SCHENGEN VİZESİ
HER TÜR BAŞVURU İÇİN: 90 günden az turizm, iş seyahati, kültürel etkinlik, aile ziyareti,
eğitim:
TÜM BAŞVURULAR:
- Eksiksiz şekilde doldurulmuş ve imzalanmış, (3x4) boyutlarında, beyaz fonlu biyometrik
fotoğraf yapıştırılmış Schengen Başvuru Formu (Buradan İspanyolca indir).
- Vize ve giriş – çıkış damgası bulunan işlem görmüş tüm sayfaların ve kişisel bilgilerin
bulunduğu sayfaların fotokopisi ile birlikte, İspanya’da geçerliliği tanınan ve gitmek için
başvurulan sürenin bitiminden itibaren en az üç ay geçerliliği bulunan pasaport veya
seyahat belgesi.
- TC kimlik belgesi.
Yabancılar için: Öngörülen dönüş tarihinden itibaren 3 ayın üzerinde geçerliliği
bulunan oturum izni. Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş oturum izni
uzatma belgesi veya kısa süreli oturum kartı kabul edilmemektedir.
- İkametgah tezkeresi.
- Uçak bileti rezervasyonu ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı
belgeler.
- Otel rezervasyonu veya seyahat planını gösterir belgeler.
- Nüfus kayıt örneği.
- İspanya’da bulunulacak tüm süreyi kapsayan, en az 30.000 Euro teminatlı seyahat
sağlık sigortası. Her durumda sigorta en az 7 günlük olmalıdır ve seyahat süresinin
tamamı + 2 günü kapsayacak şekilde yaptırılmalıdır.
Farklı türden başvuru sahipleri aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:
a) Çalışan ise:
· Çalıştığı yerdeki görevini, işe başlama tarihini, maaşını ve izinli olduğunu gösterir
işveren mektubu.
· SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi.

· SGK 4A statüsündekiler: Çalışmaya başladığı ilk günden son aya kadar prim ödemesini
gösteren hizmet dökümü. (Çalışılan şehir İspanya İstanbul Başkonsolosluğu görev
bölgesinde bulunmalıdır.)
· Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası.
· Vergi levhası.
b) Özel şirket sahibi ise:
· Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası.
· Vergi levhası.
· SGK hizmet dökümü.
c) Emekli ise:
· Emekli maaşını gösterir belge (Son üç aya ait banka hesap dökümü ve emekli cüzdanı).
d) Öğrenci ise:
· Öğrenim görülen kurumdan alınan öğrenci belgesi.
e) Başvuru sahibi 18 yaşından küçükse ve tek başına ya da yalnızca bir ebeveyni veya
yasal vasisi ile seyahat ediyorsa:
Velilerin noter tasdikli muvafakatnamesi (Birlikte seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya
ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir).
f) Çiftçi ise:
· Ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
g) Başvuru sahibi kendi ekonomik imkanlarına sahip değilse:
Birinci dereceden ailesi ya da eşinin masraflarını karşıladığını taahhüt eden mektubunu
sunmalıdır. Aile bağını kanıtlayıcı belge gereklidir.
Masrafları üstlenen kişiden alınan sponsor mektubu, bu kişinin işine ve banka
hesaplarına dair belgeler sunulmalıdır. Eğer isterse mali durumunu gösterir diğer belgeleri de
ekleyebilir.
VİZE TÜRÜNE GÖRE GEREKLİ OLAN ÖZEL BELGELER:
A. TURİZM

