
Vize verilmesi halinde, vizede belirtilen bilgileri kontrol ediniz! Kendiniz ya da seyahat 

acentanızın, vizedeki bilgileri kontrol etmesi önem arz etmektedir. (Vizeli pasaport size 

gönderilmeden önce!) 

 

Henüz bir vize aldınız. Vizenizi aldığınızda, vizedeki tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek sizin 

sorumluluğunuzdadır. Aşağıda belirtilenleri kontrol etmelisiniz: 

      

 Pasaportunuzun bir pasaport numarası vardır. Bu numara aynı zamanda vizede belirtilmiştir. 

Bu numaraların aynı olması gerekmektedir; 

 Belirli bir kalış süresi ve geçerlilik süresi için vize müracaatında bulundunuz. Talep ettiğiniz 

dönemlerin, tarafınızca satın alınan bilette belirtilen dönemlerle uyumlu olup olmadığını 

kontrol ediniz; 

 Vize sticker’ı üzerinde belirtilen giriş sayısının (01, 02 ya da çok girişli) seyahatinizle uyumlu 

olup olmadığını kontrol ediniz;  

 Adınızın doğru bir şekilde belirtilip belirtilmediğini kontrol ediniz. 

 

Vizenizin kullanılması durumunda olası problemlerin ve zararların meydana gelmesini önlemek üzere 

bu kontrolü kendiniz yapmalısınız. Vizedeki bilgilerin doğru olmadığından şüphe ediyorsanız, hatalı 

olan yerlerin düzeltilmesi amacıyla doğrudan doğruya Konsolosluğa ya da Büyükelçiliğe 

başvurmalısınız. 

 

Seyahatiniz sırasında olası diğer kontroller için hazırlıklı olunuz! 

Vizenizle Hollanda’ya ve genel olarak Schengen bölgesi diye anılan diğer ülkelere de seyahat 

edebilirsiniz. Vizeniz, size giriş için otomatik bir hak vermemektedir. Sınır kontrollerinde ve diğer 

kontrollerde yeniden bilgi vermeniz olasıdır. Örneğin; Mali araçlar, kalış süresi ve seyahat amacınızla 

ilgili sorulara cevap vermeniz gerekebilir. Gümrük polisi, vize başvurunuzu desteklemek üzere ibraz 

ettiğiniz evrakları (Örneğin; Hotel rezervasyonu/rezervasyonları ve asıl seyahat planınızı) kontrol 

edebilir. Bazı durumlarda Hollanda’ya ya da Schengen bölgesine girmenize izin verilmemesi 

sonucunu doğurabilir.  

 

Seyahatiniz ve kalışınız sırasında aşağıda belirtilen evrakları yanınıza alarak ve hazır bulundurarak 

sınırda gecikme riskini ve diğer olumsuzlukları en aza indirebilirsiniz: 

            

 Sağlık seyahat sigortası evrağı. Bu beyan Schengen bölgesinde kalacağınız günler için geçerli 

olmalıdır;  

 Yeterli mali araçlarınızla ilgili evrak. Bunu, nakite çevrilebilir döviz, seyahat çekleri, banka 

cüzdanlarıyla ibraz edebilirsiniz; 

 Bir başkası vize müracaatınız için mali olarak garantör olmuş ise, garantörün garantörlük 

beyanı ve gelir bilgilerinin bir nüshası; 

 Vizeniz, aile ya da arkadaş ziyareti için verilmiş ise, bu kişilerin (onaylı) davetiyesinin bir 

nüshası; 

 Vizeniz, ticari ziyaret için verilmiş ise, bu kalış amacınızı gösteren belgeler; 

 Vizeniz, tıbbi tedavi için verilmiş ise, bu kalış amacınızı gösteren belgeler; 

 Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Topluluğu vatandaşı aile bireyi olarak vize aldıysanız, aile 

bağınızı gösterebilmelisiniz. 

 

Hollanda’da kalış  

Bir otel’de ya da camping’de kalmadığınız sürece, Hollanda’ya vardıktan sonra 72 saat içerisinde 

kaldığınız yerin Yabancılar Polisine bildirimde bulunmanız gerekmektedir.  

 

 

Vize şartlarının yerine getirilmemesi suç teşkil eder ki bu da vizenizin geçerliliğini etkileyebilir. 



Eğer Hollanda’da kaldığınız süre zarfında çalışacaksanız, işvereninizin/staj imkânı verenin sizin için 

Çalışma İzni (TWV) sağlaması gerekmektedir. Bu vizenin verilmesi, bir Çalışma İzni’nin yerine 

getirildiği anlamına gelmemektedir: bu ayrı bir işlemdir. 

 

Kendi isteğiniz dışındaki sebepler yüzünden vize bitmeden önce Hollanda’dan ayrılamazsanız, vize 

süresi bitmeden önce 0900 1234561 telefon numarasından Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi’ni (IND) 

haberdar etmelisiniz. www.ind.nl web sitesinden indirebileceğiniz üzere, IND’nin vize broşüründen 

vizenizin nasıl uzatılabileceğini öğrenebilirsiniz.        

 

Dikkat: Vizenizin süresini dikkate almalısınız. Üç günden fazla ve üç aydan az süre fazladan 

kalmanız halinde bir yıl süreliğine Hollanda, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre’ye 

girişiniz yasaklanabilir. Üç aydan daha uzun süre fazladan kalmanız halinde ise iki yıl giriş yasağı 

alabilirsiniz. Giriş yasağı ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: www.ind.nl 

 

Uzun süreli ve çok girişli bir vize (02 ya da çok girişli) aldıysanız Hollanda’da ve diğer Schengen 

ülkelerinde 180 günlük bir dönemde toplamda 90 günden fazla kalamayacağınızı dikkate almanız 

gerekmektedir. 180 günlük bir dönem, ilk giriş tarihinizden itibaren başlar. 

     

İYİ SEYAHATLER DİLERİZ! 

http://www.ind.nl/

