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Çalışma İzni Vizesi ( İşveren Olarak )

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

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

2.-

Eksiksiz doldurulmuş,imzalanmış Basvuru Formu (İspanyolca / İngilizce)

3.-

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

4.-

Linkte verilen Form doldurulmalıdır (link)

5.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

6.Tam teşekküllü hastaneden sağlık raporunun aslı ve fotokopisi ( İspanyolcaya noter tasdikli çevirisi
yaptırıldıktan sonra, Valilik’ten “La Haye” Apostil damgası vurdurulacaktır). Sağlık raporlarında şu ibarenin
bulunması gerekmektedir: "Hastanemize başvuran (kişinin ismi) isimli kinininin Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası
Sağlık Tüzüğü (2005) uyarınca, halk sağlığı riski oluşturabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamaktadır." Rapor 3
aydan eski olmamalıdır

7.Yapılacak iş ile ilgili yeterliliğe sahip olunduğunu gösteren, (eğer varsa) sahip olunan diploma ve
sertifikalar

8.-

Projenin gerçekleşebilmesi için gereken maddi imkanlara sahip olunduğunu gösteren belgeler

9.Yapılacak işin projesi, tahmini yatırım miktarı , fizibilite raporları gibi yapılması planlanan iş ile ilgili
dökümanlar

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

10.-

Yapılması planlanan iş ile ilgili eğer gerekiyorsa İspanyol makamlarından alınan gerekli izinler

11.-

Uçak Bileti Rezervasyonu

