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                                     Application for Schengen Visa            
                                                             This application is free 

 
 
 
   

 

1. Surname  (Soyadınız)   (x) 

 
For official use only 

2. Surname at birth ( Evlenmeden önceki soyadınız ) (x)  

 

Dátum prijatia žiadosti: 

 

Číslo žiadosti: 

 

Žiadosť podaná: 

□ na veľvyslanectve/konzuláte 

□ v spoločnom vízovom centre 

□ u poskytovateľa služieb 

□ u sprostredkovateľského subjektu 

□ na hraniciach 

 

Názov: 

 

□ iné 

 

 

Spis vybavuje: 

 

 

Sprievodné doklady: 

□ cestovný doklad 

□ prostriedky na pokrytie nákladov 

spojených s pobytom 

□ pozvanie 

□ dopravný prostriedok 

□ cestovné zdravotné poistenie  

□ iné:  

 

 

Rozhodnutie o víze: 

□ zamietnuté 

□ udelené: 

□ A 

□ C 

□ LTV 

 

□ Platnosť: 

Od:  

Do:  

 

Počet vstupov: 

□ 1    □ 2    □ viac 

 

Počet dní: 

 

Iné záznamy: 

□ vízum zrušené 

 

□ vízum odvolané 

 

 

3. First name(s) (Adınız, varsa ikinci adınız) (x)  

 

4. Date of birth (Doğum 

tarihiniz (Gün-Ay-Yıl) ) 

 

5. Place of birth (Doğum yeriniz) 

 

6. Country of birth (Doğduğunuz 

ülke) 

 

7. Current nationality (Milliyetiniz) 

 

Nationality at birth, if different 

Doğumla sahip olunan milliyetiniz 

(eğer farklıysa) 

 

8. Sex (Cinsiyetiniz) 

□ Male (Erkek) 

□ Female (Kadın) 

9. Marital status (Medeni durumunuz) 

□ Single (Bekar) □ Married( Evli) □ Separated( Ayrı yaşayan) 

□ Divorced (Boşanmış) □ Widow (Dul) □ Other  (Diğer - lütfen açıklayınız) 

10. In the case of minors: Surname, first name, address (if different from applicant's) and nationality of 

parental authority/legal guardian (Reşit olmayanlar için: Velinin/vasinin Soyadı, adı, adresi (eğer 

başvuru sahibininkinden farklıysa) ve velinin/vasinin tabiiyeti/) 

 

11. National identity number, where applicable ( Ulusal kimlik numarası) 

 

12. Type of travel document 

□Ordinary (Ulusal)  passport   □Diplomatic (Diplomatik)  passport   □Service  (Servis/Hizmet) 

passport   □ Official (Resmi) passport   □Special (Hususi) passport 

□Other (Diğer, lütfen açıklayınız) travel document (please specify):  

13. Number of travel document 

(Seyahat belge numarası) 

14. Date of issue  

(Veriliş tarihi) 

 

 

15. Valid until 

(Geçerlilik tarihi ) 

 

16. Issued by 

(Veren makam) 

 

17. Applicant's home address and e-mail address  

(Başvuru sahibinin ev adresi ve e-posta adresi) 

 

 

 

 Telephone number(s)  

(Telefon numarası) 

18.  Residence in a country other than the country of current nationality (Şu anda vatandaşı olduğunuz 

ülkenin dışında bir ülkede mi ikamet ediyorsunuz) 

□ No (Hayır)  □ Yes (Evet) Residence permit of equivalent No………………Valid until  ……………                                                                      

*19.  Current occupation (Şu anki mesleğiniz) 

 

* 20.  Employer and employer’s address and telephone number. For students, name and address of 

educational establishment. ( İşvereninizin adı, adresi ve telefon numarası. Öğrenciler için, öğrenim 

kurumunun adı ve adresi) 

 

 

 

21.  Main purpose(s) of the journey ( Seyahatinizin sebebi ) 

□ Tourism(Turistik gezi) □ Business (İş gezisi) □ Visiting family or friends(Aile veya arkadaş 

ziyareti) □ Cultural (Kültürel)  □ Sports (Spor amaçlı) □ Official visit (Resmi ziyaret) □ Medical 

reasons (Sağlık nedenleri) □ Study (Öğrenim)  □Transit  □ Airport transit □ Other (please specify) 