· Son 15 gün içinde düzenlenmiş, son üç aya ait hesap hareketliliklerini gösteren banka
hesap dökümü.
· Son üç aya ait maaş bordrosu, emekli maaşı ya da alınan ödemelere dair belge.
B. AİLE ZİYARETİ
· Son 15 gün içinde düzenlenmiş, son üç aya ait hesap hareketliliklerini gösteren banka
hesap dökümü.
· Son üç aya ait maaş bordrosu, emekli maaşı ya da alınan ödemelere dair belge.
· Aile cüzdanı veya resmi belgelendirme aracılığıyla aile bağlarının kanıtlanması.
· Davet eden kişinin İspanya’daki ayrıntılı adresi ve bilgilerini, davetin amacını ve tarih
aralığını gösteren, davet edilen kişinin seyahati sonunda Türkiye’ye döneceğini taahhüt
eden, İspanyol polisi tarafından düzenlenmiş resmi davet mektubu. İspanyol kimlik
belgesi ya da geçerli oturum izni ile birlikte sunulmalıdır.
C. İŞ SEYAHATLERİ
· İspanyol şirketten alınan davet mektubu. Eğer masrafları şirket karşılıyorsa bahsi
geçen mektupta bu durum belirtilmelidir. Aksi taktirde, geçim kaynakları
belgelendirilmelidir:
· Son 15 gün içinde düzenlenmiş, son üç aya ait hesap hareketliliklerini gösteren
banka hesap dökümü.
· Son üç aya ait maaş bordrosu, emekli maaşı ya da alınan ödemelere dair belge.
Bir kongreye, kültürel, sanatsal etkinliğe uzman, düzenleyici veya konuşmacı
olarak katılım:
· Kişinin sanatçı, uzman veya düzenleyici olarak kültürel ortamda halka açık bir
gösteride yer almak amacıyla İspanya’ya gideceğini kanıtlayacı belge.
· Bulunması durumunda, kamuya ait veya özel bir İspanyol kurumun, konaklama ve
seyahat masraflarını karşılayacağını taahhüt eden resmi daveti aracılığıyla
ekonomik kaynakların belgelendirilmesi.
D. KONFERANSLARA VEYA KÜLTÜREL, SPORTİF ETKİNLİKLERİNE KATILIM

· Son 15 gün içinde düzenlenmiş, son üç aya ait hesap hareketliliklerini gösteren
banka hesap dökümü.
· Son üç aya ait maaş bordrosu, emekli maaşı ya da alınan ödemelere dair belge.
İlgili türdeki başvuru sahibi için ziyaret amacı ile ilgili aşağıdaki belgeler sunulmalıdır:
a) Konferanslar ve kültürel etkinlikler için:
· Kültürel hizmeti düzenleyen kurumun gerçekleştirileceği etkinliğin organizatöründen
alınmış davet ya da yaratıcı bir etkinliğe katılmak için alınmış davet.
b) Sportif faaliyetler için:
· Federasyon veya spor klübü tarafından gönderilen davetiye ya da spor faaliyetine
katılımı gösteren belge.
· Bağlı bulunduğu federasyon ya da spor klübünden alınan belge.
E. SCHENGEN BÖLGESİNE GİRMEK VE/VEYA SHENGEN BÖLGESİNDEN GEÇMEK İSTEYEN
TIR ŞOFÖRLERİ
1) Şirket teminat yazısı ve şirketin üyesi olması halinde UND (Uluslararası Nakliyeciler
Derneği) tarafından verilen teminat yazısı.
2) Şirket sürücülerinin listesi.
3) Sürücünün SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi, SGK "hizmet dökümü" ve sürücü
için yapılan önceki SGK ödemeleri listesi.
4) Şirketin Ticaret Odası kaydı.
5) C2 belgesi (ihracat izni).
6) Sürücünün ulusal ve uluslararası sürücü belgesi.
7) AB’deki bir şirketten davet mektubu ya da iş ortaklığı belgesi.
F. 90 GÜNE KADAR ÖĞRENİM VEYA AB'NİN EĞİTİM, ÖĞRETİM VEYA ARAŞTIRMA
PROGRAMLARINA KATILIM
· Son 15 gün içinde düzenlenmiş, son üç aya ait hesap hareketliliklerini gösteren banka
hesap dökümü.
· Son üç aya ait maaş bordrosu, emekli maaşı ya da alınan ödemelere dair belge.

