FRANCE-VİSAS
FRANSA İÇİN VİZE BAŞVURUSU

https://france-visas.gouv.fr/ websitesi geçen hafta açılmıştır. Bu belge vize başvuruları için
yürürlüğe giren yeni prosedürleri açıklar.

1- Bu yeni websitesi nedir?
https://france-visas.gouv.fr/ websitesi hem kısa süreli hem uzun süreli vize başvuruları için
adım adım ibraz edilmesi gereken tüm belgeleri sunar.
Bu websitesi başvuruları tamamen dijitalleştirmek ve başvuranlarla iletişimi/ilişkileri
kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır. Bazı hizmetler https://france-visas.gouv.fr/ sitesinde
şimdiden mevcut:
-Bu bilgilendirme websitesi Fransa Başkonsolosluğu ve VFSGlobal vize şirketinin web
sayfalarının yerine geçecektir,
-İbraz edilmesi gereken belgelerin ve uygulanan ücretlerin belirlenmesi için Vize yardım
mevcuttur (durumunuza göre, vizeye ihtiyacınız olup olmadığını ve olması durumunda, ne tür
bir vizeye ihtiyacınız olduğunu tespit etmenizi sağlar),
-Randevu almak,
-Kişisel başvuruları için online vize başvuru formunu doldurmak,
-Başvuru takibi yapmak,

Orta vadede, grup vizesi başvuruları, online ödeme ve ibraz edilmesi gereken belgelerinin
dijitalleşmesi gibi ek hizmetler açılacaktır.

2- https://france-visas.gouv.fr/ kime yöneliktir?
France-visas.gouv.fr hem kişisel başvuru yapmak isteyen hem de bir seyahat acentası
aracılığıyla başvuran şahıslara yöneliktir (Seyahat acentaları, grup vizesi başvurusunda henüz
bulunamamaktadır.). Vize talep edenler siteye ilk girişinden itibaren başvuru takibinde
devamlılık sağlamak adına bir kullanıcı hesabı oluşturmalıdırlar. Bu sitenin cep telefonu
versiyonları mevcuttur. Ayrıca 6 farklı dilde hizmet verebilmektedir (Fransızca, İngilizce,
Arapça, İspanyolca, Rusça, Çince). Türkiye vatandaşları, “Vize Yardım” sayesinde ibraz
edilmesi gereken belgelerinin listesi, Türkiye vatandaşlarına yönelik talimatlar gibi (randevu
almak, başvuru yeri, ücretler) bilgilere Türkçe ulaşabilirler.

3- France-visas websitesine girmek şart mı?
Artık France-visas websitesi konsoloslukların vize sayfaları ve diğer vize şirketlerinin
sayfalarının yerine geçecektir. VFSGlobal ve Konsolosluğun websiteleri France-visas sitesine
yönlendirilecek şekilde değiştirilmiştir. Aşağıda bulabilirsiniz:
- VFS websitesi : http://www.vfsglobal.com/france/turkey/french/index.html

-Aynı şekilde Fransa İstanbul Başkonsolosluğu da websitesini değiştirmiştir. Fransızca ve
Türkçe versiyonları mevcuttur:

Online vize başvurusu formunu doldurmadan, kişisel başvuru için hala VFS aracılığıyla
randevu almak mümkündür. Ancak önümüzdeki aylarda tüm Fransa’ya vize başvurularını bir
araya getiren tek site olacağı için şimdiden France-visas’yı kullanmanızı tavsiye ederiz.
Seyahat acentalarının da müşterilerini France-visas sitesine yönlendirmelerini rica ederiz.
VFSGlobal, bu yeni websitesi ve kullanımı hakkında kullanıcıların tüm sorularını
yanıtlamakla yükümlüdür (bu numaradan ulaşabilirsiniz: +90 212 373 58 10) ancak herhangi
bir ek bilgiye ihtiyaç duyulduğunda vize hizmetleri sorumlusu hizmetinizdedir.

