
 

 

Lütfen randevunuzu almadan önce önemli talimatları dikkatlice okuyunuz. 
 
TÜRKİYE'DEKİ POLONYA VİZESİ MÜŞTERİLERİ İÇİN ÖN ÖDEMELİ RANDEVU SİSTEMİ 
 
Polonyalı Yetkililerin randevu almak için yanlış beyanlarla mücadele etme talimatlarını 
takiben, VFS Vize Başvuru Merkezi, randevunun rezerve edildiği vize türüne uygun 
olmaması durumunda başvuruyu kabul etmeyecektir. 
 
Vize başvurunuzu göndermek için VFS vize merkezine erişim hakkı verilmesini, yerel 
makamlara ve VFS sağlık düzenlemelerine uymayı işbu belgeyle kabul ediyorum. Uygun 
olduğu durumlarda, temassız kızılötesi termometre ile vücut sıcaklığımı kontrol ettirmeyi ve 
anormal bir sonuç çıkması durumunda vize merkezinden ayrılma zorunluluğunu da kabul 
ediyorum. VFS Global merkezlerinde uygulanan sağlık güvenliği önlemleri hakkında daha 
fazla bilgi için lütfen www.vfsglobal.com/customer-advisories adresini ziyaret ediniz. 

 

Randevu almadan önce bilmeniz gerekenler 

Nasıl çalışır? 

İşlem aşağıdaki gibidir: 
 

• Tüm İlk kez kullananlar, VFS randevu web sitesine kaydolmalıdır. 

• Daha sonra VFS Global web sitesinden çevrimiçi olarak randevu almalı 
ve VFS Global servis ücretini çevrimiçi olarak ödemelisiniz, 

• Son olarak, randevunuzu alırken seçmiş olduğunuz VFS Global Vize 
Başvuru Merkezine vize başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. 

 

Ne ödemeliyim? 

Lütfen ödemeniz gereken iki tür ücret olduğunu unutmayın: 
 

• VFS Global hizmet ücreti. Rezervasyonunuzu kesinleştirmek için bu 
web sitesinde VFS Global hizmet ücretini ödemeniz gerekmektedir. İşlem 
güvenlidir. Ancak dilerseniz sistem tarafından önerilen isteğe bağlı 
hizmetler için ödeme yapmayı da seçebilirsiniz. Bu nedenle randevu 
almaya başlamadan önce lütfen ödeme kartınızın (Banka/Kredi Kartı) 
yanınızda olduğundan emin olunuz. Lütfen çevrimiçi randevu almanın 
VFS Global Hizmet ücretini içerdiğini unutmayın: Lütfen adınıza çevrimiçi 
randevu almak için sizden ücret almaya çalışanlardan kaçının. 

• Vize ücreti. Vize ücretini ancak VFS Global Başvuru Merkezine 
başvurunuzu yaptıktan sonra ödeyeceksiniz. Maliyet, ihtiyacınız 
olan vize türüne bağlı olarak değişir. 

•  

Randevu hakkında ne bilmeliyim? 

• Randevu yerleri, Polonya Cumhuriyeti İstanbul Konsolosluğu Konsolosluk Bölgesi 

için günlük bazda; 

Gün İstanbul  Gaziantep  İzmir Trabzon 

Pazartesi 09:00 10:00 16:00 13:00 

Salı 12:00 10:00 16:00 13:00 

Çarşamba 14:00 10:00 16:00 13:00 

Perşembe 15:00 10:00 16:00 13:00 

Cuma 17:00 10:00 16:00 13:00 

https://www.vfsglobal.com/en/individuals/covid-19-customer-advisories.html


 

 

Polonya Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölgesi için ise haftalık olarak 

yayınlanmaktadır. (Ankara ve Antalya için Pazartesi günleri saat 10:00) 

•  "Boş Yer Yok" mesajı görüntülenirse, yukarıdaki zaman çizelgesine göre sonraki 

gün tekrar denemelisiniz. 