· SGK hizmet dökümü.
· Eğitim görmek veya eğitimini ilerletmek, araştırma ya da formasyon çalışmalarında
bulunmak üzere, gerçekleştirilecek olan kurs veya kursların öğrenim planını, başlangıç
ve bitiş tarihlerini gösteren, resmi olarak tanınan bir öğretim merkezinden alınan kabul
ve kayıt belgesi.
· Ücretlerin ödendiğini gösterir banka dekontu (ücretsiz ise bunu gösterir belge).
· Bulunması durumunda, adı geçen merkeze, her ikisi de Eğitim ve Bilim Bakanlığına
bağlı olan üniversite, merkez, eğitim kurumları ulusal kaydında ya da üniversite dışı
eğitim kurumları resmi kaydında atanan kod numarası. Aynı şekilde, Endüstri, Turizm,
Tarım ve Ticaret Bakanlığı ya da Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından tanınan araştırma
merkezlerine verilen kod.
· Bir öğrenci değişim programına dahil olunması durumunda: Başvuru sahibinin
Türkiye’de kayıtlı olduğu eğitim kurumu tarafından verilen ve İspanya’daki eğitim
kurumunun davet mektubundaki bilgilerin aynısını içeren mektup.
· ERASMUS ya da başka bir AB programından burslu öğrenci olunması durumunda:
Resmi olarak tanınan üniversiteler ve/veya eğitim kurumları arasında yapılan anlaşma
örneği. Bahsi geçen anlaşma, bu anlaşmaya dahil olan tüm taraflarca imzalanmış
olmalıdır.
AB eğitim, öğretim veya araştırma programlarına katılım:
· Üniversite veya araştırma merkezinden alınmış orijinal davet mektubu.
· Başvuru sahibinin bir Avrupa Birliği programından burs aldığını gösteren, Türk Ulusal
Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) ya da TÜBİTAK tarafından verilmiş
mektup.
Başvuru sahibi öğretmen olarak çalışıyorsa,
İşveren mektubu ya da izin belgesi.
Sosyal güvenlik işe giriş bildirgesi.
G. TRANSİT DENİZCİ VİZESİ

· Geçerli Gemici Cüzdanı.
· Davet: İspanya’da bulunan denizcilik şirketi tarafından transit vize talep eden davet
mektubu.
Mektup denizci ile ilgili şu bilgileri içermelidir: Ad ve soyad, milliyet, doğum yeri ve
tarihi, pasaport ve denizci belgesi numarası, düzenleme ve son geçerlilik tarihi,
denizcinin işi, geminin ismi ve bayrağı, İspanya’ya giriş tarihi ve giriş yapılan havalimanı,
İspanya’daki varış limanı ve öngörülen seyahat hakkındaki diğer bilgiler.
· Turistik gemi çalışanları: Orijinal kontrat örneği ve gemicilik şirketinden alınan davet
mektubu.
TÜM BAŞVURULAR:
- Eksiksiz şekilde doldurulmuş ve imzalanmış, (3x4) boyutlarında, beyaz fonlu biyometrik
fotoğraf yapıştırılmış Schengen Başvuru Formu (Buradan İspanyolca indir).
- Vize ve giriş – çıkış damgası bulunan işlem görmüş tüm sayfaların ve kişisel bilgilerin
bulunduğu sayfaların fotokopisi ile birlikte, İspanya’da geçerliliği tanınan ve gitmek için
başvurulan sürenin bitiminden itibaren en az üç ay geçerliliği bulunan pasaport veya
seyahat belgesi.
- TC kimlik belgesi.
Yabancılar için: Öngörülen dönüş tarihinden itibaren 3 ayın üzerinde geçerliliği
bulunan oturum izni. Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş oturum izni
uzatma belgesi veya kısa süreli oturum kartı kabul edilmemektedir.
- İkametgah tezkeresi.
- Uçak bileti rezervasyonu ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı
belgeler.
- Otel rezervasyonu veya seyahat planını gösterir belgeler.
- Nüfus kayıt örneği.
- İspanya’da bulunulacak tüm süreyi kapsayan, en az 30.000 Euro teminatlı seyahat
sağlık sigortası. Her durumda sigorta en az 7 günlük olmalıdır ve seyahat süresinin

