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      İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu 
 

C Tipi Schengen Vizesi için gerekli evraklar: Transit vize / Havalimanı Transit (90 güne kadar) 
 

Bir Schengen ülkesi üzerinden baksa bir ülkeye, (Schengen’e dahil olmayan) seyahat etmek isteyenler için 
evrak listesi. Yolcu havalimanındaki transit bölgesinden ayrılamaz 
 
Vize başvuruları yetkili aracı kurumumuz TLSContact ofisine yapılmalıdır: 

https://ch.tlscontact.com/tr/IST/splash.php 
 

Evrakları lütfen aşağıdaki sıralamaya göre hazırlayınız ve sayfaları birleştirmek için ataç veya zımba kullanmayınız.  

Vize Başvuru Formu: 

 Eksiksiz olarak (Almanca, Fransızca, İtalyanca veya İngilizce dillerinde) mavi veya siyah tükenmez kalem ile 
doldurulmalıdır 

 Başvuru sahibi tarafından şahsen imzalanmış olmalıdır 

 Başvuru şahsen yapılmayacak ise üçüncü şahıs adına düzenlenmiş ve tarih belirtilmiş vekâlet yazısı (noter onayı 
gerektirmez) eklenmelidir 

 

Geçerli Pasaport: 

 Veriliş tarihi son 10 yıl içerisinde olmalıdır 

 En az 2 adet boş sayfa bulunmalıdır 

 Schengen hudutlarından çıkış tarihinden en az 3 ay daha uzun geçerlilik süresi olmalıdır 

 Pasaport fotokopisi (sayfa 2-3) ve mevcut ise daha önceki tüm vizelerin ve giriş-çıkış damgalarının fotokopileri 

Türk vatandaşı olmayanlar: 

 Schengen hudutlarından çıkış tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olan Türkiye'de ikamet belgesi 

 

2 adet aynı, güncel, biometrik fotoğraf (6 aydan eski olamaz)  

Kaza ve Seyahat Sağlık Sigortası (Orijinal ve fotokopi): 

 İmzalı ve kaşeli olmalıdır 

 En az 30.000.- Euro / 50.000.- USD / 50.000.- CHF teminat bedeli gösterilmelidir 

 Tüm Schengen ülkelerini ve en az seyahat süresini kapsamalıdır 

 Sigorta, olası rahatsızlık durumunda geri dönüş seyahatini, acil tıbbi yardımı ve/veya hastanede acil yatarak 
edilecek tedaviyi karşılamalıdır 

 

Uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) 

 Gidilecek ülkeye uçak bileti rezervasyonu  

Seyahat planını gösteren belgeler 

 Gidilecek ülkeye ait seyahat belgeleri 
 

Reşit olmayan ve tek seyahat edecek kişiler: 

 Güncel noter tasdikli, yasal veli tarafından çıkartılmış muvafakatname, aslı ve fotokopisi. Aslı başvuru sonrasında 
iade edilecektir. 

 Anne-baba boşanmış ise velayeti gösteren mahkeme kararı  

 Anne veya baba vefat etmiş ise ölüm belgesi 

Reşit olmayanlar ve bir veli ile beraber ya da refakatçı ile seyahat edenler: 

 Güncel noter tasdikli, yasal veli tarafından çıkartılmış muvafakatname, aslı ve fotokopisi. Aslı başvuru sonrasında 
iade edilecektir. 

 Anne-baba boşanmış ise velayeti gösteren mahkeme kararı  

 Anne veya baba vefat etmiş ise ölüm belgesi 

 Beraber seyahat edecek kişinin geçerli Schengen vizesi fotokopisi ve pasaport fotokopisi 

 

Vize ücreti:  

Ödeme sadece Türk Lirası ve nakit olarak kabul edilmektedir 

 Yetişkin: 80.- € 

 Çocuk, 6 – 12 yaş: 40.- € 

 Çocuk, 0 – 6 yaş: Ücretsiz 

 İsviçre ve EU/Schengen vatandaşı eşleri ücretsizdir 

 

 

İsviçre Başkonsolosluğu ilave evrak isteme ve başvuru sahibini mülakata çağırma hakkını saklı tutar. 
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