
VĐZE ĐLE ĐLGĐLĐ DÜZENLEMELER HAKKINDA BĐLGĐ NOTU 
 

Türk Vatandaşlarına Vize Uygulamayan Ülkeler 
 
Türkiye ile son on yılda karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yapan ülkelerin listesi:  
 
Arnavutluk, Brezilya, Guatemala, Gürcistan, Hırvatistan, Honduras, Karadağ, Katar, Kenya, 
Kolombiya, Kosova, Libya, Lübnan, Nikaragua, Paraguay, St. Vincent-Grenadines, Suriye, 
Ürdün, Venezuela   
  
Türk vatandaşlarına vize uygulamayan diğer ülkeler :  
 
Antigua-Barbuda, Arjantin, Bahamalar, Barbados, Belize, Bolivya, Bosna-Hersek, Ekvador, El 
Salvador, Fas, Fiji, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Hong Kong, Đran, Jamaika, 
Japonya, Kamerun, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kore 
Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosta Rika, Makau Özel Đdare Bölgesi, Makedonya, Maldivler, 
Malezya, Mauritus, Pakistan, Palau Cumhuriyeti, Singapur, Solomon Adaları, Sri Lanka, 
Svaziland, Şili, Tanzanya, Tayland, Trinidad-Tobago, Tunus, Tuvalu, Uruguay 
 

*** 
 

Türk Đş Adamlarına Vize Alımında Kolaylık Getiren Anlaşmalar 
 
Đtalya ile vize alımında kolaylık getiren anlaşma (2007) 
 
Đş görüşmesi amacıyla Đtalya’ya giriş yapmak üzere Schengen vizesi almak isteyen Türk 
vatandaşları, Türkiye’deki Đtalyan diplomatik temsilciliklerinden temin edebilecekleri 
Schengen tek tip başvuru formunu dolduracaklardır. Başvurularında, pasaport için uygun, 
yeni çekilmiş bir fotoğraf ve vize bitim tarihini en az üç ay aşacak şekilde geçerlilik süreli 
pasaportlarını ibraz edeceklerdir.  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin takdim mektubunu ibraz eden Türk 
işadamları "iyi niyet sahibi (bona fide)" kabul edilecek ve bu durumda çok girişli iş vize itası 
için, talep üzerine, aşağıdaki belgeleri sunmaları yeterli olacaktır: 
 
1. Seyahat araçlarına ilişkin belgeler (gidiş-dönüş uçak bileti veya rezervasyonu veya özel 
araç bilgileri); 
 
2. Kalınacak yere ilişkin düzenlemeler (otel rezervasyonu veya Đtalyan veya Đtalya’da mukim 
yabancı ülke vatandaşından davet mektubu); 
 
3. Kalınacak süre zarfında geçimin ne şekilde sağlanacağına dair belge (kredi kartı, banka 
hesabı veya gelir durumunu ayrıntılarıyla gösteren dokümanlar); 
 
4. Acil tıbbi müdahale, tedavi ve tıbbi nedenlerle geri dönüş için en az 30.000 EURO teminatlı 
seyahat sigortası. 
 
Başvuru sahibinin talep edilen tüm belgeleri sağlaması ve uygun bulunması halinde çok 
girişli vizesi üç iş günü içinde- talebinin bu sürenin aşılmasını gerektirmediği haller hariç- 
verilecektir.  
 



Ayrıca, Đtalya’da düzenlenen bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklere katılacak Türk 
akademisyenler, sanatçılar ve sporculara vizeleri, katılımlarını temin edecek şekilde 
zamanlıca ita edilecektir. Kargo ve yolcu taşıyan araçların profesyonel sürücüleri ile sürücü 
yardımcılarına bir yıl geçerli çok girişli vizeleri, bağlı bulundukları kuruluşların vize müracaatı 
üzerine üç iş günü içerisinde ita edilecektir. 
 
Karadeniz Ekonomik Đşbirliği Örgütü’nün iş adamlarına yönelik vize alımına kolaylık 
getiren anlaşması (2008) 
 
Anlaşma ile, Karadeniz Ekonomik Đşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri (Arnavutluk, Ermenistan, 
Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, 
Sırbistan, Türkiye, Ukrayna) arasında seyahat edecek iş adamlarının (ihracat, ithalat ve 
yatırım faaliyetlerinde bulunan işadamları/işletmeciler) vize alımında, bu ülkelerin 
Ticaret/Sanayi Odaları veya yetkili makamları tarafından verilen ilgili belgeler ile yapılacak 
vize başvurularının üç iş günü içinde sonuçlandırılması kararlaştırılmıştır.   
 

*** 
 

Shengen Anlaşması’na taraf ülkelerin Türk vatandaşlarına vize alımında kolaylık 
uygulamaları 

 
AB’nin vize mevzuatını belirleyen Shengen Anlaşması’na taraf ülkelere girişte Türk 
vatandaşları halen vize almak durumundadırlar.   
 
