
 

 

İspanya Çalışanlar İçin Vize Başvurusu 

İspanya vizesi alan çalışanların seyahatlerinde en fazla zorlandıkları şey İngilizce bilmeyen İspanyol halkı 

olacaktır. Barselona ya da turistlik bölgelerde bu sorun sıklıkla görünmese de şu bir gerçek ki İspanyol 

halkının çoğu İngilizce bilmiyor ve bu seyahatinizde büyük bir problem olabilir. 

İspanya Çalışanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İspanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İspanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İspanya vize başvurusunda kullanılacak 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• İspanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. Özellikle belgelerde PNR kodu 

bulunmalıdır. Rezervasyonunuzun süresi dolmuş ya da pasif durumda gözüküyorsa işlem 
yapılamayacaktır. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 

• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 
yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Son 3 aya ait olacak şekilde düzenlenmiş maaş bordrosu. (Kaşeli ve imzalı olmasına özen gösteriniz.) 
• İspanya vizesi almak isteyen çalışana ait varsa tapu veya araç ruhsat fotokopileri. 
• Şirketin antetli kağıdına yazılmış İspanya’ya seyahat amacını, gidiş ve dönüş tarihlerini gösterebilecek ıslak 

imzalı ve kaşeli dilekçe. 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait imza sirküleri. 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait son döneme ait vergi levhası. 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait faaliyet belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi. 
• SGK İşe Giriş Belgesi ve barkotlu SGK Hizmet Dökümü (4A belgesi) ( Vize İçin Başvuran Kişinin Son Çalıştığı 

Yerde, Çalışma Süresi 1 Yılı Aşmaması Durumunda Önceki İş Yerinden İşe Giriş Belgesi Talep Edilmelidir.) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• e-devletten alabileceğiniz barkodu ikametgâh belgesi. 
• Nüfus kâğıdı fotokopisi 
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İspanya Şirket Sahipleri İçin Vize Başvurusu 

İspanya vizesi alan şirket sahipleri için söyleyebileceğimiz tek söz sakın araba kiralamayın olacaktır. Günlük 

otopark fiyatlarının 15 Euro’dan başladığını mı söylesek, ispanyada otopark bulmanın ne kadar zor 

olduğundan mı ilk bahsetsek, her 2 adımda bir kırmızıya dönen insanı delirten trafik ışıklarından mı ilk 

bahsetsek bilemedik. Siz siz olun İspanya vizesi başvurusu yaptıktan sonra bir adet toplu taşıma bileti 

edinin. 

İspanya Şirket Sahipleri Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İspanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İspanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 
arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İspanya vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat sağlık sigortası poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• İspanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. Özellikle belgelerde PNR kodu 

bulunmalıdır. Rezervasyonunuzun süresi dolmuş ya da pasif durumda gözüküyorsa işlem 
yapılamayacaktır. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 

• Bağkur hizmetleri ile ilgili e-devletten alabileceğiniz barkotlu hizmet dökümü. 
• Şirketin antetli kağıdına yazılacak gidiş – geliş tarihlerini ve ziyaret amacını belirtecek şekilde düzenlenmiş 

kaşeli ve imzalı olarak düzenlenmiş vize talep dilekçesi. 
• Orijinal Faaliyet Belgesi. (Son Üç Ay Tarihli) 
• Son döneme ait vergi levhası kopyası. (Son Dönem) 
• İmza sirküleri kopyası. (Süresi Geçmemiş) 
• Resmi Gazete İlanı Kopyası. (Ticaret Sicil Gazetesi) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• e-devletten alabileceğiniz barkodu ikametgâh belgesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumhuriyet Mah Ergenekon Cad Ergenekon Apt No:26 K:2 Pangaltı /Şişli /ISTANBUL 

Mail:vize@harbiyevize.com                                                                               Tel:0212 296 6776-0537 916 6696 

www.harbiyevize.com 

http://www.harbiyevize.com/


 

 

İspanya Emekliler İçin Vize Başvurusu 

İspanya vizesi başvurusundan sonra vizenizi alıp İspanya’da görmek için sabırsızlanacağınız pek çok mekân 

bulunmakta. Bunların en başında ise Granada da bulunan Elhamra Sarayı bulunmakta. Madrid’de bulunan 

Prado Müzesi ve Cordaba’da bulunan Kurtuba Camii İspanyada bulunan İslami eserlerin en başta gelenleri. 

Sevilla da bulunan Alcazar bahçeleri ve katedrali, Ronda’da bulunan muhteşem kaya oyukları muhteşem 

güzellikte olup mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır. 