22. Member State(s) of destination (Gidilecek olan 

üye devlet(ler)) 

 

23.  Member State of first visit (İlk girişin 

yapılacağı üye devlet) 

 

 

24.  Number of entries (Talep edilen giriş sayısı) 

□ Single entry (Tek giriş)  

□ Two entries (İki giriş) 

□ Multiple entries (Çoklu giriş) 

 

 

25.  Duration of the intended stay or transit 

(Planlanan konaklama ya da transit geçiş süresi) 

 

Indicate number of days (Gün sayısını belirtiniz) 

 

 

 
       STAMP 



26.  Schengen visas issued during the past three years (Son üç yıl içinde alınmış olan Schengen vizesi var mı?) 

□ No  (Hayır)                         

□ Yes (Evet)  Date(s) of validity from  ……………………… to  ……………………………………. 

 

27. Fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa (Parmak iziniz daha önce  

Schengen vizesi başvurusu nedeniyle alınmış mıydı?) 

□ No (Hayır)                                              □ Yes. (Evet) 

                                                                   Date, if known (Tarihi biliniyorsa) 

28.  Entry permit for the final country of destination, where applicable (Varsa, hedef ülke için giriş izni) 

Issued by …………………………… Valid from ……………………….  until ………………………  

(Veren makam)                                    (Geçerlilik başlangıç tarihi) (bitiş tarihi) 

 

29.  Intended date of arrival in the Schengen area  

(Schengen bölgesine planlanan giriş tarihi) 

30.  Intended date of departure from the Schengen area  

(Schengen bölgesinden planlanan ayrılma tarihi) 

 

 

* 31.  Surname and first name of the inviting person(s) in the Member State(s). If not applicable, name of hotel(s) of 

temporary accommodation(s) in the Member State(s) 

(Üye devletteki ya da devletlerdeki davet eden kişinin/kişilerin adı ve soyadı. Davet yoksa, lütfen ilgili ülkedeki ya da 

ülkelerdeki  

otelin/otellerin ya da geçici konaklama yer(ler)inin adını yazın) 

 

 

 

Address and e-mail address of inviting person(s)/hotel(s)/temporary 

accommodation(s) ( Davet eden kişinin/kişilerin/her otelin/her geçici 

konaklama yerinin adresi ve e-posta adresi) 

 

 

 

Telephone and telefax  

(Telefon ve faks) 

 

*32.  Name and address of inviting company/organisation  

(Davet eden firma/kuruluşun ismi ve adresi) 

  

 

 

Telephone and telefax of company/organisation   

Surname, first name, address, telephone, telefax, and e-mail address of contact person in company/organisation 

(Firma/kuruluşdaki ilgili kişinin adıi soyadı, adresi, telefon, faks numarası ve e-posta adresi) 

 

 

*33.  Cost of travelling and living during the applicant's stay is covered  

( Başvuru sahibinin seyahat ve kalış masraflarını kimin üstleneceği ) 

 

□ by applicant himself/herself (Başvuranın kendisi) 

Means of support (Kalış masraflarınız nasıl 

karşılanacak) 

 

□ Cash (Nakit para) 

□ Traveller’s cheques (Seyahat çeki) 

□ Credit card (Kredi kartı) 

□ Prepaid accommodation (Konaklama  bedeli   

ödenmiştir) 

□ Prepaid transport (Ulaşım bedeli ödenmiştir) 

□ Other (please specify) (Diğer (lütfen açıklayınız)) 

□ by a sponsor  (host, company, organisation), please specify 

(Başka biri tarafından (davet eden kişi, şirket, kuruluş)) 

.............................  

