TRANSİT GEMİCİ VİZESİ İÇİN GEREKEN 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‐ Uçak rezarvasyonu: Öngörülen tarihteki Gidiş uçak rezervasyonu veya ulaşım
aracına ilişkin diğer
kanıtlayıcı belgeler. Rezervasyon
üzerinde PNR kodu yer almalıdır, mail çıktısı kabul edilmemektedir, ,süresi dolan
yada pasif halde bulunan rezervasyon
kodları
ile işlem
yapılmayacaktır.Tarih, gidiş‐dönüş, varış ve kalkış yeri bilgisi, yolcunun doğru yazılmış adı belge üzerinde yer almalıdır. Eğer farklı bir
ülkeden otobüs veya kiralık araçla İspanya’ya geçiş sağlanacaksa kiralama detayları, araçların plakaları, transfer ile ilgili belgeler yada bu
bilgilerin
yazılı olduğu dilekçe iletilmelidir. Grup geçişlerinde otobüs şoförünün ehliyeti
ve araç plakası da
eklenmelidir. Charter uçuşlarda
seyahat acentesinin charter sözleşmesini eklemesi gerekir.



5‐ Denizcilik şirketinin ya da kontrat yapılan firmanın yazısı (Antetli ve kaşeli ve ıslak imzalı)



6‐ İspanyol Gemi firmasından transit vize istediğini bildirme, geminin limana yanaşma ve ayrılma tarihi, denizcinin adı ve pasaport numarası
içeren yazı (Antetli ve kaşeli ıslak imzalı)



7‐ Gemici cüzdanı fotokopisi



8‐ Gemicinin kontratı



9‐ Yolcu gemisinde garson olarak çalışmaya gidenler : Orijinal sözleşme ve fotokopisi ve İspanya’daki gemi şirketinin davetiyesi



10‐ İkametgah



11‐ 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 fotokopisi



12‐ Vize ücreti + Servis bedeli (Nakit ‐ Vize reddedilse de iade edilmez.)

NOT 1: Belgelerin fotoğrafı çekilerek elektronik ortamdan çıktı alınması kabul edilmemektedir.
NOT 2: Orjinali istenen belgelerde ‘’aslı gibidir’’ vb. kaşeler bulunmaması gerekir. Orjinal belgesini geri almak isteyen kişiler o belgenin fotokopisini
getirdiğinde gişe görevlisi fotokopiye ‘’orjinali görüldü’’ kaşesi basarak fotokopiyi alabilir.
NOT 3: Belgeler A4 ebatında olmalıdır.
NOT 4: 12 yaşından küçük çocukların vis’li vizesi olsa bile fotoğraf çekilmeye gelmesi zorunludur.
NOT 5: Almanya, Macaristan, Avusturya ve İsviçre vizelerinin vis’i alfabelerdeki farklılık sebebiyle kabul edilmemektedir.
NOT 6: 90 gün sonrasına ait seyahat planları için başvuru yapılamaz. Başvuruya geldiğiniz gün ile seyahat tarihiniz arasındaki süre 90 günü aşmamalıdır.
NOT 7: Seyahat tarihiniz ile başvuru tarihiniz arasında 4 iş günü olmalıdır. 4 iş günü altında yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmemektedir.

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

