
                                                                                         
     

                                                         VİZE BAŞVURU KURALLARI 
 

 Müşterilerimize ait, vize başvurularında İstenecek  belgeler ülkelere göre değişiklik gösterebilecek olup,  belge 
eksikliği, yetersizliği veya herhangi bir sebep ile konsolosluk, değerlendirmesinde uygunluk kazanmaması ve 
müracaatın red olması konsolosluğun kararı olup, vize harç bedeli, hizmet bedeli, sağlık sigorta poliçe bedeli vb. 
başvuruya esas işlemlere ait bedellerin iadesi yapılamamaktadır. 

 

 Konsolosluğa ödenen vize bedelleri USD, EUR ve TL olarak talep edilmektedir, USD ve EUR olarak ödenen vize 
bedellerinde kur farkları tarafınıza düzenlenmiş olan faturalara yansıtılacaktır. 

 

 Bayram ve fuar dönemlerinde konsolosluklar yoğun olduğundan başvurularınızın 1 ay öncesinde yapılması tavsiye 
edilmektedir. 

 

 İki adet yakın zamanda çekilmiş biometrik fotoğraf; Schenghen Ülkeleri için 3,5 x 4,5 mm çapında, ABD, İsrail için  
5 x 5 mm çapında ve bu fotoğrafların arka fonu beyaz zeminde çekilmiş olması gerekmektedir. Konsolosluk 
tarafından; bilgisayarda taranmış fotokopiler kabul edilmemektedir.  
 

 Vize Başvuru Merkezlerinden almış olduğumuz randevu günü ve saati dosyanızın o gün işleme girmesini sağlar 
fakat o saatte dosyanızın işleme alınacağını garanti etmez, başvuru merkezinin yoğunluğuna göre; başvuru 
sahiplerinin parmak izi uygulaması için bekleme süreleri değişim gösterebilmektedir. 
 

 Başkonsolosluklar vize talebi ile ilgili karar vermeden önce vize talep edenleri konsolosluk görevlisi ile kişisel görüşmeye 
çağırabilir. Konsolosluklar, dosya işlerken bazı durumlarda vize başvuru sahiplerini daha yakından tanıyabilmek için başka 
doğrulayıcı belgeleri ek olarak talep etme hakkına sahiptirler. 
 

 Konsolosluklar;  Schenghen Ülkeleri için,  seyahatinizin süresini kapsayacak şekilde seyahat sağlık sigortası 
yaptırılmasını zorunlu olarak istemektedir.  
 

 25.09.2014 Tarihinden itibaren tüm Schenghen Ülkeleri parmak izi uygulamasına geçiş yaptıkları için vize alacak 
misafirlerimizin vize başvuru merkezlerine Şahsen gelmeleri gerekmektedir. 
 

 Konsolosluk veya aracı kurumların yoğunluk durumlarından kaynaklı, kendi sistemsel işleyişleri ile ilgili vizenin 
çıkış, onaylanma ve tarafımızdan teslim alınma sürecinde yaşanabilecek gecikmelerden Arbeta Turizm sorumlu 
değildir. 
 

 Vize işlemleri sonuçlandırılmadan satın alınan otel ve uçak rezervasyonlarında, konsolosluktan kaynaklı herhangi 
bir gecikme yada çıkabilecek red sonucuna bağlı yaşanan, rezervasyonların iptali, değişikliği yada iadesi ile ilgili 
hiçbir sorumluluk Arbeta Turizm’e ait değildir. 
 

 MÜŞTERİ, başta vize başvuru  işlerinin ifası olmak üzere,  kişisel  bilgi ve belgelerinin ARBETA ile paylaşılması 

gerektiğini, bu bilgi ve belgelerin ARBETA ile paylaşılması hususunda  ARBETA’ya onay vermiş olduğunu, bu 

bilgilerin   6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve hizmetin gerçekleştirilmesine yönelik olarak 

ARBETA tarafından kullanılabileceğini ve saklanabileceğini kabul ve beyan eder.  

 

 Vize başvuru sürecinin başlatılabilmesi için, bu belgenin başvuru sahibi tarafından imzalanarak Arbeta vize 
departmanı çalışanlarına iletilmesi gerekmektedir. Belgenin tarafımıza ulaşmaması durumunda, gerekli başvuru 
işlemlerine başlanamayacaktır. 

 
 

        Adıma düzenlenmiş olan bu belgenin maddelerini okudum, kabul ediyorum 
      

        Müşterinin          Adı Soyadı                             İmza                          Tarih                 
 
 
                                                                                                    
                                        

http://www.kosmosvize.com.tr/Page/110/fotograf.html

