
      Turistik Amaçlı Schengen Vizesi İçin Gereken Evraklar     

 Schengen Vizesi Başvuru Formu: Formdaki bölümlerin bilgisayar ya da el yazısı ile büyük harflerle 

doldurulması gerekmektedir. Reşit olmayanların formları ebeveynleri tarafından doldurulmalı ve 

imzalanmalıdır. (37. Kutu ve 4. Sayfadaki imza bölümü mutlaka imzalanmalıdır.) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Fotoğraf: 1 adet arka fon beyaz, 3 aydan eski olmayan biometrik resim. (Resimde baş üstünde ve çene 

altında mesafe olmalıdır. Alına ve yüze saç ya da örtü gelmemelidir. Fotoğraf ön cepheden ve tüm 

yüzün görünür olması gerekmektedir. Fotoshop işlemi uygulanmış, flu, fazla parlak ya da koyu resimler 

kabul edilmemektedir. Kemik/kalın/koyu/ince çerçeveli gözlüklü resimler kabul edilmemektedir. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Orijinal pasaport: Seyahat dönüş tarihinden itibaren 3 ay 15 gün geçerlilik süresi (temdit) olan ve vize 

etiketi yapıştırılabilecek minumum 2 boş vize sayfası olan orijinal pasaport. (Türk pasaportlarındaki 

“açıklamalar” sayfalarına vize işlemi uygulanamaz. Ayrıca pasaport veriliş tarihi 10 seneden eski 

olmamalıdır.)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Uçak rezarvasyonu: Öngörülen tarihteki ulaşım aracına ilişkin bilgiler. Tarih, gidiş-dönüş yön, yolcunun 

adı yazmalıdır. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Otel: Öngörülen tarihte otel rezervasyonu ve seyahat planını gösteren belgeler. Otelin adı, adresi, 

yolcunun adı yazmalıdır.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sigorta: Seyahat sağlık sigortası ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları, hastalık ve vefat halinde 

cenazenin ülkeye nakil masraflarını da kapsayan minimum 30.000€ teminatlı, antetli kağıda kaşeli ve 

imzalı olmalıdır.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 İş veren mektubu: Başvuru sahibi çalışıyorsa ya da iş yerinin sahibiyse, iş yerinin antetli kağıdına 

orijinal kaşeli ve imzalı olmalıdır. Seyahat tarihleri yazması gerekmektedir. Seyahat tarihlerinin, uçak ve 

otel tarihlerini kapsaması gerekmektedir. Devlete bağlı kurumlarda  calışanlar için iş veren 

mektubunun yanı sıra üzerinde izinli günlerinin yazılı olduğu izin belgeleri de olmalıdır.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 İşe giriş bildirgesi: sgk  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4A hizmet dökümü: sgk 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Maaş bordrosu: Çalıştığı yerdeki görev ve maaş durumunu belirten orijinal yazı. Son 3 aylık maaş 

bordrosu imzalı ve kaşeli olmalıdır.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Faaliyet belgesi: Ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösteren orijinal belge (faaliyet belgesi/oda sicil kayıt 

belgesi)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Resmi gazete 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 İmza sirküleri 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Vergi levhası 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Emekliler için: Başvuru sahibi emekli ise, resimli emekli kartı varsa fotokopisi ve emekli maaşını aldığı 

bankadan hesap dökümü, güncel tarihli (maximum 2 hafta) ve bakiye gösteren hesap bilgisi. Banka 

evrakları orijinal imzalı ve kaşeli olmalıdır.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Öğrenciler için: Başvuru sahibi öğrenci ise okuldan alınmış imzalı kaşeli öğrenci belgesi.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Çalışmayan ve yeni mezunlar için: Kişi yeni mezunsa ya da çalışmıyorsa en son alınan 

diploma/mezuniyet  fotokopisi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Çiftçiler için: Başvuru sahibi çiftçiyse bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi.  

