Sayin Basvuru Sahibi,
Lütfen güncel bilgi ve randevu talebiniz için sconsular.ankara@mne.pt adresine e-mail atiniz.
Aşagıdaki bilgiler sadece 90 gün veya daha az seyahat edecek kişiler için geçerlidir. Bu randevu ve
bilgiler sadece Ankara’daki Portekiz Büyükelçiligi, Konsolosluk Bölümü için geçerlidir. Asağıdaki
bilgiler genel Schengen vizesi bilgileri ve dokuman listesidir, özel bir durumunuz var ise (orn. AB
vatandasi ile evliyseniz, kamu gorevlisiyseniz, ozel firma sahibiyseniz, vb) belgelerinizi ona göre
hazirlamaniz gerekmektedir.
Schengen Vize basvurusu icin gerekli dokumanlar:
1. Basvuru formunun tamami BUYUK HARFLERLE, okunakli ve ingilizce olarak
doldurulup sahsen imzalanmis olmalidir. Basvuru formunda eksik dolduruldugu zaman
(ornek forma gore doldurulmadigi zaman) kisilerin basvurulari isleme alinamamaktadir.
Basvuru formunuz 3 ayri sayfa halinde olup asagidaki linktte ki form olmalidir. Baska
basvuru formlari kabul edilememektedir.
http://www.ancara.embaixadaportugal.mne.pt/images/VisaSchengen_ENG.pdf Basvuru
formunuzu lutfen ornek forma bakarak, okunakli ve koyu renkle doldurunuz. Formu
bilgisayarda ya da el yazisi ile doldurabilirsiniz, bilgisayarda doldurdugunuz zaman
formun yapisini bozmamaniz gerekmektedir. Basvuru formu 3 ayri sayfa halinde
doldurulmalidir, arkali onlu doldurulmus formlar gecersiz kabul edilmektedir.
2. 2 adet arka plani beyaz olan, 35x45 mm ebatinda (vesikalik boyutunda), rötuşsuz, biometrik
özelliklere uygun ve 6 aydan eski olmayan resim getirmeniz gerekmektedir.
3. Portekiz´de bir kurum tarafindan davet edildiyseniz, kurumdan imzali ve damgali,
toplantinin yer ve zaman bilgisini iceren davetiye. (Orjinal olmak zorunda degildir).
Davetiyede veya kayit belgesinde mutlaka sizin adiniz soyadiniz, toplantinin yapilacagi
yer ve tarih yazmalidir. Organizasyonu yapan kurum Portekiz adresli bir kurum degil
ise, davetiyede organizasyonun yapilacagi Portekiz´deki yerin adresinin yazdigindan
emin olunuz.
- Eger konferans, workshop, seminer, fuar, egitim vb. toplantilara katilacaksaniz,
davetiyenin yani sira katilicaginiza iliskin yaptirdiginiz KAYIT ve odendigine dair
makbuz getirmelisiniz.
- 90 gun veya daha az sureligine staja gidecek ogrencilerin, Portekiz´den gelen kabul
mektuplarinda/davetiyelerinde adiniz soyadiniz, staj yapicaginiz birimin adi, adresi,
iletisim bilgileri ve kalicaginiz surenin belirtilmesi gerekmektedir.
- Golden Visa´ya basvuracak kisilerin ingilizce olarak Golden visa´ya hangi secenege
gore basvurucaklarina dair bir dilekce, Portekiz´de aldigi mulke dair ya da kurdugu
ise dair belgeleri getirmeleri mecburidir.
4. Konaklama yeri bilgisi; Hotel rezervasyonunda basvuru sahibinin adi soyadi, otelin adi, acik
adresi, telefon numarasi ve kalicagi tarihlerin yazmasi mecburidir. * (Konferansin yapildigi

