
 
Bilgi Notu No. 3: Schengen Vizesine İlişkin Genel Bilgiler (C Tipi Vize)   

Schengen Vizesi ile 180 günlük zaman diliminde 90 günü geçmeyecek şekilde Schengen 

Bölgesine kısa süreli seyahatler yapılabilir. Bu hesapla, iki yıllık bir vize (C 2) ile 4 kez 90 

günlük seyahatte bulunulabilir, fakat en geç kesintisiz 90 günün sonunda Schengen Bölgesinden 

çıkış yapılmalıdır. Başta ziyaret, turistik veya ticari seyahatler için alınması gereken doğru vize 

Schengen Vizesi´dir. 

Schengen Bölgesi 26 ülkeden ibarettir: Belçika, Danimarka, Almanya, Estonya, Finlandiya, 

Fransa, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, 

Hollanda, Norveç, Avusturya, Polonya, Portekiz, İsveç, İsviçre, Slovakya, Slovenya, İspanya, 

Çek Cumhuriyeti, Macaristan. 

Vize başvurunuzu, asıl seyahat etmek istediğiniz ülke Almanya ise, yurtdışındaki 

temsilliklerimiz için servis sağlayacağımız IDATA´dir. IDATA başvuruları sizin için yetkili olan 

Alman Konsolosluğuna (Ankara, Istanbul, İzmir) teslim eder.  

Vakitlice vize başvurusunda bulunulması önemle tavsiye olunur: Vize Bölümü, eksiksiz 

ibraz edilen vize başvuruları hakkında, başvuru evrakı Vize Bölümüne (iDATA´ya değil) teslim 

edildikten sonra esasen 15 gün içersinde karar vermek zorunda. Bu nedenle seyahatinizden en 

geç 15 gün öncesinden başvuruda bulunmanız gerekir. Ancak, seyahatinizden önce altı aydan 

daha da erken bir tarihte başvuruda bulunmamalısınız. Başvuru evrakının iDATA´dan Vize 

Bölümüne teslim edilmesi ve oradan tekrar geri gönderilmesi de ilaveten bir kaç gün sürebilir 

(örn. Antalya´dan İzmir´e veya Gaziantep´ten Ankara´ya). Özellikle Ramazan Bayramı veya 

Kurban Bayramı öncesinde veya Almanya´nın dini Bayramları olan Paskalya veya Noel Bayramı 

öncesinde işlem süreleri uzayabilir. 18 yaşını dolduran herkesin kendisi başvuruda bulunması 

gerekmekte. Reşit olmayanlarda ise velayet sahibi başvuru evrakını imzalar. 

25 Eylül 2014´ten beri Schengen vize başvurusunda da 12 yaşını doldurmuş başvuru 

sahiplerinden parmak izi alınması gerekmekte. Bu nedenle iDATA firması vize başvurularını 

sadece randevuyla almaktadır. Randevular www.idata.com.tr adresinden temin edilebilmekte. 

Acil durumlarda (acil iş seyahati, tedavi, ölüm gibi durumlar) randevusuz da iDATA şubelerine 

başvurabilirsiniz. 

Parmak izi alınabilmesi için, her başvuru sahibinin şahsen iDATA şubesine gitmesi 

gerekmekte. Alınan parmak izi verileri beş yıl süreyle Avrupa Birliği Vize Bilgi Sistemi´nde 

(VIS) saklanacaktır. Bir kez parmak izi verdikten sonra bu süre zarfında yapacağınız diğer vize 

başvurularınızı vekil tayin ettiğiniz bir kişi aracılığı ile de yapabilirisiniz. Yetkilendirme için 

örnek vekaletname metnine www.tuerkei.diplo.de/mustervollmacht adresinden ulaşabilirsiniz. 