 Banka hesabı: Son 3 ayın hesap hareketini gösteren güncel tarihli (maximum 2 hafta) imzalı kaşeli, 

yeterli bakiyeli şahsi banka hesabı. (Kaşeli ve imzalı hesap defter dökümü). Firma bankası 

alınmamaktadır. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Maddi durum: Maddi durumu gösteren diğer evraklar; varsa araç ruhsatı ve tapu fotokopisi.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Reşit olmayanlar veya halen okumakta olan yolcular için: Bu tarz dosyalarda mutlaka sponsor olmak 

zorundadır. Sadece anne, baba, eş sponsor olabilir. Masrafları karşılayan kişi (sponsor) tarafından 

yazılmış dilekçe, sponsora ait bütün iş evrakları ve banka evrakları ve varsa maddi durum evrakları 

olmalıdır. Sponsorla aile bağını göstermek icin vukuatlı nüfus kayıt örneği gereklidir.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Muvafakatname: 18 yaş altı yolcular için muvafakatnamede kiminle seyahat ediyorsa o kişinin adı, tc 

kimlik numarası belirtilmelidir ayrıca özellikle İSPANYA ibaresi yer alması gerekmektedir. Çocuk anne 

ve babası ile birlikte seyahat ediyorsa muvafakatname gerekmemektedir. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Evlilik cüzdanı: Masrafların eş durumunda karşılanması durumunda evlilik cüzdanı fotokopisi ya da 

vukuatlı nüfus kayıt örneği eklenmelidir. (Yolcunun evraklarında farklı soy adı olan evrak olması 

durumunda: Farklı soy adının nedeni evlilik ise evlilik cüzdanı fotokopisi, boşanma ise boşanma 

evrakının fotokopisinin dosyaya eklenmesi gerekmektedir.) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 İkametgah: Nüfus müdürlüğünden veya muhtardan. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 AB vatandaşıyla evli olanlar: AB evlilik cüzdanı veya resmi güncel evlilik belgesi (noter onaylı 

ispanyolca, türkçe veya ingilizce tercümesiyle) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Yabancılar için: Geçerliliği olan yasal oturum/ikamet izni. Seyahatinin dönüşünden itibaren 3 ay 15 gün 

geçerliliği olması gerekmektedir. Bu belgenin uzatıldığına dair verilen kağıt yeterli değildir. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopisi: Nüfus cüzdanının ve güncel pasaportlarda işlenmiş tüm 

sayfaların fotokopisi, eski pasaportlarda son 3 yıla ait shengen vizesi fotokopisi. A4 ebadında olması 

gerekmektedir.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Vize ücreti + Servis bedeli: Nakit ödeme yapılmaktadır (TL) – vize talebinin reddedilmesi durumunda 

iade talebi  kabul edilmemektedir.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOT 1: Belgelerin fotokopisi orijinal belgeden fotokopi ya da tarayıcı aracılığıyla PDF formatından çıktı 

alınabilir. Fotoğrafı çekilip çıktı alınan belgeler kabul edilmemektedir.   

NOT 2: Evrakların üzerinde aslı gibidir ibaresi olmaması gerekmektedir. 

Aşağıdakileri kabul ediyorum, 

- Başvurum ile birlikte sunduğum belgeler yukarıda işaretlenmiştir. Schengen yönetmeliği uyarınca, istenilen bir veya daha fazla belgenin eksik olması 

durumunda veya şartlara tam olarak uymaması durumunda vizemin red edilebileceğini biliyorum. 

- Yukarıdaki durumlar için belirtilen tüm belgelerin ibraz edilmesi, otomatik olarak vize verileceği anlamına gelmemektedir. Başvurunuz için  sunduğunuz 

belgeler size hiçbir şekilde geri iade edilmez. 

- Gerekli olduğu düşünülen durumlarda ek belgeler, fotokopilerin orijinalleri ya da belgelerin aynısı, konsolosluk ve/veya vfs g lobal personeli tarafından 

talep edilebilir. Vfsglobal personeli gerekli gördüğü durumlarda başvuruya notlar düşebilir, gerekli görmediği belgeleri iade edebilir. 

- Vize başvurusu sırasında ödenen vize ücreti, hizmet ücreti ve diğer ek servisler için ödenen ücretler, işlem sürecine giren başvurunun iptali halinde veya 

vize redle sonuçlandığında iade edilmez. 

- Kapıda vize servisi vfs global ve vf vize danışmanlık hizmetleri ltd. şti. sorumluluğundadır. İspanya hükümeti veya ispanya elçiliği/konsolosluğu bu servisten 

sorumlu tutulamaz. 

Personel İmza                                                                                                                                                                Başvuru yapanın adı, 

soyadı, imza ve tarih 




