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Kısa Süreli Vize
ÖNEMLİ DUYURU: Lütfen randevu almadan önce TÜM bilgileri dikkatlice okuyunuz. Vize almak için
TÜM belgeleri doğru ve eksiksiz sunumanız gerekmektedir. Aksi takdirde talebiniz REDDEDİLİR.
Kısa süreli vizeye başvurmanız gerekiyorsa (90 günden az) hem randevu almak hem de ek bilgi için BLS
şirketiyle görüşmelisiniz. Türkiye'deki BLS International internet sitesine aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz: http://turkey.blsspainvisa.com

BLS International - Ankara Ofisi
Yıldızevler, 714 Sk. Nº 5 Kat 1 Daire 6 vizyon plaza, Çankaya - Ankara
Tel: +90 212 281 52 81
Email: feedback.ank@blshelpline.com / info.ank@blshelpline.com
http://turkey.blsspainvisa.com
BLS International – İstanbul Ofisi
Yesilce mah. Destegul sk. Polatcan plaza Nº 5 Daire 3 Kagithane - Istanbul
Tel: +90 212 401 2313
Email: feedback.ist@blshelpline.com - info.ist@blshelpline.com
Aşağıdaki kişiler, Ankara veya Gaziantep'teki BLS ofislerinde kısa süreli vize için başvurabilirler:










Aşağıdaki illerde ikamet eden Türk veya yabancı vatandaşlar (LINK). Bu illerin dışında
Türkiye'de yaşayan tüm diğer yabancı Türk vatandaşları İstanbul'daki Başkonsolosluğumuzla
iletişime geçmelidir. Özel (yeşil), servis (gri) ve diplomatik (kırmızı) Türk pasaportu 90 güne
kadar olan konaklamalar için vize gerektirmez.
Dohuk, Erbil, Ninive, Kerkük ve Süleymaniye illerinde yaşayan Irak vatandaşları veya
yabancılar (Sadece bu beş il).
Türkiye'de ikamet eden yabancılar en az 6 ay geçerli olmak üzere ikamet iznine sahip
olmalıdır. Uyruğunuzun, en fazla 90 gün boyunca, Schengen bölgesinde turizm veya iş
gezileri için vize alması gerektiğinden emin olun. Ülke listesi (link)http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/D
ocuments/listapaisesvisado.pdf
Gürcistan vatandaşları kısa süreli vizeden muaftır (Schengen). Uzun süreli vizeler (Oturum
vizeleri) için lütfen İstanbul'daki İstanbul Başkonsolosluğu ile irtibata geçin(LINK).
Gürcistan'da yaşayan yabancılar Tiflis'teki Hollanda Büyükelçiliği ile iletişime geçmelidir.
• Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları ve yabancıların, Bakü'de Fransa
Büyükelçiliği ile irtibata geçmesi gerekmektedir.
Türk vatandaşları için havalimanı transit vizesine gerek yoktur. Ancak, Türk vatandaşları ve
yasal sakinleri, Schengen bölgesine seyahat etmek ve Madrid Barajas'a gidip T1, T2 ve T3
bölgelerinden T4 ve T4S bölgelerine transfer yapmak ya da tam tersi bir vizeye ihtiyaç duyan
ülkelerden gelen vatandaşlar, Schengen vizesine ihtiyaç duyarlar.
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Schengen Bölgesi'ni oluşturan Avrupa ülkelerinin Büyükelçilikleri / Konsoloslukları tarafından verilen
Schengen vizeleri, vizenin sınırlı bir bölgede geçerliliğine sahip olmaması koşuluyla, pasaport sahibinin
herhangi bir Schengen ülkesinde serbestçe seyahat etmesine izin verir.
TEMEL BİLGİLER:
1.- Eğer sadece bir Schengen ülkesini ziyaret etmeyi planlıyorsanız, o ülkedeki elçilik / konsoloslukta
vize başvurusunda bulunmalısınız.
2.- Eğer birkaç Schengen ülkesini ziyaret etmeyi planlıyorsanız, vizeniz için ana hedefinizi oluşturan
ülkenin konsolosluğuna (en uzun kalacağınız ülke) başvurmalısınız. Eğer gemi seyahati yapıyorsanız, bir
limandaki herbir mola noktası, bulunduğunuz ülkede bir gece sayılır.
3.- Eğer birkaç Schengen ülkesini ziyaret etmeyi planlıyorsanız, ancak bir ana hedefiniz yoksa, Schengen
topraklarına ilk giriş noktanız olan ülkenin konsolosluğuna vize başvurusunda bulunmalısınız.
4.- Biyometrik verilerin (parmak izi ve fotoğraf) alınması ve belgelerin sunulması, randevu ile şahsen
başvurulmalıdır.
5.- Yolculuk başlama tarihine 90 günden fazla süresi olan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurunun, seyahatin başlangıç tarihinden en az üç hafta önce sunulması tavsiye edilir. Randevu
genellikle, talep edildiği tarihten sonraki iki hafta içinde gerçekleşir.
6.- Vize başvurusunun fiyatı, kayıt süresine veya sayısına bakılmaksızın aynıdır. Bu tutar, nakit ve
sadece Türk Lirası olarak ödenecektir.
7.- Sadece, verilen vizenin geçerlilik süresinin sona ermesinden itibaren üç ay dahil olmak üzere 10
yıllık pasaportlar geçerli kabul edilir.
8.- Çalışma saatleri ve resmi tatiller (LINK)
9.- Başvurular şahsen olmalıdır; Seyahat acenteleri aracı olarak kabul edilmeyecektir. Vize başvuru
sahiplerine, yetkisiz temsilcilerin veya çeviri kurumlarının ücretli hizmetlerini kullanmamalarını tavsiye
ediyoruz. Deneyimlerimiz, bu kaynakların sağladığı bilgilerin çoğu zaman yanlış ve yanıltıcı olduğunu
göstermektedir. Başvuru sahiplerine, vize başvuru merkezlerinin ve ilgili Elçiliklerin bu kuruluşlarla
herhangi bir bağlantısı bulunmadığı konusunda bilgi verilir.
10.- Türk olmayan bütün yabancı vatandaşlar, tüm evraklarını İspanyolcaya çevrilmiş olarak sunmalıdır.
Bazı durumlarda bu şart Türk vatandaşlarına da uygulanabilir. Dosya incelendikten sonra iletilecektir.
11.- Konsolosluk Bölümü, bu talimatlarda listelenenlere ek belge talep etme ve değerlendirme yetkisine
sahiptir. Başvuru sahibine, burada istenilen belgeleri sunmanın vize verileceğini garanti etmediği
bildirilmektedir. Vize işlemleri için kabul edilen belgeler iade edilmeyecektir.
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