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Öğrenim veya AB'nin Eğitim, Öğrenim veya Araştırma Programlarına Katılma Amaçlı Schengen Vizesi Başvuruları için
Gerekli Belgeler

Başvuru formu (aslı veya fotokopisi) büyük harfle doldulmalı ve başvuru sahibi tarafından
imzalanmalıdır. Reşit olmayan başvuru sahipler için formu, ebeveynleri ya da yasal vasisi tarafından
imzalanmalıdır. (BAŞVURU FORMU EKTEDİR)
1.-

2.-

Bir adet biyometrik fotoğraf

3.-

Pasaport (eğer varsa eski pasaport) ve fotokopileri

İspanya Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişinin İspanya seyahat süresini kapsayan; ülkeye
geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30.000 € teminat
tutarında, Schengen bölgesinde geçerlilik ibaresi bulunan, seyahat süresinin minimum tamamını
kapsayan, orijinal seyahat sağlık sigortası. Yapılan vize müracaatları için seyahat sağlık sigortası
geçerlilik süresi en az 1 hafta olmalıdır. Konsolosluk Bölümü sigortanın seyahat süresi + 2 günü
kapsayacak şekilde yaptırılması önerir.
4.-

5.-

Uçak/seyahat rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler.

Konaklamaya ilişkin belgeler: Otel rezervasyonları veya seyahat planını gösterir belgeler.
Sponsor ve/veya konaklamaya ilişkin belge: Ulusal mevzuata uygun davetiye ve/veya teminat
(Büyükelçilik ve Konsoloslukların web sitelerinde daha ayrıntılı bilgi ve indirilebilecek nitelikteki
formlara ilişkin linkler yer almaktadır)
6.-

7.Documento justificativo de medios de subsistencia: por ejemplo declaración bancaria sobre los
movimientos de la cuenta en los últimos tres meses y documento justificativo de ingresos regulares, por
ejemplo, extractos salariales de los últimos tres meses (o similar).

8.Aşağıda belirtilen belgelerden ziyaretin amacına uygun olanlar ibraz edilecektir:
8.1.- Öğrenim amacıyla: Ulusal mevzuata uygun davetiye ve/veya teminat (Dikkat: Üye Devlet Büyükelçilik ve
Konsolosluklarının web sitelerinde daha ayrıntılı bilgi ve indirilebilir nitelikte formlara ilişkin linkler yer
almaktadır).
8.2.- AB'nin eğitim, öğrenim veya araştırma programlarına katılım amacıyla: Vize başvurusu yapanın, bir
Avrupa Birliği Programı kapsamında desteklendiğini gösterir, Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik
Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından verilmiş mektup.
8.3.- Üniversite veya araştırma merkezi tarafından gönderilen davet mektubunun aslı.

9.Başvuru sahibinin kişisel durumuna ilişkin aşağıdaki belgeler, ilgili kategorideki başvuru sahiplerince
ibraz edilecektir:
9.1.- Başvuru sahibi öğretmen veya öğretim görevlisi iseişveren mektubu ve/veya izin onayı ve SGK (sosyal
güvenlik) işe giriş bildirgesi.
9.2.- Başvuru sahibi öğrenci ise: Öğrenci Belgesi.

Prof. Dr. Aziz Sancar Cad. 8
06690 Çankaya - Ankara
Tel.: + 90 312 438 03 92 - 440 21 69
E-mail: emb.ankara@maec.es

9.3.- Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile
seyahat ediyorsa: Ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname (seyahat eden ebeveyn evli değil ise veya
ebeveynlik yetkisi sadece kendisindeyse bu koşul geçerli değildir).
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