İspanya Emekli Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İspanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İspanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İspanya vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• İspanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. Özellikle belgelerde PNR kodu 

bulunmalıdır. Rezervasyonunuzun süresi dolmuş ya da pasif durumda gözüküyorsa işlem 
yapılamayacaktır. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 

• Tapu, araç ruhsat fotokopileri, kira kontratı gibi gelir gösterebileceğiniz belgeler.. ( Var İse) 
• İspanya Başkonsolosluğuna yazılmış seyahat amacını açıklayan, seyahat giderlerini kimin tarafında 

karşılanacağını açıklayan şahsi dilekçe. 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• E-devletten alabileceğiniz barkotlu emekli tescil belgesi 
• Emeklilik maaşınızı aldığınız bankadan almanız gereken son 3 aya ait ıslak imzalı ve kaşeli hesap dökümü. 
• e-devletten alabileceğiniz barkodu ikametgâh belgesi 
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İspanya Öğrenciler İçin Vize Başvurusu 

Bir İspanya vizesi alıp Barcelona ve ya Real Madrid maçlarını kendi mekânlarında bir kez olsun seyretmek 

istemez misiniz? O büyülü atmosferi yerinde tatmak hiç te zor değil. Vizebasvurumerkezi.com yardımları ile 

kolayca alabileceğiniz vizeniz ile rahatlıkla dünyanın her yerine gidebilirsiniz. Farklı diller, farklı kültürler 

ile harmanlayacağınız bilgiler ile çok daha nitelikli biri olmaya ne dersiniz? 

İspanya Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İspanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İspanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların orijinalleri. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İspanya vize başvurusunda kullanılanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• İspanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. Özellikle belgelerde PNR kodu 

bulunmalıdır. Rezervasyonunuzun süresi dolmuş ya da pasif durumda gözüküyorsa işlem 
yapılamayacaktır. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 

• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 
yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Boşanmış ailelerde İspanya seyahati masraflarını karşılayan kişi anne ise boşanma kararını ve güncel vukuatlı 
nüfus kayıt belgesini de mutlaka eklenmelidir. 

• İspanya seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir şahıs şirketi sahibiyse İspanya Şahıs firma sahibi vizesi için gerekli 
olan tüm evraklar. ) 

• İspanya Vizesi için başvuran kişi 18 yaşından küçükse anne ve babadan noter onaylı muvafakatname. (Aslı 
ve fotokopisi. Bunun dışında alınan belgenin açıklama kısmına vize almak isteyen öğrencinin kim ile hangi 
tarihte gideceğini, gideceği kişinin kimlik bilgilerini, gidilecek ülke olarak İspanya adının mutlaka yazılması 
önemlidir. ) 

• Öğrenci Belgesi. ( Yeni Tarihli) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
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İspanya Ev Hanımları İçin Vize Başvurusu 

İspanya alışveriş yapmak için Paris’ten sonraki en kaliteli mekânların bulunduğu yerdir. Fransa’dan farkı ise 

fiyatların oraya göre biraz daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Vizebasvurumerkezi.com dan alacağınız 

İspanya vizesi ile Zara, Mango gibi markaların ana vatanında alışveriş yapmanın zevkine varabilirsiniz. 

İspanyadan alacağınız en güzel hediyelik eşyaların başında ise yelpazeler gelmekte. Ülkedeki en büyük 

mağazalar zinciri El Corte Ingles markasını taşıyor. Tıpkı bizim Boyner mağazalar zincirine benziyor. 

Bunun dışında tıpkı bizde olduğu gibi İspanya’da da outlet’ler bulunmakta. Mağazalar yerine 

alışverişlerinizi outletler yardımı ile çok daha uygun bir şekilde sonlandırabilirsiniz. 

İspanya Ev Hanımları Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İspanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İspanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İspanya vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• İspanya seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir emekli ise İspanya emekli vizesi için gerekli olan tüm evraklar. ) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• İspanya vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• İspanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. Özellikle belgelerde PNR kodu 

bulunmalıdır. Rezervasyonunuzun süresi dolmuş ya da pasif durumda gözüküyorsa işlem 
yapılamayacaktır. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 

• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 
Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• e-devletten alabileceğiniz barkodu ikametgâh belgesi. 
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İspanya Çalışmayanlar İçin Vize Başvurusu 

İspanya vizesi başvurusu yapıp vizenizi aldıktan sonra yapacağınız seyahatte dikkatinizi ilk çekecek şeyin 

İspanyolların ne kadar bize benzedikleri olduğunu söyleyebiliriz. Sokakta gezerken mutlaka tanıdığınız 

birilerine benzeteceğiniz İspanyollar olacaktır. Muhtemelen Akdeniz ikliminin sonucu olarak ülkede 

yaşayanların birbirine benzemesi oldukça doğal. İspanya seyahati yapıp Flamenko izlemeden dönmek 

olmaz. O muhteşem dansı yerinde mutlaka seyretmelisiniz. Kabarık giysiler içerisindeki güzel kadınların 

etkileyici dansları gözlerinizin önünden hiç gitmeyecektir. 

