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چک لیست مدارک مورد نیاز برای درخواست ویسای شینگن از ترکیه
هذارک هَرد ًیاس ضایذ هْوتزیي تخص تزای درخَاست ایي ٍیشا تاضذ ،سیزا پیص اس هصاحثِ ایي هذارک
ضواست کِ هعزف ضوا خَاّذ تَد .تِ تیاى دیگز ّویي هذارک ارائِ ضذُ تَسظ هتقاضی سزًَضت ٍیشا ضذى
ٍ یا ریجکت درخَاست ٍی را تعییي هی کٌذ.
در پی هذارک هَرد ًیاس تزای درخَاست ٍیشای ضیٌگي را تا ّن هزٍر هی کٌین:


تکویل فزم درخَاست ٍیشا



دٍتا عکس هٌاسة(تیَهتزیک)



پاسپَرت تیطتز اس ضص هاُ اعتثار



در صَرت ًیاس ًاهِ رکاهٌت تِ سفارت هزتَعِ تا ستاى ّای کطَر هقصذ ٍ یا اًگلیسی



تزگِ اقاهت اس ای-دٍلت تزکیِ )(Yerleişm belge



کارت اقاهت عوَها تیطتز اس  6هاُ اعتثار( تز اساس کطَر هَرد ًظز تعذاد هاُ ّای اعتثار هتغیز ّست)



تزجوِ ضٌاسٌاهِ یا کارت هلی تا هْز قضایی



تزجوِ سٌذ اسدٍاج در صَرت هتاّل تَدى تا هْز قضایی
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اگز صاحة ضغل یا کسة ٍکار در ایزاى ّستیذ تزجوِ هذارک ضغلی ٍ کسة ٍکار تا هْز قضایی.
ٍ اگز صاحة ضغل یا کارهٌذ رسوی در کطَر تزکیِ ّستیذ دریافت هذرک اضتغال هاًٌذ کارت آتی
یا ّواى ٍیشای کار ٍ یا اگز صاحة ضزکتی یا تیشًسی در کطَر تزکیِ ّستیذ دریافت هذارک ٍ
اسٌاد کسة ٍ کارتاى در کطَر تزکیِ(ضزکت آًکاتَر خذهات ثثت ضزکت در تزکیِ ٍ ّوچٌیي
ٍکالت اخذ ٍیشای کار یا ّواى کارت آتی در کطَر تزکیِ تا ًاسلتزیي ّشیٌِ تصَرت تضویٌی اًجام
هی دّذ)



پزیٌت گزدش حساب تاًکی  6هاِّ اس تزکیِ (پیطٌْاد ها ایٌست کِ هتقاضیاى سعی کٌٌذ
ًقذیٌگی تاالی ّ 01شار دالر ٍ گزدش حساب تاالی ّ 011شار دالر ًطاى دٌّذ).



تزجوِ سٌذ خاًِ ،هغاسُ اس تزکیِ در صَرت ٍجَد



تْیِ هذارک تیوِ اس ای-دٍلت تزکیِ)(SGK Tescil ve Hizmet Dökümüضزکت آًکاتَر در
تْیِ ایي هذارک هیتَاًذ کوک کٌذ.



رسرٍ تلیظ پزٍاس



ًاهِ دعَت اس تستگاى ٍ دٍستاى ٍیا رسرٍ ّتل( ضزکت آًکاتَر خذهات تْیِ دعَت ًاهِ اس ضزکت
ّای هعتثز ٍ ّوچٌیي رسرٍ ّتل ٍ تلیظ َّاپیوا را تا ًاسلتزیي ّشیٌِ اًجام هی دّذ)



تیوِ هسافزتی تاالی ّ 01شار یَرٍ(پیطٌْاد ها ایٌست کِ اس ضزکت ّای هعتثز تْیِ ضَد)



گزفتي ٍقت سفارت
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ًکتِ :توام هذارک تایذ تِ ستاى هَرد درخَاست سفارت تزجوِ ضًَذ ٍ در رٍس اًگطت ًگاری تَسظ
هتقاضی تِ سفارت تحَیل دادُ ضًَذ .قغع عکس ّا تایذ اًذاسُ  ۳٫۵در  ۴٫۵ساًتی هتز تاضذ .اگز دارای
فزسًذی تاضٌذ کِ در تزکیِ اضتغال تِ تحصیل ّست حتوا تزگِ اضتغال تِ تحصیل اس ای-دٍلت تزکیِ
داضتِ تاضٌذ  .هتقاضیاًی در تزجوِ اسٌادی کِ اس ایزاى تْیِ هی ضَد اگز هَقعیت رفتي تِ ایزاى را ًذاضتِ
تاضٌذ هی تَاًٌذ اس سفارت ایزاى در آًکارا ٍیا سزکٌسَلگزی ٍ کٌسَلگزی ایزاى اقذام کٌٌذ.
ًکتِ هْن :سفارت ّای حَسُ ضیٌگي در تزکیِ سهاًی هذارک هتقاضی خارجی را تزرسی خَاّذ کزد در
تزکیِ اقاهت(کارت کیولیک) داضتِ تاضذ اها هْتزیي ًکتِ ایٌست کِ تز اساس تجزتِ ضزکت آًکاتَر تٌْا
ٍجَد تزگِ اقاهت یکسالِ تَریستی(کیولیک) هتقاضی ضاًس ٍیشا خیلی سیاد ًیست (هگز در هَارد
استثایی حقَقی)ٍ .جَد یکی اس هذارک ّای اقاهتی تلٌذ هذت هث ل اقاهت داین اس عزیق خزیذ خاًِ ،ثثت
ضزکت ،تحصیلی ٍیا ٍیشای کار تقزیثا ضاًس ٍیشا ضذى تاالتز ّست.
در صَرت ًیاس تِ اعالعات تیطتز هیتَاًیذ تا یکی اس پل ّای ارتثاعی تا ها در ارتثاط تاضیذ
پل ارتباطی :تلفن تماس مستقیم با مدیریت آنکاتور
+90 535 780 4224
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