yerde konaklayacaksaniz, bu bilgiyi iceren belge getirmeniz gerekiyor) – Tur ile gidenlerin
konaklayacak otellerden otellerin acik adres ve telefonlarinin yazdigi, kisilerin adlarina olan
rezervasyonlari getirmeleri gerekmektedir.
Eger Portekiz´de birinin yaninda konaklayacaksaniz:
Sizi davet eden kisinin doldurdugu ve imzaladigi “Termo de Responsibilidade” formu
(http://www.ancara.embaixadaportugal.mne.pt/images/TERMOFRESPONSABILITY
.pdf), form ile birlikte kisinin pasaport fotokopisi, sizin adiniza yazdigi ve imzaladigi davet
yazisini ve son 3 aylik guncel banka hesap dokumunu gondermesi gerekiyor. Eger kisi
Portekiz vatandasi degilse, Portekiz´deki oturma izninin fotokopisini de gondermesi
gerekiyor. Bu uc belge de orjinal olmak zorunda degildir!
Birden fazla ulkeye geciceksiniz, tum kalicaginiz sehirlerdeki otellerden adiniza yapilmis
otel rezervasyonlarinizi getirmeniz gerekmektedir. Ucak bilet rezervasyonuzdaki tarihler ile
otel rezervasyonunuzdaki tarihler ayni olmak zorundadir.
5. a. Bir kurumda calisansaniz;


Türkiye’deki işveren firmanın izin yazısınin aslı (antetli kagida, imzali ve damgali
olmak zorundadir); başvuru sahibinin firmadaki görevi, talep edilen vize süresi
(birden fazla seyahat düşünülüyor mu?), seyahatin amacı, hedefi ve süresi
belirtilmelidir. Bu belgeyi imzalayan kisinin mutlaka adi soyadi yazmalidir ve
kisinin firma imza sirkuleri olmak zorundadir. E-imzali olan belgelerin asli
gibidir diye imzalanip kaselenmesi gerekmektedir.



Calistiginiz firmanin belgeleri (Vergi levhasi, faaliyet belgesi, imza sirkuleri, resmi
sicil gazetesi fotokopileri)



SGK ise giris bildirgeniz ve SGK dokumleriniz - firma sahibi olsaniz da bir
yerde calisan olsaniz bu belgeler zorunludur.

b. Ogrenci iseniz, guncel tarihli ogrenci belgeniz (eger herhangi bir kurumdan burs
aliyorsaniz, guncel tarihli, ingilizce burs beyan belgeniz ve bursunuzun yattigi hesabinizin
son 3 aylik dokumunu getirmeniz gerekmektedir) - 90 gun veya daha az sureligine staja ya da egitime giden ogrenciler: eger hibe
aliyorsaniz hibe mektubunuz ve 1 aylik hibenizin yatirilmis oldugu banka
dokumunuz, hibe aliyor ya da almiyorsaniz bile asagida belirtilen sponsorluk
belgelerinizi getirmeniz gerekmektedir. (6/b)
c. Emekli iseniz, emekli oldugunuza dair belge ve emekli maasinizin yattigi banka
hesabinizin son 3 aylik dokumu,
d. Avrupa Birligi vatandasi ile evliyseniz, evlilik cuzdaninizin fotokopisini ve aslini,
esinizin kimlik fotokopisini getirmeniz gerekmektedir.
e.

Eger bireysel (freelance olarak) calisiyorsaniz, yaptiginiz is anlasmalari, ve gelir
beyaninizi getirmeniz gerekmektedir.

f.

