
 

Sıkça Sorulan Sorular (SSS) 

Bu SSS’ler y olarak geneldir. Verilen bilgilerde kişisel veya özel durumlar hesaba katılmamaktadır ve bu yüzden kullanıcı için kişisel, profesyonel veya hukuki tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kişisel veya özel tavsiye ihtiyacı olan kullanıcılar Üye Devletlerdeki ilgili departmanlara danışmalıdır. 
 

1 Hangi ülkeler Schengen Bölgesinin bir parçasıdır? 

2 Bir Schengen vizesi nedir? 

3 Bir Schengen Devletine girmek için vizeye mi ihtiyacım var? 
4 Bir AB Vatandaşının aile ferdiyim. Standart gereklilikler benim için de geçerli 

mi? 
5 Vize başvurumu nereye teslim ediyorum? 

6 Vize Schengen ülkesi Y tarafından düzenlenmiş iken, X ülkesinden Schengen 
bölgesine girebilir miyim? 

7 Vizeme bağlı olarak Schengen bölgesinde ne kadar kalabilirim? 

8 Vize prosedürü ne kadar sürer? 

9 Niyet edilen ziyaretin başlamasından ne kadar önce bir vize başvurusunda 
bulunmalıyım? 

10 Bir vize başvurusunda bulunmanın maliyeti ne kadar tutar? 

11  Pasaportumun süresi iki ay içinde doluyor. Vize başvurusunda bulunabilir 
miyim? 

12 Vize başvurumu teslim ederken hangi belgeleri vermeliyim? 

13 Benim vizem, örneğin Alman Konsolosluğu tarafından düzenlendi. Bu vizeyi 
diğer Schengen Devletlerine seyahat etmek için kullanabilir miyim? 

14 Schengen bölgesini terk edip Schengen vizemle tekrar geri dönebilir miyim? 

15 Schengen bölgesinin bir parçası olan bir ülke için geçerli bir uzun dönemli 
kalış vizem/ikamet iznim var. Diğer Schengen devletlerine seyahat etmek 
için başka bir vizeye ihtiyacım var mı? 

16 Schengen dış sınırlarında Schengen vizeli seyahat belgemden başka herhangi 
bir belge göstermeme gerek var mı? 



 

17 Biri, bir Schengen devleti havaalanında duraklamalı, bağlantılı uçuşlarım var. 
Havaalanı transit vizesi veya kısa dönemli kalış vizesi için başvuruda 
bulunmam gerekir mi? 

18 Vizemin süresi uzatılabilir mi? 

19 Vizem reddedildi. Ne yapabilirim? Vize ücreti geri ödenecek mi? 

 



 

 

1 Hangi ülkeler Schengen Bölgesinin bir parçasıdır? 

Schengen bölgesi, aralarında sınır kontrolü olmayan 26 ülkeyi ("Schengen Devletleri") 
kapsar. Bu ülkeler şunlardır: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, 
Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, 
Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre. Bu ülkeler, kısa süreli vizeler için ortak vize 
politikası uygular. 

2 Bir Schengen vizesi nedir? 

• Herhangi bir 180 günlük süre içinde en fazla 90 gün süreyle Schengen Devletleri 
bölgesinden transit geçiş veya bu bölgede hedeflenen kalış ("kısa süreli vize"), 

• Schengen Devletleri havaalanlarının uluslararası transit alanları vasıtasıyla 
transit bir geçiş ("havaalanı transit vizesi"). 

Genel olarak, düzenlenen vize, aynı seyahat sırasında vize geçerlilik süresi içinde 
herhangi bir Schengen Devletini ziyaret etmenize olanak verir.  

Eğer bir Schengen ülkesinde 90 günden uzun süreyle kalmak, iş bulmak veya bir iş 
kurmak, ticaret yapmak veya meslek sahibi olmak istiyorsanız bir Schengen vizesi uygun 
değildir. 

3 Bir Schengen Devletine girmek için vizeye mi ihtiyacım var? 

Bir Schengen Devletine girmek için vizeye ihtiyacınız olup olmadığını öğrenmek için, 
web sitemizdeki açıklamalara danışabilirsiniz.  

4 Bir AB Vatandaşının aile ferdiyim. Standart gereklilikler benim 
için de geçerli mi? 

Serbest dolaşım özgürlüğünü kullanan AB vatandaşlarının (ana vatanı dışında bir Üye 
Devlette ikamet eden ya da oraya seyahat eden AB vatandaşı anlamına gelir) aile 
fertleri, belirli işlem kolaylıklarından faydalanırlar. Uyulacak ana kriterler şunlardır: 

• AB vatandaşının serbest dolaşım hakkını kullanmış olması 

• Aile ferdinin (başvuru sahibi) 2004/38/EC sayılı Direktifin kapsamındaki 
kategorilerden birine dahil olması 

• Aile ferdinin (başvuru sahibi), AB vatandaşına eşlik etmesi veya gidilecek Schengen 
Devletinde kendisine katılması.] 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/index_en.htm


 

Daha fazla bilgi için web sitemize başvurun, buraya tıklayın. 

