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Gerekli Belgeler Listesi
1 Dikkatlice ve eksiksiz doldurulmuş, tarih yazılmış ve imzalanmış Schengen vizesi başvuru formu
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Seyahat süresini kapsayan, rezervasyon kodu ve otel bilgilerinin yer aldığı otel rezervasyonu(farklı
ülkelere olan seyahatler için, gidilecek ülkelere ait otel rezervasyonları)
Seyahat süresini kapsayan, Schengen bölgesinde geçerli ve 30.000 €'ya kadar teminatlı seyahat sağlık
sigortası poliçe aslı (ıslak imzalı-kaşeli)
Başvuran masraflarını kendisi karşılayacak ise, kişinin son 3 aylık hareketleri gösteren ve yeterli
bakiyesi bulunan (gün başına 40 Euro) imzalı ve kaşeli banka hesap cüzdanı aslı
Başvuru sahibi öğrenci veya çalışmıyor ve seyahat masrafları başka kişiler tarafından karşılanacak ise;
sponsor tarafından noter onaylı "Taahhütname" aslı ile birlikte kişinin seyahat masraflarını
karşılamaya yetecek bakiyeli (gün başına 40 Euro), güncel, imzalı ve kaşeli banka hesabı aslı
Gidiş ve dönüş seyahat sürelerini kapsayan ve rezervasyon kodu bulunan geçerli uçak rezervasyonu
(Herhangi bir ülkeye geçiş varsa, tüm ara geçişleri gösterecek rezervasyonlar sunulmalıdır.)
Başvuran kişi çalışan veya şirket sahibi ise; şirketin ticaret odası kayıt sureti, faaliyet belgesi, vergi
levhası ve sicil gazetesinin kopyası
Başvuran kişi çalışan,çalışmayan veya şirket sahibi ise; SGK hizmet dökümü (barkodlu)

8
9 Başvuran kişi çalışan ise; imzalı ve kaşeli SGK işe giriş bildirgesi ve son 3 ayın maaş bordrosu

10 Başvuran kişi çalışan veya şirket sahibi ise; şirketin antetli kağdına yazılmış imzalı, kaşeli izin onayı
11 Başvuran kişi emekli ise; emeklilik belgesi ve detaylı nüfus kayıt örneği
12 Başvuran kişi öğrenci ise; okulundan alınmış güncel öğrenci belgesi aslı (e-devlet kabul edilebilir),
13 Son 3 ay içerisinde çekilmiş, vize başvurusu standartlarına uygun, arkası beyaz fonlu 2 adet fotoğraf.
Nüfus cüzdanı fotokopisi, Türk vatandaşı olmayanlar için ülkeye dönüşten itibaren en az 3 ay daha
geçerli olan Türkiye’de oturma ve çalışma izni fotokopisi.
Pasaportta kişinin bilgilerinin yer aldığı sayfanın ve son 3 yılda alınmış Schengen vizelerinin
15
fotokopisi
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16 Reşit olmayanlar için ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi aslı (Muvafakatname)
17 Başvuru sahibi tarafından, seyahatine ilişkin açıklayıcı İngilizce veya Türkçe dilinde yazılmış dilekçe
DİKKAT
Vize Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca vize başvuruları, Büyükelçilik tarafından işleme alındığı gün itibariyle
15 takvim günü içerisinde neticelendirilebilir. Ancak bazı durumlarda bu süreç 30 veya 60 güne kadar da
uzatılabilir.
Bazı istisnai durumlarda Büyükelçilik, yukarıda belirtilenlere ek olarak başka belgelerin sunulmasını talep
edebilir. Vize başvuru ücreti iade edilmemektedir.
Yukarıda yer alan belgeler, başvuru tarihinden en fazla 1 hafta öncesine kadar güncel olmak durumundadır.
Daha eski belgeler kabul edilmemektedir.
VFS Global yetkilileri, başvuru esnasında vize başvurusu yapan başvuru sahiplerine, seyahatlerine ilişkin
soru sorma haklarına tabidir.
Vize başvurumu, Schengen Bölgesi’ne planladığım giriş tarihine 15 takvim gününden önce yaptığımın ve bu
sebeple başvurumun seyahat tarihine kadar sonuçlanamayabileceğinin bilincindeyim.
Tarih

İmza

Yukarıda belirtilen belgelerden bir ya da daha fazlasını ibraz etmemem durumunda vize talebimin
reddedilebileceğinin bilincindeyim.
VAC personelin imzası
Başvuru sahibinin imzası