Öte yandan, belirli meslek grupları (sanatçılar, sporcular, vb.) ve belirli amaçlarla seyahat 
edecekler (öğrenciler, tır şoförleri, vb.) için bazı AB üyesi ülkeler vize istisnası ve vize 
almada kolaylık tanıyabilmektedir. 
 
Ayrıca, iş adamlarının Shengen Anlaşması’na taraf ülkelerden daha az belge ile ve daha 
uzun süreli vize alımının kolaylaştırılması için Sanayi ve Ticaret Odaları çalışmalarını 
sürdürmektedir. Başka bir ifade ile, vize taleplerinde olağan istenilen belgelerin yanı sıra 
odalardan alınacak bir mektup ile vize alımının daha kısa sürede gerçekleşmesi ve vize 
talebinin geri çevrilmesi gibi risklerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.   
 
Bu kapsamda ĐTO ve ĐSO, Shengen Anlaşmasına üye belirli ülkelerden (Almanya, Đsviçre, 
Romanya, Çek Cumhuriyeti, Đtalya ve Fransa) vize alma işlemlerini takip etmek amacıyla 
bünyesinde ayrı bir birim oluşturmuştur.   
 
Daha fazla bilgi için: http://www.ito.org.tr/wps/portal/vize?initView=true ; 
http://www.iso.org.tr/tr/web/StatikSayfalar/uyelik_islemler.aspx#4   
 
Almanya’nın sürücü personel, sanatçı ve sporcu gibi meslek gruplarına yönelik vize 
alımında kolaylık uygulaması (2009) 
 
Türk vatandaşları, Türkiye`deki ikametlerini korumak kaydıyla, yalnızca aşağıda belirtili 
seyahat amaçları doğrultusunda iki ayı geçmeyecek şekilde Almanya`ya vizesiz giriş 
yapabilirler. 
 
1. Türkiye`de faaliyet gösteren bir işveren adına geçici süre ile hizmet vermek amacıyla (yük 
taşımacılığı amacıyla giriş yapan sürücü personel ve gemi veya uçakta görevli mürettebat; 



yurtdışındaki işveren adına teslimatı yapılmış sistem ve makinelerin montajını, bakımını ve 
tamir işlerini yapmakla görevli kişiler)  
 
2. Kazanç getirici bir hizmet sunmak amacıyla seyahat edecekler (uluslararası düzeyde 
tanınan sanatçı ve sanatçı grupları, bilimsel açıdan çok önemli değeri olan bir sunum veya 
gösteri yapacak olanlar veya sportif amaçlı gösteri yapacak olanlar ve sadece geçimini 
ağırlıklı olarak bu işten kazanan profesyonel sporcular) 
 
Bu amaçlar doğrultusunda Almanya`ya seyahat edeceklerin, özellikle giriş sırasında zaman 
alan kontrollerin yapılmasını önlemek amacıyla, seyahat öncesinde Almanya’nın yetkili dış 
temsilciliğinden ücretsiz olarak verilecek olan vizeden muaf olduğunuza dair bir belge 
almaları ve seyahat sigortası yaptırmaları yeterli olacaktır.  
 
Hollanda’nın Turuncu Halı Uygulaması ve belirli iş adamlarının vize alımında kolaylık 
sağlanması (2009) 
 
Hollanda'ya ticari maksatla seyahat etmek isteyen iş adamlarının vize talepleri, aşağıdaki 
koşulları karşılamaları halinde kolaylaştırılacaktır.  
 
Turuncu Halı Uygulamadan Yararlanabilecek Kuruluş ve Şirketler: 
 
- Hollanda menşeli kuruluş ya da şirketlerin şubeleri; 
 
- Hollanda'daki bir kuruluş ya da şirketin kurucuları; 
 
- Hollanda menşeli bir kuruluş ya da şirket ile en az iki yıl süreli işbirliği anlaşması olan 
Türk kuruluş ya da şirketleri; 
 
- Hollanda menşeli kuruluş ya da şirketler ile son iki yıl içinde gerçekleştirilen işbirliğini 
belgeleyen Türk kuruluş ya da şirketleri;  
 
Turuncu Halı Uygulaması Kapsamındaki Đş Adamlarına Saplanan Kolaylıklar: 
 
1. Hollanda'ya sık seyahat eden kişilerin, Büyükelçilik ya da Konsolosluğa şahsen başvurma 
zorunluluğu bulunmamaktadır; 
 
2. Vize başvurusu sırasında daha az belge istenmektedir; 
 
3. Vize başvurusu ve gerekli belgeler bir kurye ya da posta görevlisi aracılığıyla 
iletilebilmektedir; 
 
4. Hollanda'ya sık seyahat eden kişilere daha uzun süreli (beş yıla kadar) ve çok girişli vize 
verilebilmektedir. 
 
Turuncu Halı Uygulaması Uygunluk Kriterleri: 
 
Turuncu Halı Uygulamasına başvurmak isteyen, Türkiye'de yerleşik bona fide şirketler, 
antetli kağıtlarına hazırlayacakları bir yazıyla Büyükelçilik ya da Başkonsolosluğa aşağıdaki 
bilgileri iletmelidir. 
 
