleriniz

8. Varsa eski tabiiyetleriniz (doğumla sahip olunan)

9. Cinsiyetiniz
erkek
kadın

10. Medeni durumunuz:
bekar
evli
ayrı yaşayan
dul
diğeri
12. Annenizin adı

11. Babanızı adı

boşanmış

13. Pasaportun türü:
Normal pasaport
Diplomatik pasaportu
Hizmet pasaportu
Seyahat pasaportu (1951 tarihli Anlaşmaya göre tanzim edilenler
Yabancılara mahsus damgalı pasaport
Denizci pasaportu
Diğer seyahat belgeleri (lütfen açıklayanız):
14. Pasaport no.
15. Veren makam
16. Veriliş tarihi

Igazoló okmányok:
Érvényes útlevél
Anyagi fedezet
Meghívás
Közlekedési eszköz
Egészségbiztosítás

Egyéb:

17. Pasaport …………………………………..tarihine kadar geçerlidir

18. Vatandaşlığına sahip olduğunuz ülke sınırları dışında bir ülkede yaşıyorsanız, bu ülkeye
dönme izniniz var mı?
Hayır,
Evet, (İzin/ikamet belgesinin numarası ve geçerlilik tarihi)...............................................
Vízum:
* 19. Şu anki işiniz
* 20. İşvereninizin adresi ve telefon numarası. Üniversite öğrencileri için: öğrenim kurumunun
adi ve adresi
21. Gideceğiniz Schengen Ülkesi

22. Vize türü:
Havaalanı transit
Kısa süreli kalış
süreli kalış

24. Talep edilen giriş sayısı
Tek giriş
İki giriş
Çoklu giriş

Transit

23. Vize:
Tek vize

Uzun

Toplu vize

Elutasítva
Megadva
A vízum jellemzői:
LTV
A
B
C
D
D+C

25. Kalış süresi
Vize........................gün için talep edilmektedir. Beutazások száma:

26. Alınan diğer vizeler (geçen üç yıl içinde) ve bunların geçerlilik süreleri

1

2

Többszöri

27. Transit geçiş yapacaksanız, gideceğiniz ülke için giriş izniniz var mı?
Hayır,
Evet , …..tarihine kadar geçerlidir.
Veren makam:

Érvényes:…………….-tól
………………………..-ig

* 28. Gideceğiniz ülkede veya diğer Schengen ülkelerinde daha önceki kalışlarınızın /
ikametlerinizin tarihleri

Érvényes:

* Yıldız işaretinin (*) bulunduğu soruları, Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Bölgesi (EWR) vatandaşları aile bireyleri (es, çocuk
veya üstsoyda bağlı olduğu akrabalar) cevaplamak zorunda değildir. Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Bölgesi (EWR)
vatandaşlarının aile bireyleri, akrabalık ilişkisini belgelerle, kanıtlamak zorundadır.

29. Seyahatinizin amacı
Turistik gezi
Aile veya arkadaş ziyareti
Kültürel / Spor amaçlı
Sağlık nedenleri

Kizárólag
nagykövetségi/konzulátusi
használatra

İş gezisi
Resmi gezi
Diğer amaçlar (lütfen açıklayınız):

* 30. Varış tarihiniz

* 31. Dönüş tarihiniz

* 32. Giriş yapılacak / transit geçilecek ilk sınır

33. Seyahat edeceğiniz araç

* 34. Schengen ülkesinde davet eden kişi / firma/ kurumun adi ve
davet eden firma / kurumdaki muhatabınız. Şayet bu bilgiler mevcut
değilse, kalacak otelin adı veya Schengen Ülkesindeki geçici
adresiniz
İlgili kişinin adı ve soyadı

Telefon ve faks
numarası

Acık adresi

e-posta adresi

* 35. Seyahat ve yurtdışında kalış masraflarınızı kim üstlenecek?
Kendim
Davet eden kişi/kişiler
Davet eden firma / kurum
(Kimin ve ne şekilde üstlendiğini lütfen açıklayınız ve gerekli belgeleri ekleyiniz):
…………………………………………………………………………………………….
* 36. Yurtdışında kaldığınız dönemde geçiminizi nasıl karşılayacaksınız?
Nakit para
Seyahat çeki
Kredi kartı:
Diğer
Kalacağınız yer var mı? Var ise, lütfen açıklayınız:
37. Eşinizin soyadı
39. Eşinizin adı

38. Eşinizin kızlık soyadı
40. Eşinizin doğum tarihi

41. Eşinizin doğum yeri

42. Çocuklar (Her pasaport için ayrı bir müracaat formu doldurulmalıdır)
Soyadı
Adı
Doğum tarihi
1……………………………………………………………………………………………………………………..
2 …………………………………………………………………………………………………………………….
3 …………………………………………………………………………………………………………………….
43. Bağımlı olduğunuz Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölgesi (EWR) vatandaşı olan kişiye
ait bilgiler. Bu bölüm, sadece Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Bölgesi (EWR)
vatandaşının aile bireyi tarafından cevaplandırılacaktır.
Soyadı
Adı
Doğum tarihi

Tabiiyeti

Pasaport numarası

Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölgesi (EWR)vatandaşı ile akrabalık dereceniz. :
44. BU müracaat formunda şahsıma ait özel bilgilerin diğer Schengen-Devletleri'nin yetkili makamlarına da iletileceğinden ve
gerektiğinde bu makamlar tarafından müracaatımla ilgili işlem yapmak üzere kullanılabileceğinden haberdarım ve bunu kabul
ediyorum Söz konusu bilgiler, her Schengen-Devleti'nin yetkili makamları tarafından kullanılan veri bankasına işlenip saklanabilir.
Müracaatımı kabul eden konsolosluk, şahsi bilgilerimi inceleyebilmem ve yanlış bilgileri ilgili devletin kendi kanunlarına göre
değiştirebilmem veya sildirebilmem için. Özel talebim üzerine kanuni haklarım konusunda bana gerekli bilgiyi verecektir. Müracaat
formunda yaptığım beyanların doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt ederim. Yanlış beyanların, müracaatımın reddine veya verilmiş
olan vizenin iptaline ve müracaatın işlemini yapan Schengen-Devleti'nin mevzuatına göre cezai takibata neden olabileceğini
biliyorum. Vize verildiği takdirde, Schengen-Devletleri sınırlarının, vize süresi bittikten sonra terk edeceğimi taahhüt ederim.
Schengen-Devletleri'nin sınırlarından giriş yapabilmek için verilen vizenin, gerekli koşullardan yalnızca biri olduğu konusunda
bilgilendirildim. Vizenin verilmesine rağmen, Schengen Uygulama Anlaşması’nın 5. maddesinin 1. satırındaki ön koşulları yerine
getirmemem nedeniyle, girişime izin verilmemesi durumunda, tazminat talep etme hakkını doğurmaz. Schengen-Devletleri'nin
Avrupa bölgesine giriş koşullan Schengen sınırında yen iden incelenmektedir.

45. Müracaat sahibinin Türkiye'deki adresi
47. Yer ve tarih

46. Telefon numarası
48. İmza (reşit olmayanların yerine veli
/ vasi imzalayacaktır)

