
AB Vatandaşı Eş Ziyareti Vizesi İçin Gerekli Belgeler 
 
 1- Schengen Vizesi Başvuru Formu: Başvuru sahibi tarafından el yazısı ile kişisel olarak eksiksiz, dikkatlice doldurulmuş ve imzalanmış Schengen vize 

başvuru formu, 37. madde ve son sayfanın sonunda yer alan imza bölümü mutlaka imzalanmalıdır. Reşit olmayanların formu  anne-baba 
tarafından doldurulmalı ve her ikisi tarafından da imzalanmalıdır.  

 
 2- Fotoğraf:  1  adet  arka  fon  beyaz,  3  aydan  eski  olmayan  3,5x4,5  cm  ebatında biometrik  resim. (Resimde  baş  üstünde  ve  

çene  altında mesafe olmalıdır. Alına ve yüze saç ya da örtü gelmemelidir. Kaşların tamamı görünmelidr. Fotoğraf ön cepheden ve tüm yüzün görünür 
olması gerekmektedir.  Photoshop işlemi uygulanmış olmalıdır, flu, fazla parlak ya da koyu,fotoğraflar ve  gözlüklü fotoğraflar kabul 
edilmemektedir.  

 
 3- Original pasaport: Seyahat dönüş tarihinden itibaren 3 ay 15 gün geçerlilik süresi (temdit) olan ve vize etiketi yapıştırılabilecek minumum 2 boş vize 

sayfası olan, 10 yıldan eski olmayan orijinal pasaport. Pasaportunuz hasar görmüşse yenilenmesi gerekmektedir.  
 
 4- “La Haye” Apostil tasdikli çok dilli evlilik kayıt örneği ( Formul B) ve fotokopisi AB evlilik cüzdanı veya resmi güncel evlilik belgesi, Noter 

onaylı İspanyolca, Türkçe veya İngilizce tercümesi olabilir. AB vatandaşı eşi statüsünden yararlanmak için Türkiye’den alınan  Evlilik Belgeleri geçerli 
sayılmamaktadır.  

 
 5- AB vatandaşı eşten, eşiyle beraber İspanya’ya seyahat etmek istediğini belirten imzalı dilekçe. (Bu dilekçede evliliğinin devam ettiğini, resmi bir 

ayrılık olmadığını, Türkiye’den İspanya’ya birlikte seyahat edeceklerini belirtmesi gerekir.)  
 
 6-İkametgah: Nüfus müdürlüğünden, muhtardan, E-devlet hesabından alınmış, başvuru sahibinin adı yazmalıdır.  
 
 7-Yabancılar için: Geçerliliği olan yasal oturum/ikamet izni. Seyahatinin dönüşünden itibaren 3 ay 15 gün geçerliliği olması gerekmektedir. Bu belgenin 

uzatıldığına dair verilen kağıt yeterli değildir.  
 
 8- Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopisi: Nüfus cüzdanının ve güncel pasaportun tüm işlenmiş sayfalarının(vize ya da damga olan tüm sayfaların)A4 

boyutunda fotokopisi, Eski pasaportunuzda eğer son üç yıl içinde alınmış schengen vizesi varsa sadece alınan vizelerin fotokopis 
 
 9-Vize  ücreti  +  Servis  bedeli:  Nakit  ödeme  yapılmaktadır  (TL)  – vize  talebinin  reddedilmesi  durumunda  iade  talebi  kabul 

edilmemektedir.  İspanya’da ikamet eden Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı ayrıca aşağıda belirtilen evrakları ibraz etmelidir: 
 

İspanya’da ikamet eden Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı ayrıca aşağıda belirtilen evrakları ibraz etmelidir: 
 
 10- Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olan eşin İspanya’daki oturum kartı  
 
 11- Bu kişinin İspanya’ya olan bağını gösterir diğer evraklar: 
 
 a) Valilikten alınan (Subdelegacion del Gobierno) ikamet belgesi veya Avrupa Birliği ülkesi uyruklu yabacılar kayıt belgesi  
 b) İkamet edilen eve ait son 4 ayın faturaları (elektrik, su, gaz, vs)  
 c) İspanya’da sürekli ikamet ettiğini gösterir diğer belgeler  
 
 12- Avrupa Birliği ülkesi vatandaşının ulusal mercilerden aldığı ve evliliğinin o ülke tarafından da tanındığını gösterir belge  
 
 
NOT 1:  Belgelerin fotoğrafı çekilerek elektronik ortamdan çıktı alınması kabul edilmemektedir.  
NOT 2:  Evrakların üzerinde aslı gibidir ibaresi olmaması gerekmektedir. 
NOT 3:   Belgeler A4 ebatında olmalıdır.  
 
Aşağıdakileri kabul ediyorum, 
 - Başvurum ile birlikte sunduğum belgeler yukarıda işaretlenmiştir. Schengen yönetmeliği uyarınca, istenilen bir veya daha fazla belgenin eksik olması  
durumunda veya şartlara tam olarak uymaması durumunda vizemin ret edilebileceğini biliyorum.   - Yukarıdaki durumlar için belirtilen tüm belgelerin ibraz 
edilmesi, otomatik olarak vize verileceği anlamına gelmemektedir. Başvurunuz için sunduğunuz  belgeler size hiçbir şekilde geri iade edilmez.    
- Gerekli  olduğu  düşünülen  durumlarda  ek  belgeler,  fotokopilerin  orijinalleri  ya  da  belgelerin  aynısı,  konsolosluk  ve/veya  BLS  
International  personeli  tarafından talep edilebilir. BLS International personeli gerekli gördüğü durumlarda başvuruya notlar düşebilir, gerekli görmediği 
belgeleri iade edebilir.    
- Vize başvurusu sırasında ödenen vize ücreti, hizmet ücreti ve diğer ek servisler için ödenen ücretler, işlem sürecine giren başvurunun iptali halinde veya vize  
redle sonuçlandığında iade edilmez.   
Kapıda  vize  servisi  BLS  International  ve  BLS  vize  danışmanlık  hizmetleri  ltd.  şti.  sorumluluğundadır.  İspanya  Hükümeti  veya  İspanya  
Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu bu servisten sorumlu tutulamaz.  
 
 
Personel İmza / Başvuru yapanın adı, soyadı, imza ve tarih 