İspanya Çalışmayanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İspanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İspanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İspanya vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• İspanya seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir şirket sahibi ise İspanya şirket sahipleri vizesi için gerekli olan tüm 
evraklar. ) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• İspanya vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• İspanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• e-devletten alabileceğiniz barkodu ikametgâh belgesi. 
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İspanya Reşit Olmayanlar İçin Vize Başvurusu 

İspanya seyahatinizde dikkatinizi çekecek şeylerden biriside İspanyolların çocuklarına verdikleri eğitim 

olacaktır. Genç kadın nüfusun neredeyse tamamı ya çocuk sahibi ya da hamile. Bir tiyatro ya da opera 

gösterisinde çocukları seyirci olarak gördüğünüzde sakın telaşlanmayın. Orada gördüğünüz çocuklarda tıpkı 

sizin gibi sessizce oturup etkinliği izliyor olacaklar. Nasıl yapıyorlar bilmiyoruz ama çocuklar gerçekten 

ebeveynlerini dinliyorlar. 

İspanya Reşit Olmayanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İspanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İspanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İspanya vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• İspanya seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir şirket sahibi ise İspanya şirket sahipleri vizesi için gerekli olan tüm 
evraklar. ) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• İspanya vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• İspanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• İspanya vizesi talebi yapılan reşit olmayan çocuk bir ebeveyn ile seyahate çıkıyorsa her iki ebeveynininde 

alacağı noter tasdikli muvafakatname. 
• Ebeveynlerin ayrılığı söz konusuysa mahkeme tarafından verilen velayet kararı. 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• e-devletten alabileceğiniz barkodu ikametgâh belgesi. 
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İspanya Çiftçiler İçin Vize Başvurusu 

İspanya organik tarım konusunda Avrupa’nın en gelişmiş 4. Ülkesidir. Ülkemizin bu sıralamada 30. Sırada 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda bizden çok daha ileri bir tarım ülkesi görünümünde olan İspanyol 

çiftçiler ile fikir alışverişi yapıp ürünlerinizin en efektif şekilde kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Keza 

ülkemizin tarımsal ekonomide büyümesi için bu tip gelişmelere oldukça ihtiyacı var. Yüzölçümü 

bakımından oldukça uygun arazilere sahip olan ülkemiz için inanılmaz kaynaklar bulunabileceğini 

düşünüyoruz. Bu teklif her ne kadar çok uzak gibi gözükse de inanın o kadar da uygulanamaz değil. 

Ayıracağınız gerçekten küçük bir bütçe ile ispanya vizesi alıp oradaki çiftçiler ile fikir alışverişi yapmak 

kazancınızı katlamanız anlamına gelecektir. 

İspanya Çiftçiler Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İspanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İspanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların fotokopileri. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İspanya vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• İspanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Çitçilik Belgesi 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• e-devletten alabileceğiniz barkodu ikametgâh belgesi. 
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İspanya Şahıs Firma Sahipleri İçin Vize Başvurusu 

İspanya gerçekten çok sıcak bir ülke. Hatta yaz aylarında o kadar sıcak oluyor ki 4 saate varan siestalar ile 

karşılaşılabiliyor. Barcelona olmasa bile diğer yerlerde bu siestalar ile karşılaşabileceğinizden akşam 

vakitleri alışveriş için daha uygun zamanlardır. Bunun dışında yiyecek için her köşe başında bulunan 

dükkanlardan çeşit çeşit “tapaslar” yiyebilirsiniz. Bu tapaslar genel olarak bizim mezelerimize benziyor. 

Ama şunu unutmayın dünyanın en iyi restoranı olan El Celler de Can Roca İspanyada bulunmakta. 

İspanya Şahıs Firma Sahipleri Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İspanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İspanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 
arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İspanya vize başvurusunda 
kullanılanılacak fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat sağlık sigortası poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• İspanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Bağkur hizmetleri ile ilgili e-devletten alabileceğiniz barkotlu hizmet dökümü. 
• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Şirketin antetli kağıdına yazılacak gidiş – geliş tarihlerini ve ziyaret amacını belirtecek şekilde düzenlenmiş 

kaşeli ve imzalı olarak düzenlenmiş vize talep dilekçesi. 
• Son döneme ait vergi levhası kopyası. (Son Dönem) 
• İmza beyan belgesi. (Süresi Geçmemiş) 
• Nüfus müdürlüklerinden İspanya vizesi başvurusu için alacağınız aile toplum kâğıdı. (Eş, çocuk, anne, baba 

bireylerinin eklenmesi gerekir.) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• e-devletten alabileceğiniz barkodu ikametgâh belgesi. 
• Bağlı olduğunuz odalardan alabileceğiniz hizmet dökümleriniz. (Esnaf ve sanatkârlar odası gibi.) 
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