Ciftci iseniz; Ziraat Odasından Çiftçilik Belgesi

g. Firma sahibi iseniz, firmanizin vergi levhasi, imza sirkuleri, faaliyet belgesi, resmi sicil
gazetesi ve oda sicil kaydini getirmeniz gerekmektedir.
6. Planlanan seyahat suresi icin masraflari karsilayabilecek yeterli maddi imkana sahip
olduguna dair belgeler; (5. Maddeden farklidir, ogrencilerin 5. Ve 6. Maddelerde yazan
kendilerine uygun tum evraklari getirmeleri gerekmektedir!)
a. Kendi geliri olan kisilerin:
i. Guncel tarihli, imzali damgali son 3 aylik vadesiz hesap dokumunuz
(Banka hesabinizin bakiyesi Portekiz´de kalicaginiz sure boyunca size
yetecek miktarda olmalidir) **
ii. Son 3 aya ait maas bordrosu – imzali kaseli asillari – imzalayan kisinin
firma imza sirkuleri mutlaka olmalidir.
b. Belirli bir maddi geliri olmayanlar (öğrenciler, ev hanımları vs.), Portekiz´de
kalicaginiz sure boyunca sizi destekleyebilecek ve asagidaki kurallara uyan bir yakinizdan
sponsorluk almaniz gerekmektedir.
- Sponsorunuzun duzenli geliri olmasi zorunludur.
- Sponsorunuzdan imzali dilekce,
- Sponsorunuz ile birebir aile baginizi gosteren AYRINTILI Nufus Kayit ornegi
(Nufus Kayit ornegini e-devletten cikartabilirsiniz). Size sponsor olan kisinin 1.
dereceden akrabaniz olmasi gerekmektedir, lutfen detayli nufus kayit belgesini getiriniz.
Sponsorunuz ile baginizi gosteren Nufus kayit ornegi cikartabildiginiz tum yakinlarinizdan
sponsorluk alabilirsiniz. Sponsorunuz ile sizin soyadiniz ayni degil ise (ornegin, anneniz
sponsor oluyorsa ve annenizin soyadi farkli ise) hem sizinle o kisinin bagini gosteren nufus
kayit ornegini hem de sponsorunuzun yeni soyadinin belirtildigi nufus kayit ornegini
almaniz gerekmektedir.
- Sponsorunuz firma sahibi ya da serbest calisiyor ise, firma sahibi olduguna dair evraklar
ve duzenli para giris cikisi olan son 3 aylik banka vadesiz hesap dokumleri;
- Sponsorunuz emekli ise, SGK´dan alinmis emeklilik ve son 3 aylik maaslarini belirten
belge ve duzenli para giris cikisi olan son 3 aylik banka vadesiz hesap dokumleri;
- Sponsorunuz bir yerde calisiyor ise, son 3 aylik imzali damgali maas bordrolari ve duzenli
para giris cikisi olan son 3 aylik banka vadesiz hesap dokumleri.
Cok Onemli: Tum banka hesap dokumlerinde bakiye en az ((40 Euro x gun
sayisi)+Portekiz´e her giris icin 75) Euro olmak zorundadir. Eger Turk Lirasi
hesabiniz var ise, bu miktarin Turk Lirasi karsiligi kadar olmak zorundadir. Bu
sadece sponosorlarin banka hesap dokumleri ve kendi geliri olan kisilerin banka
hesap dokumleri icin gecerlidir.

7. En az 30.000 Euro teminatli, Schengen ulkeleri icin gecerli olan, gidisinizden 1 gun onceyi
ve donusunuzden 1 gun sonrayi kapsayan Seyahat Saglik Sigortasi fotokopisi ve orjinalini
beyan etmeniz gerekmektedir.
8. Nufus cuzdani fotokopiniz (yabanci uyruklu iseniz oturum veya calisma izninizin
fotokopisi, asli ile birlikte ibraz edilmelidir).
9. Pasaport: Talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır.
Pasaport on yıldan eski olmamalı (uzatma kabul edilmemekte) ve en az iki boş sayfası
olmalı.
10. Pasaportun resimli sayfası ve eger varsa tum gecmis vizelerinize (ozellikle Schengen,
AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski
pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
11. Gidis donus ucak bilet rezervasyonunuz

Avrupa Birligi Projesi / Staj Vizesi icin ilaveten:
Portekiz´de staj yapacağınız süre 90 günü aşmayacak ise, Schengen vizesi için başvurmanız
gerekmektedir. Vize başvurusu için talep edilen belgeler, Turkiye´den istenen tum belgelerin asılları
ve birer adet fotokopileriyle, Portekiz´den gonderilen belgelerin e-mail ortaminda gonderilen
kopyasi ile birlikte ibraz edilmelidir.