 
• Kişi başına sadece bir randevu alabilirsiniz (sistem tarafından 

mükerrer randevuya izin verilmez). 
 
• Bir kişi için sadece bir randevu alabilirsiniz. Grup randevularına izin 

verilmemektedir. Aile durumunda herkesin bireysel randevuları olmalıdır. 
 
• TÜM ALANLAR üzerinde düzenleme yapılamadığından 

randevunuzu alırken bütün bilgilerin Seyahat/Pasaport 
belgenizle uyumlu olduğundan emin olmalısınız. Randevu 
bilgilerinin girilen randevu bilgisi ile uyuşmaması halinde 
merkezde girişe izin verilmeyecektir. 

• Yetki alanınıza göre yer seçmelisiniz (her iki şehirde de randevu 
almak mümkün değildir). 

• Randevunuza zamanında gelmelisiniz. VFS Global Uygulama 
Merkezi'ne girişe belirlenen saatten 15 dakika öncesi ve 15 dakika 
sonrası için izin verilir. Bu sürenin aşımında, randevunuz iptal edilir. 

• Rezerve edilen randevular, ilk planlanan randevu tarihinden 72 saat 
öncesine kadar yalnızca iki kez çevrimiçi olarak yeniden planlanabilir.  

• Randevuya gelinmemesi halinde hizmet bedeli iade edilemez. Acil durum 
olan beklenmedik bir durum olmadıkça  - Tüm geri ödemelerin Vergiler dahil 5 
Avro İdari Ücrete tabi olacağını unutmayınız. 

 
***Geçerli hizmet bedeli üzerinden ve bu bedeli aşan herhangi bir ilave işlem ücreti almadığımızı 
unutmayınız. Beklenmedik durumlar halinde, herhangi bir uyuşmazlıktan kaçınmak için Yalnızca 
Türk makamlarınca onaylı kartları kullanmanızı ve Yurtdışı banka kartlarından Kaçınmanızı rica 
ederiz. 

Herhangi bir banka komisyonu ortaya çıkması halinde (Türk makamlarınca onaylı kartların 
kullanılması durumunda), müşterilerimiz, talep etmeleri üzerine ödenen bedeli VFS’den geri almaya 
hak kazanırlar. 

 
Hangi vize kategorisini seçmeliyim? 

ÇEVRİMİÇİ RANDEVU ALIRKEN DOĞRU VİZE KATEGORİSİNİ SEÇMENİZ 
GEREKLİDİR YA DA BU GEÇERSİZ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP 
RANDEVU YERİNİN MEŞGUL EDİLMESİ NEDENİYLE HİÇBİR GERİ ÖDEME 
YAPILMAYACAKTIR. 

 

VİZE KATEGORİLERİ: 
 

 
 
Ulusal Vize (Tip D) / Kısa Dönem / D Tipi Vize için başvuruyorsanız, aşağıdaki 
kategorileri seçmeniz gerekir: 
 



 

 

 
 
Schengen Vizesi (Tip C) / Kısa Donem / C Tipi Vize için başvuruyorsanız, 
aşağıdaki kategorileri seçmeniz gerekir: 
 

 

VFS randevu sistemi en popüler tarayıcılar ile uyumludur. 
 

NOT: 
 

VFS Global Başvuru Merkezine başvurunuzu gönderirken, randevu mektubunuzda belirtilen 
işlem süresinden daha uzun sürebileceğini lütfen unutmayın. Adaylara başvuru merkezinde 
bir fiş numarası verilecek ve belirlenen fiş numarasına göre katılım sağlanacaktır. Bireysel 
başvuru sahipleri tarafından sunulan başvuru sayısına bağlı olarak süreç daha uzun 
sürebilir. 

 

Randevu almaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki belgeleri yanınızda bulundurunuz: 
 

• Vize Başvurunuzla ilgili gerekli tüm bilgiler, 

• Geçerli Pasaport veya Seyahat Belgesi, 

• Ödeme kartı (Kredi Kartı/Banka Kartı). 
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