AB VATANDAŞI OLAN KİŞİ İLE AİLE BİRLEŞİMİ
DİKKAT: TÜM BELGELER İSPANYOLCA VEYA İSPANYOLCA’YA TERCÜME EDİLMİŞ OLARAK,
ORİJİNALLERİ VE FOTOKOPİLERİ A4 BOYUTUNDA OLACAK ŞEKİLDE SUNULMALIDIR.
-

Eksiksiz şekilde doldurulmuş ve imzalanmış, (3x4) boyutlarında, beyaz fonlu biyometrik
fotoğraf yapıştırılmış Schengen Vize Başvuru Formu (İspanyolca ‐ Türkçe indir /
İspanyolca Ingilizce indir).

-

En az dört ay geçerliliği olan, işlem görmüş tüm sayfaların ve kişisel bilgilerin
bulunduğu sayfaların fotokopisini içeren, İspanya’da geçerliliği tanınan pasaport veya
seyahat belgesi.

-

TC kimlik belgesi.
Türk vatandaşı olmayanların uzun süreli Türk oturum kartı bulunması
gerekmektedir (iş, öğrenim, aile).

-

İkametgah tezkeresi.

-

AB vatandaşı olan eşin kimlik belgesi (kimlik belgesi ve/veya pasaport)

-

AB vatandaşı olan eşin vatandaşı olduğu ülkenin yetkili makamlarınca son üç ay
içinde düzenlenmiş, İspanyolca’ya çevrilmiş ve çevirisinde Apostil damgası bulunan
evlilik kayıt belgesi.
İspanyol vatandaşı olması durumunda İspanyol Aile Cüzdanı (orijinali ve
fotokopisi).

-

Belediye sicilinde kayıtlı ikametgah belgesi ve Hükümet Alt Heyetinde AB vatandaşları
Kayıt Belgesi veya AB vatandaşı eşin son üç ay içinde düzenlenmiş İspanya’daki
Oturum Kartı.
İspanyol vatandaşı olması durumunda ikametgah belgesi.

-

Son aylardaki evle ilgili harcamaları gösteren fatura ödemeleri (elektrik, gaz, telefon
vb.) ve İspanya’da ikamet edildiğini gösteren diğer belgeler.

-

İspanya’da bulunan AB vatandaşı eş tarafından sunulan, eşi/anne babası/çocukları ile
İspanya’da yaşamak istediğini, ayrılma ya da yasal boşanma sürecinde olmadığını ifade
eden yazılı dilekçe.

-

AB vatandaşı olmayan eşten olan çocuklarla aile birleşimi:

İspanyolca’ya tercüme edilmiş ve “La Haye” Apostil damgası alınmış (bir apostil orijinal
belgede, bir apostil tercümesi yapılmış belgede olmalıdır) (*), son üç ay içinde düzenlenmiş

doğum belgesi ya da “FORM A” doğum belgesi (son üç aydan daha kısa süre önce düzenlenmiş
ve “La Haye” apostili olan).
Reşit olmayanın İspanya’da yaşamak üzere gidebilmesi için diğer ebeveyn tarafından
imzalanmış, birleşim yapılacak ebeveynin bilgilerini de içeren (isim soyisim, DNI ve açık adres),
İspanyolca’ya tercüme edilmiş ve “La Haye” apostili alınmış noter onayı.
‐AB vatandaşı olmayan aile fertleri ile birleşim durumunda (anne baba):
İspanyolca’ya tercüme edilmiş ve “La Haye” Apostil damgası alınmış (bir apostil orijinal
belgede, bir apostil tercümesi yapılmış belgede olmalıdır) (*), son üç ay içinde düzenlenmiş aile
birleşimi yapan kişinin doğum belgesi ya da “FORM A” doğum belgesi (son üç aydan daha kısa
süre önce düzenlenmiş ve “La Haye” apostili olan).
Birleşim yapılan kişinin son bir yıl boyunca birleşimi yapan kişilere ekonomik olarak bağımlı
olduğunu gösteren belge.

ÖNEMLİ:
-

Vize ücretsizdir.
Başvuru sahibinin gerek başvuru yapmak gerek vizesini almak üzere ŞAHSEN
konsolosluğa gitmesi gerekmektedir.
Orijinal pasaportun Büyükelçilikte kalması zorunlu değildir, başvuru sahibi başvurusunu
gerçekleştirdikten sonra pasaportunu geri alabilir ve işlem sonuçlandığında geri
getirebilir.

(*) Lahey anlaşmasının dışında kalan ülkelerin belgelerinin o ülkedeki İspanya Büyükelçiliği
tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