Stajın hangi kurum aracılığıyla yapıldığına dair belge;



AB teşvik programlarıyla gerçekleştirilen stajlar için (örnek: AB Yerleştirme ve
Eğitim Programı çerçevesinde ERASMUS Stajyerleri/Bursiyerleri): Türkiye’de eğitim
gördükleri üniversiteden staj göreceklerine dair belge,



Uluslararası bir değişim programı çerçevesinde yapılan stajlar için, aracı olan
kurumun stajı belgeleyen yazısı (örnek DAAD-IAESTE, AIESEC, IAAS, GIZ, BVMD e.V.)



Staj sözleşmesi (ERASMUS stajyerleri için: “Learning Agreement for Traineeships”, tüm
sayfaların imzalanmış olması gerekmektedir). Staj sözleşmesinin henüz ibraz edilemediği
durumlarda, Portekiz’deki işveren tarafından hazırlanan staj teyit yazısı. Bu belge staj ücretinin
yanı sıra vize başvurusu esnasında staj sözleşmesinin neden ibraz edilmediğine dair bilgi
içermelidir.



Başvuru sahibinin güncel olarak Türkiye’de hangi işle meşgul olduğuna dair belgeler (öğrenci belgesi, iş sözleşmesi vs.) Bu belgeler Portekizce ya da Ingilizce tercümeleriyle birlikte
ibraz edil- melidir. Portekiz’de kalacağı süre boyunca geçimini ne şekilde sağlayacağına dair
belgeler (ör- nek: Stajyerin burs aldığını, burs miktarını ve burs alacağı dönemi gösterir belge)

UYARI - BİLGİ NOTLARI:




Yukarıdaki belirtilen evraklarının tamamının ibraz edilmesi önemle tavsiye edilir.
18 Yasindan kucuk basvuru sahipleri, eger ebeveynleri ile seyahat etmiyorlarsa,
ebeveynlerinden Noterden cikartilmis muvafakatname getirmeleri gerekmektedir. 18 yasindan
kucuklerin vize basvurusuna ebeveynleri ile gelmeleri gerekmektedir, randevu alirken
ebeveynlerin de isimleri yazilmalidir.



Yabanci uyruklu kisilerin vize basvurusunda bulunmalari icin gecerli oturum izinleri olmak
zorundadir.



Aile

ya

da

cift

olarak

basvuranlar

icin,

her

basvuru

sahibi

bireysel

degerlendiriliceginden dolayi tum basvuru sahiblerinde butun dokumanlar olmalidir.


12 yasindan kucuk vize basvuru sahiplerinin gelmelerine gerek yoktur, fakat ebeveyni ya da
yasal velisi belgelerini tam olarak getirmesi gerekmektedir.



Vize basvurulari bireysel kabul edilmektedir. 25 Eylul 2014 tarihinden itibaren Schengen
vize basvurularinda parmak izi alinip fotograf cekilmektedir.



Yukarida verilen tarihler en yakin randevu tarihleridir. Schengen vize basvurularinin
sonuclanma suresi belgelerinize gore 48 saat ile 1 hafta arasinda degismektedir. Vize
basvurusuna eksik belge ile geldiginiz vakit, vize basvurunuzun sonuclanma suresi uzayabilir.



Schengen vize ucreti kisi basi 60 Euro karsiligi Turk Lirasidir, lutfen vize ucretini
bozuk ve Turk Lirasi olarak getiriniz. 6 Yasindan kucuk basvuru sahiplerinden vize ucreti
alinmayacktir, 6-12 yas araligindaki vize basvuru sahiplerinin vize ucreti 175 TLdir. Vize
ucretleri nakit olarak basvuru sirasinda vize memuruna verilecektir. Avrupa Birligi
vatandaslarinin eslerinden ve 18 yasindan kucuk cocuklarindan ucret alinmamaktadir.
Eger Istanbul´da ikamet ediyorsaniz; Istanbul´daki Macaristan Konsoloslugu´ndan Portekiz
Schengen vizesin basvurabilirsiniz. Oradan basvurmak icin lutfen Istanbul Macaristan
Konsoloslugu´ndan bilgi aliniz.