Beş yıllık süre dolduktan sonra yeniden parmak izi alınması gerekecektir. 

iDATA´ya ait sekiz şubenin (İstanbul Avrupa yakası, İstanbul Anadolu yakası, Bursa, Ankara, 

Trabzon, Gaziantep, İzmir, Antalya) çalışma saatleri ve ulaşım bilgilerine www.idata.com.tr 

adresinden ulaşabilirsiniz. 

Asıl seyahat etmek istediğiniz ülke Almanya ise, başvuru evrakınızı iDATA´nın herhangi bir 

şubesine verebilirsiniz. iDATA başvuruları otomatik olarak ikamet ettiğiniz yere göre sizin için 

yetkili olan Vize Bölümüne teslim eder.  

 

http://www.idata.com.tr/


 

Başvuru formları iDATA tarafından veya Vize Bölümlerinden ücretsiz olarak temin edilebilir 

ya da internetten www.tuerkei.diplo.de adresinden indirilebilir. İnternet sayfamızdan daha 

ayrıntılı bilgilere ve bilgi notlarına da ulaşabilirsiniz. 

Türkiye genelinde geçerli olan 08504608493 (0850460VIZE) no´lu çağrı merkezinden (yurt 

dışından 0090-212-970 8493) iDATA Pazartesi - Cuma günleri arasında saat 08:00 ila 12:30 ve 

13:30 ila 17:30 arasında tüm vize sorularına dair danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu telefon 

görüşmeleri Türkiye´deki sabit hat tarifesine göre ücretlendirilmektedir. 

Aşağıda belirtilen vize harçları dışında, Vize Bölümlerince yerine getirilen hiç bir işlem için 

ücret alınmadığı önemle duyrulur. 

Vize ücretlerine aşağıdaki tabeladan ulaşabilirsiniz: 

Kişiler Türk Vatandaşları Yabancı Vatandaşlar 

Yetişkinler ve 12 yaş 
üstü çocuklar 

80 EUR 

6-11 yaş arası 
çocuklar 

ücretsiz 40 EUR 

0-5 yaş arası 
çocuklar 

ücretsiz 

Aşağıda belirtili ülke vatandaşlarına istisnalar uygulanmaktadır: Arnavutluk, Ermenistan, 

Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Cape Verde, Makedonya, Moldavya, Karadağ, Rusya, 

Sırbistan ve Ukrayna. Harç miktarı başvuru yapıldıktan sonra ve sadece Vize Bölümü tarafından 

belirlenir. Alınan harç karşılığında işlem neticesinde geri gönderilen pasaportla birlikte bir de 

makbuz gönderilir. 

IDATA firmasına ödenecek hizmet bedeli 32,81 Euro`dur, başvuru esnasında vize harcına ek 

olarak tahsil edilmektedir. Vize harcını Euro ile nakit ödeyebilirsiniz. Firmanın hizmet bedeli ise 

TL olarak nakit veya kredi kartıyla ödenebilir. 6 yaşından küçük çocuklar için hizmet bedeli 

alınmamaktadır. 

Vize Bölümleri, Schengen vize başvurularında başta seyahatin amacına, seyahat ve oradaki kalış 

süresi bakımından yeterince ödeme gücü olup olmadığına ve başvuru sahibinin Türkiye´deki 

ekonomik ve ailevi bağlarına (ve dolayısıyla vize süresi bitmeden önce Schengen Bölgesinden 

çıkış yapıp yapmayacağına) yönelik değerlendirmede bulunurlar. Bu değerlendirme için gerekli 

evrak hakkındaki bilgiye 4 - 9 no´lu bilgi notlarından ulaşabilirsiniz. Eksik evrak olması 

durumunda başvuru geri çevirilecektır. 

Schengen vize başvurusu için geçerli bir pasaportunuz olmalı. 1) Pasaportun en az iki adet boş 

sayfası bulunmalı. 2) Son 10 yıl içersinde düzenlenmiş olmalı (uzatma kabul edilmemekte) 3) 

Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalı. Lütfen bu 

hususları başvuruda bulunmadan önce kontrol edin ve gerekirse önce yeni pasaport başvurusunda 

bulunun. Türkiye´de ikamet izni başvurusunda bulunan yabancılar da aynı şartları yerine 

getirmek zorundadırlar. 