5 Vize başvurumu nereye teslim ediyorum? 

Schengen vize başvurusunu ziyaret etme niyetinde olduğunuz ülkenin Konsolosluğuna 
veya –birden fazla Schengen Devletini ziyaret etmek niyetindeyseniz – asıl varış 
ülkenizin (yani, esas kalacağınız veya en uzun süreyle kalacağınız ülkenin) 
Konsolosluğuna vermelisiniz.  

Eğer birden fazla Schengen Devletini ziyaret etmek niyetindeyseniz ve kalışlarınız eşit 
uzunlukta olacak ise, Schengen bölgesine girerken sınırını ilk geçeceğiniz ülkenin 
Konsolosluğuna başvurmalısınız.  

Genel bir kural olarak, kanunen ikamet ettiğiniz ülkede yetkili Konsoloslukta vize 
başvurusunda bulunmalısınız. 

Daha fazla bilgi için, lütfen web sitemizdeki bu sayfayı ziyaret edin: Nerede ve nasıl 
başvurmalı. 

6 Vize Schengen ülkesi Y tarafından düzenlenmiş iken, X ülkesinden 
Schengen bölgesine girebilir miyim? 

Genel bir kural olarak, herhangi bir Schengen ülkesince düzenlenen vizeyle herhangi bir 
Schengen sınırını geçebilirsiniz. Ancak, kısa süreli vize, size otomatik olarak Schengen 
bölgesine girme hakkı vermez.  Dış sınırlardaki kontroller için bakınız SSS no 16. 

7 Vizeme bağlı olarak Schengen bölgesinde ne kadar kalabilirim? 

Schengen vizesi, kısa süreli bir vizedir ve seyahat belgesine yapıştırılan bir çıkartma 
şeklindedir. “Kısa süreli kalış”ın tanımı, "herhangi bir 180 günlük dönemde 90 günlük" 
kalıştır. Bu da, toplam kalış süresinin herhangi bir 180 günlük süre içinde maksimum 90 
gün olması anlamına gelir. 

Vizenizin tam geçerlilik süresi, vize çıkartması üzerinde “Duration of Visit” (“Ziyaret 
Süresi”) başlığı altında belirtilmektedir. 

Tek girişlik vize ile Schengen bölgesine sadece bir kez giriş yapabilirsiniz. Bu, vize 
çıkartması üzerinde “Number of Entries” (“Giriş Sayısı”) başlığı altında "1" ile belirtilir. 
Çift girişlik veya çoklu giriş vizesi, vize geçerlilik süresi içinde iki veya daha fazla girişe 
olanak verir. Bu, vize çıkartması üzerinde “Number of Entries” (“Giriş Sayısı”) başlığı 
altında "02" veya “MULT” ile belirtilir. 

Vize çıkartmanızı nasıl okumanız gerektiğine dair bilgileri web sitemizin bu sayfasında 
bulacaksınız: Vize çıkartması nasıl okunur/anlaşılır. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/how_to_apply/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/how_to_apply/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/read_visa_sticker/index_en.htm


 

8 Vize prosedürü ne kadar sürer? 

Genel bir kural olarak, Konsolosluğa bir Schengen vize başvurusu yapıldığında, 15 
takvim günü içerisinde Konsolosluk tarafından bir karar verilir. Bu süre, 30 veya 60 güne 
kadar uzatılabilir. Daha fazla bilgi, web sitemizde bu sayfada bulunabilir: Bir vize 
başvurusunun işlem görmesi 

9 Niyet edilen ziyaretin başlamasından ne kadar önce bir vize 
başvurusunda bulunmalıyım? 

Başvurular, niyet edilen seyahatin başlamasından en fazla üç ay önce verilebilir.  

Niyet edilen ziyaretten en az 15 takvim günü önce başvuru yapılması tavsiye edilir. 

Bununla birlikte gidilecek Schengen Devleti ve vize için başvuruyu yaptığınız ülkedeki 
milli bayramları da hesaba katarak vize başvurunuzu sunmanız tavsiye edilir.  

Çok girişli vize sahipleri (en az altı ay süreyle geçerli), yeni vize başvurusunu bu vizenin 
süresinin dolmasından önce yapabilirler. 

10 Bir vize başvurusunda bulunmanın maliyeti ne kadar tutar? 

60 EURO tutarındaki genel vize ücreti, vize başvurusunu verdiğinizde ödenmiş olmalıdır.  
Altı yaştan itibaren 12 yaş altı olan çocukların vize ücreti, 35 EURO’dur.  