tamamı + 2 günü kapsayacak şekilde yaptırılmalıdır.
Farklı türden başvuru sahipleri aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:
a) Çalışan ise:
· Çalıştığı yerdeki görevini, işe başlama tarihini, maaşını ve izinli olduğunu gösterir
işveren mektubu.
· SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi.
· SGK 4A statüsündekiler: Çalışmaya başladığı ilk günden son aya kadar prim ödemesini
gösteren hizmet dökümü. (Çalışılan şehir İspanya İstanbul Başkonsolosluğu görev
bölgesinde bulunmalıdır.)
· Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası.
· Vergi levhası.
b) Özel şirket sahibi ise:
· Şirketin ticaret odasındaki kaydı ve ticaret sicil gazetesinin kopyası.
· Vergi levhası.
· SGK hizmet dökümü.
c) Emekli ise:
· Emekli maaşını gösterir belge (Son üç aya ait banka hesap dökümü ve emekli cüzdanı).
d) Öğrenci ise:
· Öğrenim görülen kurumdan alınan öğrenci belgesi.
e) Başvuru sahibi 18 yaşından küçükse ve tek başına ya da yalnızca bir ebeveyni veya
yasal vasisi ile seyahat ediyorsa:
Velilerin noter tasdikli muvafakatnamesi (Birlikte seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya
ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir).
f) Çiftçi ise:
· Ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
g) Başvuru sahibi kendi ekonomik imkanlarına sahip değilse:
Birinci dereceden ailesi ya da eşinin masraflarını karşıladığını taahhüt eden mektubunu

sunmalıdır. Aile bağını kanıtlayıcı belge gereklidir.
Masrafları üstlenen kişiden alınan sponsor mektubu, bu kişinin işine ve banka
hesaplarına dair belgeler sunulmalıdır. Eğer isterse mali durumunu gösterir diğer belgeleri de
ekleyebilir.
VİZE TÜRÜNE GÖRE GEREKLİ OLAN ÖZEL BELGELER:
A. TURİZM
· Son 15 gün içinde düzenlenmiş, son üç aya ait hesap hareketliliklerini gösteren banka
hesap dökümü.
· Son üç aya ait maaş bordrosu, emekli maaşı ya da alınan ödemelere dair belge.
B. AİLE ZİYARETİ
· Son 15 gün içinde düzenlenmiş, son üç aya ait hesap hareketliliklerini gösteren banka
hesap dökümü.
· Son üç aya ait maaş bordrosu, emekli maaşı ya da alınan ödemelere dair belge.
· Aile cüzdanı veya resmi belgelendirme aracılığıyla aile bağlarının kanıtlanması.
· Davet eden kişinin İspanya’daki ayrıntılı adresi ve bilgilerini, davetin amacını ve tarih
aralığını gösteren, davet edilen kişinin seyahati sonunda Türkiye’ye döneceğini taahhüt
eden, İspanyol polisi tarafından düzenlenmiş resmi davet mektubu. İspanyol kimlik
belgesi ya da geçerli oturum izni ile birlikte sunulmalıdır.
C. İŞ SEYAHATLERİ
· İspanyol şirketten alınan davet mektubu. Eğer masrafları şirket karşılıyorsa bahsi
geçen mektupta bu durum belirtilmelidir. Aksi taktirde, geçim kaynakları
belgelendirilmelidir:
· Son 15 gün içinde düzenlenmiş, son üç aya ait hesap hareketliliklerini gösteren
banka hesap dökümü.
· Son üç aya ait maaş bordrosu, emekli maaşı ya da alınan ödemelere dair belge.
Bir kongreye, kültürel, sanatsal etkinliğe uzman, düzenleyici veya konuşmacı
olarak katılım:

· Kişinin sanatçı, uzman veya düzenleyici olarak kültürel ortamda halka açık bir
gösteride yer almak amacıyla İspanya’ya gideceğini kanıtlayacı belge.
· Bulunması durumunda, kamuya ait veya özel bir İspanyol kurumun, konaklama ve
seyahat masraflarını karşılayacağını taahhüt eden resmi daveti aracılığıyla
ekonomik kaynakların belgelendirilmesi.
D. KONFERANSLARA VEYA KÜLTÜREL, SPORTİF ETKİNLİKLERİNE KATILIM
· Son 15 gün içinde düzenlenmiş, son üç aya ait hesap hareketliliklerini gösteren
banka hesap dökümü.
· Son üç aya ait maaş bordrosu, emekli maaşı ya da alınan ödemelere dair belge.
İlgili türdeki başvuru sahibi için ziyaret amacı ile ilgili aşağıdaki belgeler sunulmalıdır:
a) Konferanslar ve kültürel etkinlikler için:
· Kültürel hizmeti düzenleyen kurumun gerçekleştirileceği etkinliğin organizatöründen
alınmış davet ya da yaratıcı bir etkinliğe katılmak için alınmış davet.
b) Sportif faaliyetler için:
· Federasyon veya spor klübü tarafından gönderilen davetiye ya da spor faaliyetine
katılımı gösteren belge.
· Bağlı bulunduğu federasyon ya da spor klübünden alınan belge.
E. SCHENGEN BÖLGESİNE GİRMEK VE/VEYA SHENGEN BÖLGESİNDEN GEÇMEK İSTEYEN
TIR ŞOFÖRLERİ
1) Şirket teminat yazısı ve şirketin üyesi olması halinde UND (Uluslararası Nakliyeciler
Derneği) tarafından verilen teminat yazısı.
2) Şirket sürücülerinin listesi.
3) Sürücünün SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi, SGK "hizmet dökümü" ve sürücü
için yapılan önceki SGK ödemeleri listesi.
4) Şirketin Ticaret Odası kaydı.
5) C2 belgesi (ihracat izni).
6) Sürücünün ulusal ve uluslararası sürücü belgesi.