□ referred to in filed 31 or 32 (31 veya 32 numaralı 

kutuda belirtilen) 

□ Other (please specify) 

Means of support 

□ Cash (Nakit para) 

□ Accommodation provided  

(Başvuru sahibine konaklama yeri sağlanacaktır) 

□ All expenses covered  

(Tüm seyahat masrafları karşılanacaktır) 

□ Prepaid transport (Ulaşım bedeli ödenmiştir) 

□ Other (please specify) 

(Diğer (lütfen açıklayınız)) 

 

 

34.  Personal data of the family member who is an EU, EEA or CH citizen  

( Varsa AB, AEA veya İsviçre vatandaşı olan aile üyesinin kişisel bilgileri ) 

 

Surname (Soyadı) First name(s) (Adı)  

Date of birth 

(Doğum tarihi) 

Nationality 

(Milliyeti) 

Number of travel document of ID card 

(Seyahat belgesinin ya da kimliğin numarası) 

 

35.  Family relationship with an EU, EEA or CH citizen  

(Avrupa Birliği vatandaşıyla ya da Avrupa Ekonomik Alanı ya da İsviçre vatandaşıyla akrabalık ilişkisi) 

□ spouse (Eş)  □ child (Çocuk)  □ grandchild (Torun)  □ dependant ascendant (Küçükten büyüğe bağımlı akraba) 

  

36.  Place and date  

(Yer ve tarih) 

37.  Signature (for minors, signature of parental authority/legal guardian) 

(İmza “reşit olmayanlaırn yerine veli/vasi imzalayacaktır” ) 

 

 

 

 



I am aware that the visa fee is not refunded if visa is refused.  
(Vize başvurusunun reddedilmesi durumunda vize ücretinin iade edilmeyeceğinden haberdarım.) 

 

Applicable in case a multiple-entry visa is applied for (cf. field No 24): I am aware of the need to have an adequate travel medical 

insurance for my first stay and any subsequent visits to the territory of Member States. 

( Birden fazla giriş için vize başvurusu yapılması durumunda (bakınız kutucuk 24): Üye devletlerin sınırları içerisindeki ilk kalış ve 

sonraki her bir kalış için uygun bir seyahat sağlık sigortasına sahip olmam gerektiğinden haberdarım ) 

 
I am aware of and consent to the following: the collection of the data required by this application form and the taking of my photograph and, if applicable, 

the taking of fingerprints, are mandatory for the examination of the visa application; and any personal data concerning me which appear on the visa 

application form, as well as my fingerprints and my photograph will be supplied to the relevant authorities of the Member States and processed by those 
authorities, for the purposes of a decision on my visa application. 

Such data as well as data concerning the decision taken on my application or a decision whether to annul, revoke or extend a visa issued will be entered into, 

and stored in the Visa Information System (VIS)** for a maximum period of five years, during which it will be accessible to the visa authorities and the 
authorities competent for carrying out checks on visas at external borders and within the Member States, immigration and asylum authorities in the Member 

States for the purposes of verifying whether the conditions for the legal entry into, stay and residence on the territory of the Member States are fulfilled, of 

identifying persons who do not or who no longer fulfil these conditions, of examining an asylum application and of determining responsibility for such 

examination. Under certain conditions the data will be also available to designated authorities of the Member States and to Europol for the purpose of the 

prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences. The authorities of the Member State responsible for 

processing the data are: Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava and Presidium of the Police 
Force, Border and Alien Police Bureau, Ružinovská 1/B, 812 72 Bratislava 1. 

I am aware that I have the right to obtain in any of the Member States notification of the data relating to me recorded in the VIS and of the Member State 

which transmitted the data, and to request that data relating to me which are inaccurate be corrected and that data relating to me processed unlawfully be 
deleted. At my express request, the authority examining my application will inform me of the manner in which I may exercise my right to check the personal 

data concerning me and have them corrected or deleted, including the related remedies according to the national law of the State concerned. The national 

supervisory authority of that Member State that will hear claims concerning the protection of personal data is: The Office for Personal Data Protection of the 
Slovak Republic, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 

I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete. I am aware that any false statements will lead to my 

application being rejected or to the annulment of a visa already granted and may also render me liable to prosecution under the law of the Member State 
which deals with the application. 

I undertake to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa, if granted. I have been informed that possession of a visa is only one of 

the prerequisites for entry into the European territory of the Member States. The mere fact that a visa has been granted to me does not mean that I will be 
entitled to compensation if I fail to comply with the relevant provisions of Article 5(1) of Regulation (EC) No 562/2006 (Schengen Borders Code) and I am 

therefore refused entry. The prerequisites for entry will be checked again on entry into the European territory of the Member States. 