AB’nin Vize Kolaylaştırma Anlaşmaları imzaladığı ülkelerin vatandaşları 35 EURO 
tutarında bir ücret ödeyeceklerdir. Lütfen web sitemizdeki listeye bakın. 

Aşağıdaki kategorilerden birine dahil başvuru sahipleri için vize ücreti alınmaz: 

• Altı yaşın altındaki çocuklar; 
• Eğitim veya staj amaçlı kalan öğrenciler, stajyerler, lisansüstü öğrencileri ve 

onlara eşlik eden öğretmenler; 

• Bilimsel araştırma yapma amacıyla seyahat eden, üçüncü ülkelerden 
araştırmacılar; 

• Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından organize edilen seminer, konferans, 
spor, kültür ve eğitim faaliyetlerine katılan, 25 yaş ve altı kâr amacı gütmeyen 
kuruluş temsilcileri; 

• 2004/38 sayılı Direktif kapsamına giren AB/AEA vatandaşlarının aile fertleri. 
Bakınız SSS no 4. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/visa_application/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/visa_application/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm


 

Üye Devletler ayrıca isteğe bağlı olarak vize ücretinden başka feragatler de 
uygulamaktadır. Bu konuda daha detaylı bilgiyi başvuru niyetinde olduğunuz 
konsolosluktan edinebilirsiniz.  

Eğer başvuruyu harici bir hizmet tedarikçisine vermekteyseniz, sizden bir hizmet ücreti 
alınacaktır.  

11 Pasaportumun süresi iki ay içinde doluyor. Vize başvurusunda 
bulunabilir miyim? 

İlke olarak başvuramazsınız. Pasaportunuzun sona erme tarihinin, Schengen 
Devletinden dönmenizden 3 ay SONRA olması bir gerekliliktir. Ancak, haklı acil hallerde, 
Konsolosluk bu kuraldan sapabilir.  

12 Vize başvurumu teslim ederken hangi belgeleri vermeliyim? 

Verilmesi gereken belgelere dair bilgiler, web sitemizin şu sayfasında bulunabilir: 
Gerekli belgeler. 

13 Benim vizem, örneğin Alman Konsolosluğu tarafından düzenlendi. 
Bu vizeyi diğer Schengen Devletlerine seyahat etmek için 
kullanabilir miyim? 

Evet. Schengen kurallarına göre, Schengen vizesi genelde Schengen bölgesindeki tüm 
ülkeler için geçerlidir. Ancak her zaman ilk varış yeriniz olan ülkenin konsolosluğuna 
başvurmanız gerektiğini unutmayın (bakınız SSS no 5).  Vizenizin bölgesel geçerliliği, vize 
çıkartmanız üzerinde "Valid For" (“Geçerlilik”) başlığı altında belirtilmektedir. Vize 
çıkartmanızı nasıl okumanız gerektiğine dair bilgileri web sitemizin bu sayfasında 
bulacaksınız: Vize çıkartması nasıl okunur/anlaşılır. Dış sınırlardaki kontroller için 
bakınız SSS no 16. 

14 Schengen bölgesini terk edip Schengen vizemle tekrar geri 
dönebilir miyim? 

Schengen vizeleri, tek girişe veya çoklu girişe izin verebilir. Tek girişlik vize ile Schengen 
bölgesine sadece bir kez giriş yapabilirsiniz. Bu vize çıkartması üzerinde "01" ile 
belirtilir. 

İki veya çoklu girişe izin veren bir vizeyle, vizenin geçerlilik süresi içinde iki kere veya 
defalarca giriş yapabilirsiniz. Ayrıca bakınız SSS 7. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/required_documents/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/read_visa_sticker/index_en.htm


 

15 Schengen bölgesinin bir parçası olan bir ülke için geçerli bir uzun 
dönemli kalış vizem/ikamet iznim var. Diğer Schengen 
devletlerine seyahat etmek için başka bir vizeye ihtiyacım var mı? 

Hayır. Bir Schengen Devleti tarafından düzenlenen bir uzun süreli vize veya ikamet izni, 
diğer Schengen Devletlerinde en fazla “kısa süreli kalış” süresine uyacak kadar 
(“herhangi bir 180 günlük dönemde 90 günlük” kalış) seyahat etmenize veya kalmanıza 
olanak verir.  