Basvurunuz sirasinda pasaportunuzu vize memuruna teslim etmeniz gerekiyor.
Vize basvurunuz sonuclanana kadar pasaportunuza ihtiyaciniz var ise, satin alinmis ucak bileti
gostererek pasaportunuzu vize basvurusundan sonra geri almayi talep edebilirsiniz. Bu durumunuzu
vize basvurunuz sirasinda vize memuruna soylemeniz gerekmektedir.
Fakat pasaportunuza bakildiktan sonra Konsoloslukta kalmasi gerekicegi durumlarda olabilir.


Gerek duyulması halinde, Vize Bölümünce başka belgelerin de istenebileceğini lütfen
gözönünde bulundurunuz. Yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmiş olması, mutlaka vize
verileceği anlamına gelmemektedir.



18 yaşını dolduran herkesin kendisi başvuruda bulunması gerekmekte. Reşit olmayanlarda
ise velayet sahibi başvuru evrakını imzalar.



Schengen Vizesi ile 180 günlük zaman diliminde 90 günü geçmeyecek şekilde Schengen
Bölgesine kısa süreli seyahatler yapılabilir. Bu hesapla, iki yıllık bir vize (C 2) ile 4 kez 90
günlük seyahatte bulunulabilir, fakat en geç kesintisiz 90 günün sonunda Schengen Bölgesinden
çıkış yapılmalıdır. Başta ziyaret, turistik veya ticari seyahatler için alınması gereken doğru vize
Schengen Vizesi´dir.



Schengen Bölgesi 26 ülkeden ibarettir: Belçika, Danimarka, Almanya, Estonya, Finlandiya,
Fransa, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta,
Hollanda, Norveç, Avusturya, Polonya, Portekiz, İsveç, İsviçre, Slovakya, Slovenya, İspanya,
Çek Cumhuriyeti, Macaristan.



Vakitlice vize başvurusunda bulunulması önemle tavsiye olunur: Vize Bölümü, eksiksiz
ibraz edilen vize başvuruları hakkında, başvuru evrakı Vize Bölümüne teslim edildikten sonra
esasen 15 gün içersinde karar vermek zorunda. Bu nedenle seyahatinizden en geç 15 gün
öncesinden başvuruda bulunmanız gerekir. Ancak, seyahatinizden önce üç aydan daha da erken
bir tarihte başvuruda bulunmamalısınız. Pasapotunuzun Konsolosluk Bolumunden geri
gönderilmesi de ilaveten bir kaç gün sürebilir. Özellikle Ramazan Bayramı veya Kurban
Bayramı öncesinde veya Portekiz´in resmi tatilleri öncesinde işlem süreleri uzayabilir.



25 Eylül 2014´ten beri Schengen vize başvurusunda da 12 yaşını doldurmuş başvuru
sahiplerinden parmak izi alınması gerekmekte.



Parmak izi alınabilmesi için, her başvuru sahibinin şahsen Kosnolosluk Bolumune gitmesi
gerekmekte. Alınan parmak izi verileri beş yıl süreyle Avrupa Birliği Vize Bilgi Sistemi´nde
(VIS) saklanacaktır.



Asıl seyahat etmek istediğiniz ülke Portekiz ise, başvuru evrakınızı Konsolosluk Bolumune
verebilirsiniz. Şayet asıl gideceğiniz ülke Portekiz dışında başka bir Schengen ülkesi ise, o
ülkenin yetkili temsilciliğine başvurmanız gerekmektedir.



Eğer işiniz gereği veya ailevi nedenlerden ötürü sık sık veya düzenli olarak Portekiz´e
gitmek zorundaysanız uzun süreli vize talebinde bulunmanız ve bunun için gerekli belgeleri
ibraz etmeniz tavsiye olunur.



Pasaportunuzu teslim aldıktan sonra lütfen verilen vizedeki tüm bilgilerin doğru olup
olmadığını ve alınan harç miktarını da kontrol ediniz. Şikayetlerinizi lütfen gecikmeden
KonsoloslukVize Bölümü´ne iletiniz.



Vizesi olan bir kişinin koşulsuz şartsız Portekiz´e giriş hakkı olduğu algısının doğru
olmadığını belirtmek isteriz. Bu konuda nihai karar mercii yetkili hudut kontrol makamlarıdır.

