TURİSTİK
Hollanda Vize Başvurusu Gereken Evraklar

□ Şahsen başvuruldu.

□ Yetkili kişi ile başvuruldu.

Pasaportun aslı :10 yıldan eski olmamalı, içerisinde en az 2 adet boş vize sayfası bulunmalı ve bu sayfalar mutlaka yanyana şekilde olmalıdır ve
geçerlilik süresi planlanan dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay daha fazla olmalıdır.
Vize Başvuru Form u: Başvuru sahibi tarafından kişisel olarak eksiksiz, dikkatlice doldurulmuş ve imzalanmış Schengen vize başvuru formu.
Başvuru sahibi 18 yaşının altındaysa başvuru formuna her iki velinin (veya yasal velinin) imzası gerekmektedir.
Ek Bilgi Form u: Daha önce Schengen ülkelerinden herhangi birini vizeli olarak ziyaret etmediyseniz, bu formu doldurup, başvuru evraklarınızla birlikte
teslim etmeniz gerekmektedir. Formunu şahsen doldurup ıslak imzalı olarak başvurunuz ile birlikte sununuz.
İki adet fotoğraf : Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş(6 aydan daha eski olmayan), arka fon beyaz iki adet biyometrik fotoğraf (35X4 5 ebat)
Vize ücreti:Vize ücreti nakit olarak başvuru merkezimizde ödenmektedir. 0-12 yaş arası ücretsizdir.
Acente/Firm a Yetkilendirm e Yazısı:Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olmalıdır.(Başvuru şahsen yapılmadıysa gereklidir)

Seyahat Sağlık Sigortası:Tüm seyahat süresini kapsayan, Schengen bölgesinde geçerlidir ibaresi bulunan bir seyahat sağlık sigortası.

Uçak Bileti Rezervasyonu:Gidiş dönüş uçak rezervasyonu veya ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler.(ruhsat,ehliyet,araç sigorta sı)
Hotel Rezervasyonu:Tüm seyahat süresini kapsayan onaylı otel rezervasyonu,hotel rezervasyon tarihlerinin, rezerve edilen gidiş -dönüş uçuş tarihleri ile
uyumlu olması gerekir. Diğer Schengen ülkeleri de ziyaret edilecekse lütfen seyahat pr ogramını da dosyanıza ekleyiniz.
Açıklayıcı Dilekçe: Eğer çok sayıda ülkeye giriş çıkış yapacaksanız seyahat programınızı anlatır şekilde ve/veya başvurunuz ile ilgili farklı duruml arı ifade
etmek için durumu anlatır şahsen doldurulmuş tarih ve imza içeren bir dilekçe sununuz.
Basvuru sahibi çalışan ise: İşyerinizden görevinizin de belirtilmiş olduğu antetli kağıda izin belgesi,SGK işe giriş bildirgesi ve hizm et döküm ü.
Kam u personeli ise: Çalıştığınız kurumdan yazı .
M aaş bordroları: Kamu çalışanı yada özel sektörde çalışan başvuru sahipleri son 3 aylık maaş bordrolarını sunmalıdır.
Finansal Durum u Gösterir Belgeler: M ali durumunuzu gösteren son dönemlere ait evraklar: banka hesap dökümleri, tapular, ruhsatlar, kira kontratları vb.
Çiftçi ise: Ziraat odası sicil kaydı, ekili tarım alanınızın veya toprağınızın bulunduğuna dair belge
Em ekli ise: Emeklilik belgesi/emekli banka cüzdanı.
Öğrenci ise durum belgesi: Türkiye’deki okulundan öğrenci olduğunu gösterir evrak. Resmi tatiller dışında seyahat etmek isteyen ve devam zorunluluğu
bulunan öğrencilerden okuldan izin yazısı
Başvuru sahibi çalışm ıyorsa : geçimi sağlayan kişi ile ilgili mali evraklar.

M uvaffakatnam e : Reşit olmayan başvuru sahipleri için gerekli noter onaylı yazı. Anne veya babası yada her ikisi olmadan seyahat edecek çocu klar için
yeni tarihli ve noter tarafından onaylanmış orijinal muvaffakatname .
Yabancılar için ikam et belgesi:Türk vatandaşı olmayanlardan ikamet tezkeresi.
Başka Shengen ülkelerine de seyahat ediliyorsa:Detaylı seyahat planı gösterir evraklar.
Pasaport fotokopileri: Yeni pasaportun ve varsa daha önceden alınmış eski pasaportların bütün işlenmiş sayfalarının fotokopileri (kimlik bilgileri,
geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.)
Diğer evraklar : Vergi levhası, ticaret gazetesi kaydı, ilgili meslek odası sicil kaydı ,şirket imza sirküleri.(Bu evrakların sunulması zorunlu değildir.)

L ütfen Dikkat:B aşvurunuzu eksiksiz tamamlar ve yukarıda istenen evrakları sunarsanız sonucu gecikme olmadan alma şansınızı artırırsınız. B aşvuru formu ve istenen
evrakların tamamını birlikte ve aynı zamanda teslim etmeye dikkat ediniz.
V ize başvurunuz,yukarıda istenen evraklar doğrultusunda değerlendirilecektir.A ncak yukarıda istenen tüm evrakların başvurunuzla birlikte sunulması vizenizin onaylanacağını
garanti etmez.Not: Başvuru sonucu ne olursa olsun vize ve servis ücretleri iade edilmez.
Vize başvurusunda buluna n kişiye , dosya da e ksik e vra k olduğu taktirde ortalama 14 gün olan karar tarihinin (başvuru tarihinde n itiba re n)
14 günlük bir süre kadar daha uzatılabile ce ği ile tilmiştir.

Yukarıda işaretlenmiş evrakları sunduğumu beyan ederim .
VFS P ersonelinin Adı,Soyadı ve İmzası

Başvuru Sahibinin Adı,Soyadı ve İmzası