16 Schengen dış sınırlarında Schengen vizeli seyahat belgemden 
başka herhangi bir belge göstermeme gerek var mı?  

Kısa süreli vize, size otomatik olarak Schengen bölgesine girme hakkı vermez. Sınırda 
(veya diğer kontroller sırasında) vizeyi göstermeniz, ama aynı zamanda da, örneğin 
kalışınızı ve dönüş yolculuğunu karşılamaya yetecek olanaklarınızın olduğuna dair 
bilgiler gibi, ek belgeler sağlamanız gerekebilir. Bu nedenle, yanınızda vize 
başvurusunda bulunurken verdiğiniz belgelerin kopyalarını taşımanız tavsiye edilir 
(örneğin davetiyeler, seyahat teyitleri, kalış amacınızı belirten diğer belgeler).  

17 Biri, bir Schengen devleti havaalanında duraklamalı, bağlantılı 
uçuşlarım var. Havaalanı transit vizesi veya kısa dönemli kalış 
vizesi için başvuruda bulunmam gerekir mi? 

 İki durum arasında ayrım yapmak önemlidir: 

• bir havaalanının uluslararası transit alanından transit geçiş (havaalanının 
uluslararası transit alanından çıkmayacağınız, yola devam edeceğiniz bir 
yolculuk)  

• Bir havaalanı ile sınırlı olsa da, Üye Devlet topraklarından transit geçiş 
(havaalanının uluslararası transit alanından çıktığınız, yola devam edeceğiniz bir 
yolculuk). 

Bir havaalanı transit vizesi (Airport Transit Visa - ATV), size bir Schengen Devleti sınırları 
içindeki bir havaalanında uluslararası transit bölgesinden geçme ve Schengen ülkeleri 
dışındaki bir ülkeye bağlantı uçuşunu burada bekleme izni verir. ATV Schengen 
bölgesine girme (mesela, bir otelde kalma veya diğer bir Schengen ülkesine giden bir 
uçağa binme) izni vermez. 

 
Bir havaalanı transit vizesine ihtiyacınız olup olmadığını öğrenmek için, web sitemizdeki 
açıklamalara başvurabilirsiniz, buraya tıklayın.   

Bir Schengen Devletine diğer bir Schengen Devletinin havaalanından seyahat etmek, bir 
havaalanı transit geçişi olarak kabul edilmez; iki Schengen Devleti havaalanından Schengen 
ülkeleri dışındaki bir ülkeye seyahat etmek de öyledir. İki Schengen Devleti arasındaki tüm 
uçuşlar, “yurt içi” uçuşlar olarak görülür. Milliyetinize dayalı olarak, Schengen bölgesine 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/annex_7b_atv-national_lists.en.pdf#zoom=100


 

girmeniz için – kalış sadece birkaç saat sürse ve havaalanında kalsanız bile (uluslararası transit 
bölgesi dışında) – kısa süreli bir vizeye ihtiyacınız olabilir. 

18 Vizemin süresi uzatılabilir mi? 

Bir vizenin uzatılması için başvuruda bulunurken, Üye Devletlerin sınırını vizenizin süresi 
veya izin verilen kalış süreniz dolmadan terk etmenizin mücbir sebep veya insani 
sebepler veya ciddi kişisel nedenlere bağlı olarak mümkün olmadığını göstermelisiniz. 

Bir kural olarak, vizenin süresi, sadece son 180 günde Schengen alanında 90 günden az 
süreyle kaldığınızda ve mevcut vizenizin süresi dolmamışsa uzatılabilir.  

Farklı Schengen Devletlerinde vizelerin sürelerini uzatmaya yetkili makamlara dair 
bilgiler web sitemizde bulunabilir: buraya tıklayın.  

19 Vizem reddedildi. Ne yapabilirim? Vize ücreti geri ödenecek mi? 

Bu karara karşı temyize gidebilirsiniz. Schengen vize başvurusu ret kararı ve ret 
nedenleri, vize vermeyi reddeden Üye Devletin konsolosluğu tarafından teslim edilen 
standart bir form kullanılarak bildirilir. Ret bildirimi, reddin dayalı olduğu sebepleri, 
temyiz prosedürlerini ve temyiz için son başvuru tarihini de içermelidir.  

Bir Üye Devlet vize düzenleme konusunda bir diğerini temsil ettiğinde (örneğin 
Fransa’nın Hollanda’yı temsil etmesi), temyiz prosedürü, nihai kararı veren, yani temsil 
eden Üye Devletin, verdiğimiz örnekte Fransa’nın prosedürü olacaktır. 

Eğer başvurunuz erken reddedilmişse tekrar başvurmakta serbestsiniz.  Ancak, yeni bir 
başvuruda bulunmadan önce, bir önceki reddin nedenlerini dikkate alıp gerekli yerlerde 
düzeltmeler yapmanız tavsiye edilir. 

Vize başvurusu reddedilirse vize ücreti iade edilmez. Vize ücreti, vize başvurusunun incelenme 
giderlerini kapsar. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/borders/docs/annex_27_authorities_competent_for_extension.pdf#zoom=100
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