 

Aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olduğumu kabul ediyorum: Bu başvuru formu için gerekli bütün bilgiler, fotoğrafımın çekilmesi ve duruma 

göre parmak izimin alınması vize başvurusunun incelenmesi için zorunludur. Vize başvuru formunda beliren benimle ilgili bütün bilgiler ve ayrıca parmak 
izlerim ve fotoğrafım üye ülkenin gerekli kurumlarına göderilecek ve bu kurumlarca vize başvurumun kararı amacıyla işlemden geçirilecektir. Bu bilgiler ve 

başvurumun sonucuna ya da verilen vizenin feshedilmesi, geri çevrilmesi ya da uzatılmasına ilişkin kararlar Vize Bilgi Sistemine (VIS) girilecek ve 

maksimum beş sene süreyle saklanacak ve bu süre içerisinde bu bilgiler Üye ülkelerin topraklarına yasal giriş, kalış ve ikamet için gerekli koşulların yerine 
getirilmiş olduğunun onaylanması, bu koşullara uymayan ya da uymayı bırakmış kişilerin tespiti ve bir iltica başvurusunun incelenip bu inceleme için 

sorumluluğun bulunması amaçlarıyla vize otoritelerine, Üye ülkelerde ve dış sınırlarda vize kontrolü yapma izni olan otoritelere, göç ve iltica otoritelerine 

açık olacaktır. Belirli durumlarda bu bilgiler belirlenmiş Üye ülke otoritelerince ve Europol tarafından terör suçlarının ve diğer ağır suçların önlenmesi, 
algılanması ve araştırılması amacıyla  kullanılabilir. Bilgilerin işlenmesinden sorumlu üye ülke otoriteleri: Slovakya Cumhuriyeti Avrupa ve Dışişleri 

Bakanlığı, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava ve Polis Güçleri prosidyumu , Sınır ve Yabancılar Polıs Bürosu, Ružinovská 1/B, 812 72 Bratislava 1. 

VIS'te kayıtlı bulunan bana ait bütün bilgilere ve bilgileri ileten üye ülkelerin bildirilerine ulaşabileceğimin, bana ait yanlış bilgilerin düzeltilmesini ve bana 
ait hukuka aykırı girilmiş bilgilerin silinmesini talep edebileceğimin farkındayım. Bildirilen talebimde, başvurumu inceleyen otorite bana ait bilgileri kontrol 

etme, düzeltme ya da sildirme hakkım konusunda, ilgili ülkenin kanunlarına göre gerekli yasal işlemler de dahil olmak üzere beni bilgilendirecektir. Kişisel 

bilgilerin korunması konusundaki iddiaları dinleyecek olan üye ülkenin denetsel otoritesi şunlardır: Slovakya Cumhuriyeti kişisel bilgilerin korunması ofisi, 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 

Bildiklerim çerçevesinde tarafımdan tedarik edilen bütün teferruatların doğru ve tam olduğunu beyan ediyorum. Herhangi bir yanlış beyanın başvurumun 

reddedilmesine ya da verilen vizenin feshedilmesine ve başvuru ile ilgilenen ülkenin kanunlarına göre aleyhimde dava açılmasına neden olacağının 
farkındayım. Vize verilmesi durumunda, vize süresi dolmadan Üye ülkenin topraklarında ayrılmakla yükümlüyüm. Vize alımının üye ülkelerin Avrupa 

topraklarına giriş için gerekli önkoşullarından sadece biri olduğu hakkında bilgilendirildim. Bana vize verilmiş olması Yasa (EC) No 562/2006 (Schengen 

Borders Code) Madde 5(1) yasasının ilgili koşullarına uymadığım için giriş reddinde bana tazminat hakkı vermez. 
Giriş için gerekli önkoşullar üye ülkelerin Avrupa topraklarına girişte tekrar kontrol edilecektir. 

 

 

 

Place and date  

(Yer ve tarih) 

Signature  

(for minors, signature of parental authority/legal guardian) 

( İmza “reşit olmayanların yerine veli/vasi imzalayacaktır” ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
* The fields marked with * shall not be filled in by family members of EU, EEA or CH citizens (spouse, child or dependent ascendant) while exercising 

their right to free movement. Family members of EU, EEA or CH citizens shall present documents to prove this relationship and fill in fields No 34 and 

35.   
(x) Fields 1-3 shall be filled in accordance with the data in the travel document. 

** In so far as the VIS is operational. 

 


