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Aile Birleşimi Vizesi (AB Vatandaşı ile)

İspanyol yasaları gereği, T.C. vatandaşı olmayan başvuru sahipleri tüm evraklarını İspanyolcaya noter tasdikli tercüme edilmiş
olarak sunmalıdır.Bazı durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından da, Büyükelçilik tarafından vize başvuru evrakları
incelendikten sonra, vize başvuru evraklarının İspanyolcaya noter tasdikli tercüme edilmesi talep edilebilir.
Lütfen aşağıda belirtilen tüm evrakların asılları ve fotokopileriyle beraber eksiksiz getiriniz. (Fotokopiler evrakların arka
sayfalarınıda kapsamali,eksik sayfa olmamalıdır)
Bu vize türü için istenen evraklardan İspanyol makamlarınca verilmemiş her resmi evrak İspanyolca noter tasdikli tercümeli
olmalı, “La Haye” Apostili tasdiği yaptırılmalıdır.
Bu vize türü ücretsizdir.

1.-

Eksiksiz doldurulmuş,imzalanmış Basvuru Formu (İspanyolca / İngilizce)

2.-

Bir adet Biyometrik Fotoğraf ( Yeni çektirilmis olmalıdır. Arka fon beyaz olmalıdır. )

3.-

Eşlerin pasaportlarının asılları ve fotokopileri

4.İspanya’ya gidecek kişinin eş olması durumunda: Çok dilli evlilik kayıt örneği (Formül B) ve fotokopisi
(Nüfus idaresinden alınmaktadir. ”La Haye” Apostili tasdiği yaptırılmalıdır.) Evlilik İspanyol ya da diğer Avrupa
Birliği ülkerinin ilgili Nüfus Kayıt İdarelerinde kayıt ettirilmiş olmalıdır

5.İspanya’da ikamet eden Avrupa Birliği vatandaşının, eş/kayınpeder/kayınvalide/üvey evlat ile beraber
İspanya’da yaşamak istediğini belirten yazılı dilekçe

6.Eğer aile birleşimi, AB Vatandaşı olmayan eşin aile büyüklerinden biri ile yapılacaksa bu bağı gösteren
nüfus kayıt örneği (3 aydan eski olmamalıdır) ve aile birleşimine başvuran kişinin AB vatandaşına ekonomik
olarak bağımlı olduğunu gösteren son bir yıla ait evraklar

7.Eğer aile birleşimi, AB Vatandaşı olmayan eşin çocuklarıyla yapılacaksa ayrıca doğum belgesi alınması
gerekmektedir. Ayrıca çocuğun yasal vasisi olunduğunu kanıtlayan mahkeme kararınıda sunumalıdır (Doğum
belgesi 3 aydan eski olmamalıdır. İki evrakta İspanyolca noter tasdikli tercümeli ve ‘’La Haye’’ Apostili tasdikli
olmalıdır.)
İspanyol olmayıp İspanya’da yaşayan AB Vatandaşları ayrıca aşağıdaki evrakları ibraz etmelidir:

8.-

AB Vatandaşı eşin İspanya Oturum Kartı

9.İspanya ile olan bağı gösteren diğer evraklar:
9.1.- Valilikten alınan (Subdelegacion del Gobierno) ikamet belgesi veya Avrupa Birliği ülkesi uyruklu
yabancılar kayıt belgesi
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9.2.9.3.-

Son aylara ait ikamet edilen evin faturaları (doğalgaz,su,elektrik vs.)
İspanya’da sürekli ikamet ettiğini gösterir diğer belgeler

10.- Avrupa Birliği ülkesi vatandaşının ulusal mercilerden aldığı ve evliliğinin o ülke tarafından da tanındığını
gösterir belge

11.-

Uçak Bileti Rezervasyonu
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