 



 

Gerekli vesikalık resimler ise biyometrik özelliklere uygun resimler olmalı, yani resimler 6 

aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebatında olmalı. Başvuruda bulunan kişinin 

başörtüsüz ve gözlerini kapatacak herhangi bir şey olmadan tam karşısından resmi çekilmelidir. 

Dini gerekçelerle istisnalar yapılabilir, ancak bu durumda bile gözlerin önü kapatılmamalı. 

iDATA şubelerinde ücret karşılığı (güncel olarak 35,- TL) vesikalık resim çektirilebilecek 

otomatlar bulunmakta. 

Başvuru ile birlikte bir de Seyahat Sağlık Sigortası (bireysel veya grup sigortası) ibraz edilmesi 

gerekmektedir. Schengen ülkelerinde kalınacak toplam süre için geçerli olması gereken sigorta, 

olası bir hastalık veya ölüm durumunda kişinin memleketine naklini ve tıbbi müdahale veya 

hastane acil servis masraflarını kapsamalıdır. Asgari 30.000,- Euro teminatlı olması gerekmekte. 

Seyahat sağlık sigortası ilk seyahat süresini kapsmalıdır. Vize talep formunu imzalayarak daha 

sonra yapacağınız seyahatlerde de sigorta yaptırmayı taahhüt etmiş olmaktasınız.Sigorta 

poliçesinin aslı ile birlikte fotokopisi de ibraz edilmeli. Poliçe aslı tekrar geri verilecektir. 

Masrafları sonradan (sigortalının ülkesine geri döndükten sonra) karşılayan seyahat sağlık 

sigortaları yeterli değildir. Belli bir yaştan sonra (ki bu yaş sınırı genellikle 65`tir) sigorta 

teminatlarında sınırlamaya giden sigortalar da kabul edilmemektedir. A/T 11 Belgesi de yeterli 

değildir. Lütfen Bilgi Notu 1 a´yı okuyunuz :Vize talebinin reddi halinde seyahat sağlık sigortası 

masrafının karşılanması mümkün değildir. Yukarıda belirtili şartları yerine getiren tüm sigorta 

poliçeleri kabul edilmektedir. 

Eğer işiniz gereği veya ailevi nedenlerden ötürü sık sık veya düzenli olarak Almanya´ya gitmek 

zorundaysanız uzun süreli vize talebinde bulunmanız ve bunun için gerekli belgeleri ibraz 

etmeniz tavsiye olunur. 

iDATA´nın internet sayfasından istediğiniz zaman başvurunuzun ne aşamada olduğunu takip 

edebilirsiniz. 

iDATA üzerinden yapılan başvurularda pasaportlar da iDATA tarafından teslim edilir. Bu 

bağlamda pasaportun adrese gönderilmesi için iDATA`da ücrete tabî bir kargo hizmetinden 

yararlanılabilir.  

Pasaportunuzu teslim aldıktan sonra lütfen verilen vizedeki tüm bilgilerin doğru olup 

olmadığını ve alınan harç miktarını da kontrol ediniz.  

Esasen bilgi notlarında belirtili belgelerin başvuru esnasında ibraz edilmesi yeterlidir. 

Fakat gerek duyulması halinde, Vize Bölümünce başka belgelerin de istenebileceğini lütfen 

gözönünde bulundurunuz. Yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmiş olması, mutlaka 

vize verileceği anlamına gelmemektedir. 

Vizesi olan bir kişinin koşulsuz şartsız Almanya´ya giriş hakkı olduğu algısının doğru 

olmadığını belirtmek isteriz. Bu konuda nihai karar mercii yetkili hudut kontrol 

makamlarıdır. 


