KONTROL LİSTESİ / CHECK LIST
TURİSTİK ZİYARET / TOURISTIC VISIT
Complete

1

Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış Schengen Vize Başvuru Formu
Schengen Visa Application Form, completed in English, signed and dated

2

Kare barkodlu tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (anne-baba, eş ve çocukları alt alta gösteren)
Extract of Turkish family book with data matrix showing civil status, parents, spouse and children

3

Uçak rezervasyonları (gidiş-dönüş) ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler
Flight reservation (departure-return) or any other confirmation related to travel

4

Seyahat süresini kapsayan otel reservasyonu ve ya seyahat planını gösterir bütün belgeler
Hotel reservation, covering the travel period or any other confirmation related to the travel

5

Başvuru sahibi çalışan veya işyeri sahibi ise; imzalı ve kaşeli, seyahat tarihlerinin belirtildiği işveren mektubu&izin
onayı,SGK işe giriş bildirgesi, son ayın maaş bordrosu, barkodlu SGK hizmet dökümü, şirketin ticaret odası kaydı,
ticaret sicil gazetesinin kopyası, vergi levhası ve imza sirküleri
Başvuru sahibi çiftçi ise; bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi
Başvuru sahibi emekli ise; Emekli maaşını gösterir belge (banka hesap özeti ve ya emekli cüzdanı)
Başvuru sahibi öğrenci ise, öğrenci belgesi
Başvuru sahibi 18 yaşın altındaysa ve yalnız ya da sadece bir ebeveyn ve ya yasal vasi ile seyahat ediyorsa; noter
onaylı orijinal muvaffakatname ve fotokopisi sunulmalıdır
If applicant is working in a company or a company owner; support letter from employer with stamp and signature that is
confirming the leave, SSK and SGK documents which include barcode, last month's salary payrolls and company documents
If applicant is farmer; farm documents issued by Ziraat Odası
If applicant is retired; documents showing social payments (bank statement or retirement certificate)
If applicant is student; student certificate
If applicant is minor (age under 18) and travelling alone or travelling with one parent or legal guardian; original parental
consent and its photocopy (written and stamped by a Notery Public in Turkey)

6

Son 3 aylık hesap hareketini gösterir bankadan ıslak imzalı kaşeli orijinal banka hesap dökümü veya orijinal hesap
cüzdanı (İsveçteki her gün X 40 € olarak hesapta gösterilmeli)
Original bank statements for last 3 months (stamped and signed by the bank) (40 € per day in Sweden
must be shown in account)

7

35x45 mm ölçülerinde son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve üzerinde hiç bir düzeltme yapılmamış olan 2 adet
biyometrik fotoğraf
2 biometric photographs that has 35x45 mm size, white background and not elder than 6 months

8

Pasaport fotokopileri (bilgilerin ve 2015 ve sonrası Schengen vizelerinin olduğu sayfalar)
Pasaportunuz belirlenen dönüş tarihinizden sonra en az 3 ay daha geçerli ve son 10 yıl içinde alınmış olmalı, en az 2
boş sayfa içermelidir.
Photocopies of passport (pages with personel information and Schengen visas of 2015 and following years)
Passport should be valid at least further 3 months after the date of return and must be issued within the last 10 years and
contain at least 2 blank pages

9

30.000 Euro teminatlı, Schengen ülkelerinde geçerli ve seyahat tarihlerini kapsayan seyahat sağlık sigortası
Travel health insurance with coverage of 30.000 Euro, valid for Schengen countries and covers the travel period

Başvuruyu teslim edenin adı ve
soyadı
Başvuru tarihi
İmza

Name and Signature of VFS Staff

Uncomplete