1. Şirket hakkında genel bilgi; 



 
2. Seyahat süresince doğabilecek yol, konaklama ve diğer tüm masrafları şirketin 
üstlendiğini belirten bir teminat yazısı 
 
3. Şirketin uygunluk kriterlerini sağladığına dair belge; 
 
4. Türkiye'deki ticaret sicil kaydı; 
 
5. Hollanda'ya seyahat etmesi planlanan şirket çalışanlarının listesi (Söz konusu liste altı 
ayda bir güncellenmelidir); 
 
6. Niyet mektubunu imzalama yetkisine sahip kişinin imza örneği ile üzerinde yetkili kişinin 
imzasının bulunduğu, kişiye ait pasaport ya da kimlik kartının fotokopisi (Örnek imzanın 
altı ayda bir güncellenmesi gerekmektedir). 
 
Turuncu Halı Uygulaması için Elçilik ya da Konsolosluk onayına tabidir. 
 
Başvuru kabul edildiği takdirde, Hollanda'ya seyahat etmesi planlanan şirket çalışanlarının 
aşağıdaki belgeleri vermeleri yeterli olacaktır: 
 
1. Eksiksiz doldurulmuş vize başvuru formu; 
 
2. 3.5*4.5 ölçülerinde bir adet fotoğraf; 
 
3. Vize ücreti; 
 
4. Bağlı bulundukları şirketten alacakları niyet mektubu; 
 
5. Sigorta başlangıç belgesi; 
 
Şirketler, niyet mektuplarında vizenin geçerliliği için tercih edilen süre ile talebin gerekçesini 
belirtmelidir. Vize, başvuru sahibinin pasaportunun geçerlilik süresi ile önceki vize 
başvurularının sonucu dikkate alınarak en fazla beş yıla kadar verilecektir. 
 
Danimarka’nın hizmet sunma amacıyla ve azami üç ay kalacak Türk vatandaşlarına 
yönelik vize muafiyeti uygulaması (Nisan 2010) 
 
Danimarka, hizmet sunma amacıyla ve azami üç ay kalacak Türk vatandaşlarının vizeden 
muaf tutulmasına karar vermiştir. Bahse konu uygulama kapsamında “hizmet sunucusu”, 
istihdam ilişkisi (işçi-işveren) olmayan geçici ve azami üç ay süreli olarak ve para 
karşılığında başkasına hizmet sunan Türk vatandaşlarını ifade etmektedir.  
 
Danimarka sınır yetkilileri “hizmet sunumu” amacıyla Danimarka’ya vizesiz seyahat edecek 
vatandaşlarından aşağıdaki belgeleri talep edebileceklerdir:  
 
� Türkiye’deki şirketin hukuki varlığını ve ticari ilişkilerini gösterir belgeler, 
� Kişi şirket sahibi değilse, şirketle arasındaki istihdam ilişkisini gösteren iş sözleşmesi ve 

şirket kimlik kartı, 
� Kişinin Danimarka’da hizmet sunacağına ilişkin belge.  
 



Danimarka’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının aşağıdaki hususları göz önünde 
bulundurmaları gerekmektedir:  
 
� “Çalışma izni” koşulu olan mesleklerin icrası için Danimarka’ya seyahat edecek Türk 

vatandaşları “çalışma vizesi” almak zorundadırlar.  
� Hizmet süresi altı aylık dilimlerde üç ayı geçmeyecektir. Hizmet süresinin üç ayı geçmesi 

durumunda vize alma zorunluluğu bulunmaktadır.  
� Muafiyetten yararlanacak kişi Türkiye’deki bir şirketin sahibi olduğunu veya 

Türkiye’deki bir şirket tarafından istihdam edildiğini ve Danimarka’da ücret karşılığında 
hizmet sunacağını gösteren belgeleri Danimarka sınır görevlilerine ibraz etmek 
zorundadır.  

� Vize muafiyetinden yararlanan kişi Danimarka’ya Almanya dışındaki Schengen ülkeleri 
üzerinden seyahat edecek ise Schengen vizesi almalıdır.  

 
Aile ziyareti, turizm, iş görüşmesi, tedavi, öğrenim gibi diğer amaçlarla yapılacak 
seyahatlerde vize zorunluluğu devam etmektedir.  
 
Konu ile ilgili detaylı bilgi aşağıdaki internet bağlantısından alınabilir:  
 
http://www.ambankara.um.dk/tr 
 
** 