7) AB’deki bir şirketten davet mektubu ya da iş ortaklığı belgesi.
F. 90 GÜNE KADAR ÖĞRENİM VEYA AB'NİN EĞİTİM, ÖĞRETİM VEYA ARAŞTIRMA
PROGRAMLARINA KATILIM
· Son 15 gün içinde düzenlenmiş, son üç aya ait hesap hareketliliklerini gösteren banka
hesap dökümü.
· Son üç aya ait maaş bordrosu, emekli maaşı ya da alınan ödemelere dair belge.
· SGK hizmet dökümü.
· Eğitim görmek veya eğitimini ilerletmek, araştırma ya da formasyon çalışmalarında
bulunmak üzere, gerçekleştirilecek olan kurs veya kursların öğrenim planını, başlangıç
ve bitiş tarihlerini gösteren, resmi olarak tanınan bir öğretim merkezinden alınan kabul
ve kayıt belgesi.
· Ücretlerin ödendiğini gösterir banka dekontu (ücretsiz ise bunu gösterir belge).
· Bulunması durumunda, adı geçen merkeze, her ikisi de Eğitim ve Bilim Bakanlığına
bağlı olan üniversite, merkez, eğitim kurumları ulusal kaydında ya da üniversite dışı
eğitim kurumları resmi kaydında atanan kod numarası. Aynı şekilde, Endüstri, Turizm,
Tarım ve Ticaret Bakanlığı ya da Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından tanınan araştırma
merkezlerine verilen kod.
· Bir öğrenci değişim programına dahil olunması durumunda: Başvuru sahibinin
Türkiye’de kayıtlı olduğu eğitim kurumu tarafından verilen ve İspanya’daki eğitim
kurumunun davet mektubundaki bilgilerin aynısını içeren mektup.
· ERASMUS ya da başka bir AB programından burslu öğrenci olunması durumunda:
Resmi olarak tanınan üniversiteler ve/veya eğitim kurumları arasında yapılan anlaşma
örneği. Bahsi geçen anlaşma, bu anlaşmaya dahil olan tüm taraflarca imzalanmış
olmalıdır.
AB eğitim, öğretim veya araştırma programlarına katılım:
· Üniversite veya araştırma merkezinden alınmış orijinal davet mektubu.
· Başvuru sahibinin bir Avrupa Birliği programından burs aldığını gösteren, Türk Ulusal

Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) ya da TÜBİTAK tarafından verilmiş
mektup.
Başvuru sahibi öğretmen olarak çalışıyorsa,
İşveren mektubu ya da izin belgesi.
Sosyal güvenlik işe giriş bildirgesi.
G. TRANSİT DENİZCİ VİZESİ
· Geçerli Gemici Cüzdanı.
· Davet: İspanya’da bulunan denizcilik şirketi tarafından transit vize talep eden davet
mektubu.
Mektup denizci ile ilgili şu bilgileri içermelidir: Ad ve soyad, milliyet, doğum yeri ve
tarihi, pasaport ve denizci belgesi numarası, düzenleme ve son geçerlilik tarihi,
denizcinin işi, geminin ismi ve bayrağı, İspanya’ya giriş tarihi ve giriş yapılan havalimanı,
İspanya’daki varış limanı ve öngörülen seyahat hakkındaki diğer bilgiler.
· Turistik gemi çalışanları: Orijinal kontrat örneği ve gemicilik şirketinden alınan davet
mektubu.

