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Girişimciler İçin Oturum Vizesi

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
Bu tür vizelerde karar mercii İspanya Dışişleri Bakanlığı olduğundan, vizelerin cevap süresi yaklaşık iki hafta sürmektedir
Başvuru sahibi vize başvurusuna ve pasaport teslimine ŞAHSEN gelmelidir
Pasaportun aslı başvuru sahibinde kalabilir. Bu durumda pasaportun tüm sayfalarının fotokopisi teslim edilmelidir.Vize,
başvuru sahibi vize sonuçlanıp geldiğinde basılacaktır
Başvuru sahibi İspanya topraklarında yasadışı olarak bulunmamış olmalıdır

1.Pasaport ya da Seyahat Dökümanı. Eğer pasaportunuzun süresi yetersiz ise başvuruya gelmeden
yenilemeniz tavsiye olunur. Biyometrik sayfanın fotokopisi.

2.-

Eksiksiz doldurulmuş,imzalanmış Basvuru Formu (İspanyolca / İngilizce)

3.-

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

4.Sicil Kaydı alabilecek yaşta olan tüm vize başvuru sahiplerinin Adli Sicil Kayıt belgesinin aslı ve fotokopisi
(İspanyolcaya noter tasdikli çevirisi yaptırıldıktan sonra, Valilik’ten “La Haye” Apostil damgası vurdurulacaktır).
Son beş yıl içinde uzun süreli ikamet edilmiş her ülkeden Sicil Kaydı alınmalı,İspanyolca tercüme ve ‘’La Haye’’
Apostili yaptırılmalıdır. Sicil Kaydı 3 aydan eski olmamalıdır (Aslı ve Fotokopisi)

5.Başvuru sahibinin İspanyada geçirilecek süre için her ay en az 2.130,04 euroluk geliri ayrıca her aile üyesi
için yine aylık 532,51 euroluk geliri olduğunu kanıtlayan evraklar (Aslı ve Fotokopisi)

6.-

Sağlık Sigortası (Aslı ve Fotokopisi)

7.Başvuru sahibinin NIE (Número de Identidad de Extranjero) numarasının yazılı olduğu resmi evrak (Aslı
ve Fotokopisi). Eğer NIE numarası daha önceden alınmamışsa vize başvurusu ile birlikte başvurulabilir. NIE
başvurusunun evraklarına ayrıca bakınız.

8.-

Bu vize türüne özel harçların ödendiğini gösteren evraklar.

9.-

Daha önce İspanyada ya da Schengen üyesi ülkelerde yasadışı olarak bulunmamış olmak.

İLAVE EVRAKLAR: Yapılacak başvurunun türüne göre bazı ilave evraklar istenmektedir.

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

Sermaye Yatırımı

10.-

Vize başvurusundan en fazla 60 gün önce aşağıdaki yatırımlardan birini yapmış olmak :
2 Milyon euroya denk veya daha fazla değerde devlet tahvili yatırımı yapmak. Bu yatırımı gerekli
kurumlardan alınan evraklar ile kanıtlamak. Yatırımı yapan kişi yatırımın tek sahibi olmalı ve en az 5
yıllığına bu tahvillere sahip olmalıdır.

1 milyon euroya denk veya daha fazla değerde borsa hissesi olmayan bir şirkete yatırım yapmak veya
şirket hissesi payı alarak yatırım yapmak.“Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de
Economía y Competitividad” kurumundan alınacak evrak ile kanıtlanmalıdır.

1 milyon euroya denk veya daha fazla değerde borsada hissesi olan bir şirkete yatırım yapmak.
“Comisión Nacional del Mercado de Valores o en el Banco de España” kurumundan alınacak evrak ile
bu yatırım yapıldığı kanıtlanmalıdır.

İspanyol Bankalarından birine yapılacak en az 1 milyon euroluk sermaye girişi. Bu hesabın tek bir
sahibi olmalıdır ve bankadan alınacak evrak ile kanıtlanmalıdır.


Gayrimenkul Alımı ile Elde Edilen Oturum İzni (500.000 € veya üzeri değerde)

11.-

Aşağıdaki evraklar sunulmalıdır :


500.000 euro veya üzeri değerde bir gayrimenkul alımı gerçekleştirmek.Bu alım bu hakkı tanıyan yasa
geçtikten sonra yapılmış olmalıdı. Bu değerde gayrimenkul alımı sadece tek bir başvuran için
geçerlidir.



Gayrimenkul alımının gerçekleştiğini kanıtlayan resmi evrak: Vize başvurusundan en fazla 90 gün önce
alınmış olması gereken İspanyadaki Tapu Müdürlüğünden (Registro de la Propiedad) gayrimenkulün
sahipliğini kanıtlayan evraklar. Eğer bu başvuru halen devam etmekteyse başvurunun yapıldığını
gösteren evraklar.

Girişimciler/Yatırımcılar :

12.- Vize başvurusu yapılacak bölgedeki İspanya Ticari Ofisi’nden (Oficina Económica y Comercial)
gerçekleştirilmesi planlanan proje veya iş hakkında uygunluk raporu.

Yüksek Vasıflı Çalışanlar:

13.- ‘’Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos de la Dirección General de Migraciones.’’
kurumundan alınan oturum izni belgesi.

Araştırma Görevlisi





Aşağıdaki durumlara dahilseniz :
13 ve 14/2011 (1 Haziran) numaralı kanunlara bağlı olarak çalışacak araştırma personeli.
İspanyol I+D+i merkezlerinde veya ilgili şirketlerde çalışacak personel.
Bir anlaşma kapsamında devlet veya özel bir kurumda araştırmacı olarak çalışacaklar.



Bir anlaşma kapsamında üniversiteler,yüksek öğrenim veya araştırma kurumlarında çalışacak
öğretmenler.

Şirket İçi Eleman Değişimi



Aynı şirket veya şirket grubuna mensup işyerlerinde çalışanların yaptıkları şirket içi yer değişiklikleri:
‘’Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos de la Dirección General de Migraciones.’’
kurumundan oturum izni belgesi alınmalıdır.

Familiares de los anteriores:
14.- Yukarıdaki vize türlerinden herhangi birine başvuran kişi eşi ve 18 yaşından küçük çocukları içinde
oturum vizesine başvurabilir. 18 yaşından büyük çocuklar eğer sağlık sorunları mevcut ise vizeye başvurabilir.
15.- Aile bağlarını kanıtlayan nüfus kayıt örneği (evlilik belgesi, doğum belgesi) İspanyolca noter tasdikli
tercümeli olmalı ve ‘’La Haye’’ Apostili yaptırılmalıdır.

