
AB’ye hayati zorunluluk arz etmeyen seyahatlerine geçici kısıtlanmaların uygulanmasına, AB 
vatandaşlarının ülkelerine dönmelerine yönelik transit düzenlemelerinin kolaylaştırılmasına 
ve vize politikasına etkilerine ilişkin Komisyon Tebliği  
 
[COMMUNICATION FROM THE COMMISSION COVID-19 Guidance on the 
implementation of the temporary restriction on non-essential travel to the EU, on the facilitation 
of transit arrangements for the repatriation of EU citizens, and on the effects on visa policy ] 
 
… 
 
3. Vize başvurularının işleme alınması için konsolosluk hizmetlerinin asgariye indirilmesi 
 
Üye Ülkeler ve Schengen Bağlantılı Ülkeler halen dış sınırlarında seyahat 
kısıtlamaları  uygulamaktadır. COVID-19 salgınının engellenmesine yönelik tedbirlerin bir parçası 
olarak, çoğu Schengen ülkesi hayati zorunluluğu olmayan seyahatler için yapılan kısa süreli vize 
başvurularının işleme alınmasını askıya almış bulunmaktadır.  Ancak Schengen ülkelerinin 
konsolosluk yetkililerinin COVID-19 salgınından kaynaklanan olağanüstü dönem boyunca, belirli 
kategorilerdeki vize başvurularının işleme alınmasına yönelik “asgari hizmet” talimatlarına uymaya 
davet edilmektedir. Vize başvurularının incelenmesine ilişkin genel kurallar uygulanmalıdır. Bu 
talimatlar aynı zamanda resmi bir temsil düzenlenmesi uygulandığında da geçerlidir.  
 
Eğer resmi bir temsilcilik düzenlemesi uygulanmıyorsa, özel vakalarda ve istisnai durumlarda ( 
örn;  askeri/güvenlik zirvelerine katılan personel, acil tıbbi gerekçelerle vs) vize başvurularının 
işleme alınması için geçici bir temsilcilik uygulaması yapılmalıdır. Söz konusu vakaya muhatap 
olan Üye Devlet vize düzenlemeden önce gidilecek olan Üye Devlete danışmalıdır.  
 
Vize sahiplerine seyahat amaçlarını makul gerekçeye bağlamaları ve sınır kapısında kanıtlayıcı 
belgeleri ibraz etmeleri gerektiği  sistematik olarak hatırlatılmalıdır.  Bu kişiler ayrıca AB’ye 
vardıklarında sağlık kontrolünden geçirilecekleri ve varışlarının sonuçları (örn; izolasyona tabi 
tutulacakları) hakkında bilgilendirilmelidir Bu Tebliği geçici seyahat kısıtlamalarından muaf 
tutulacak veya bunların geçerli olmadığı kişi kategorilerini sıralamaktadır. Bu kategorilerden 
bazılarındaki kişiler kısa süreli vize zorunluluğuna tabi üçüncü ülke vatandaşları olabilir.  
 
Vize bölümlerinin geçici olarak kapatılmış olmasına rağmen, Üye Ülkelerin konsoloslukları 
(ve muhtemelen başvuruları toplayan dış hizmet sağlayıcıları) bu sebeple, açık tutulmalı ve 
aşağıdaki kategorilerdeki vize başvurularını işleme koymalıdır:  

 EC/2004/38/EC sayılı Direktif kapsamındaki AB vatandaşlarının aile üyeleri;  
 Sağlık görevlileri, sağlık araştırmacıları ve yaşlı bakımı görevlileri;  
 Sınır görevlileri;  
 Taşımacılık personeli;  
 Diplomatlar, uluslararası kuruluş personeli, askeri personel ve görevlerini yapan insani 

yardım çalışanları;  
 Bağlantılı Schengen dışı uçuşlar arasında havaalanlarındaki uluslararası transit alanları 

üzerinden geçmek zorunda olan yolcular  
 Ailevi nedenlerle seyahat etmek zorunda olan yolcular 

 
Kısa süreli vizeler ve havaalanı  transit vizesi başvurularının incelenmesine ilişkin genel kurallar 
(Vize Kodu) uygulanmalıdır.  
 
Düzenlenen vizenin geçerliliği: Otomatik olarak çok girişli ve birden fazla havaalanı transiti içeren 
vizelerin en az 6 ay süreyle ve 90 gün kalış süresiyle (havaalanı transit vizeleri hariç) düzenlenmesi 
önerilir. 



 
Kamuoyuna bilgilendirme: Üye Ülkeler ilgili lokasyonlarda izlenecek uygulama konusunda 
kamuoyunu derhal bilgilendirmelidir. Tüm Üye Ülkelerin ortak bilgilendirmesi tercih edilir.  
 
Evsahibi ülkeye bilgilendirme:  Bu talimatlar AB Temsilciliklerindeki Yerel Schengen İşbirliği 
temsilcileri ile paylaşılır ve bu bilgilerin  ev sahibi ülkenin ulusal mercileri ile paylaşılması önerilir. 
 
Uygulama Talimatları: 
Bu tür vakalar ortaya çıktığında, Üye Ülkeler ve Schengen Ülkelerinin olağanüstü koşullar 
temelinde düzenlenmiş bir Schengen vizesi ile varış yapması beklenen bir kişi hakkında 
AB/Schengen  sınır kapısındaki ulusal mercilere bilgi vermeleri istenmektedir.  
 
4. Vizeden muaf üçüncü ülke vatandaşları dahil, seyahat kısıtlamaları nedeniyle kalış 
sürelerinin aşılması durumları 
 
Schengen bölgesinde bulunan ve kısa süreli vize süreleri içinde Schengen bölgesinden çıkamayan 
Vize sahiplerinin kalış süreleri,  Üye Ülkelerin yetkili mercileri tarafından azami 90/180 güne 
kadar uzatılabilir ( EK: vize sürelerinin uzatılması konusunda yetkili ulusal mercilerin listesi)  
 
Vize sahipleri, uzatılmış olan 90/180 günlük süreden daha fazla kalmak zorundalar ise, ulusal 
bir uzun süreli vize veya geçici oturum belgesi yetkili merciler tarafından düzenlenmelidir. 
 
Vizeden muaf üçüncü ülke vatandaşları için, uzatılmış 90/180 günden daha fazla kalmaları 
zorunlu ise, ulusal bir uzun süreli vize veya geçici oturum belgesi yetkili merciler tarafından 
düzenlenmelidir. 
 
Üye Ülkelerin kendi topraklarından, seyahat kısıtlamaları nedeniyle ayrılamayan üçüncü 
ülke vatandaşlarına idari yaptırım veya ceza uygulamamaları istenmektedir. Seyahat 
kısıtlamalarından kaynaklanan kalış süresi aşımları sonraki vize başvurularında dikkate 
alınmamalıdır.  
 


