
Applicantion date / Başvuru tarihi

18

15

16

17

I am aware that if I have some missing documents in my application, this may increase the decision process and 

my application may be denied by Swedish Authority becuase of this reason. The Swedish Authority has right to 

demand some other documents and ask me to come personnaly for an interview. The payment of application fee 

is not giving me to right to have a visa. If my application denied I am aware that I have no right to refund the 

application fee. Başvuru evraklarımda olabilecek eksikliklerin vize işlemlerini uzatabileceğini ve 

başvurumun reddedilmesine neden olacağının bilincindeyim. İsveç Büyükelçiliği, benden başka belgeler 

talep etme ve şahsen büyükelçiliğe gelmemi isteme hakkına sahiptir. Başvuru ücretinin ödenmesi, bana 

vize alma hakkı vermemektedir. Vize başvurumun reddedilmesi durumunda başvuru ücretini geri 

alamayacağımın bilincindeyim. 

Decleration / Beyan

Applicant's name and surname             

Başvuru sahibinin adı ve soyadı

A valid personal medical travel insurance. Geçerli seyahat ve sağlık sigortası.

Not 

applicable

14

Social insurance payments. Sosyal güvencenize dair belge (ssk yada bagkur dokumu)

For students: Certificate of student status. Öğrenciler için okul idaresinden alınmış öğrenci izin belgesi.11

Official documents from employer (tax, chamber of commerce, circular of signature, official gazette). Vergi 

levhası, Ticaret odası kaydı, İmza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi

6

7

9

10

12

13

8

seyahat plani; nerede ne kadar kalinacak, hangi vasitayla seyahat edilecek

5 otel ve ucak rezervasyonlari

3 One (1) photograph 35 x 45 mm. 35 x 45 mm ölçülerinde bir yıldan eski olmayan bir (1) adet fotoğraf. 

Evidence of sufficient funds to cover the costs for the visit from the applicant. Size ait, ziyaret masrafalarınızi 

karşılamaya yetecek miktar nakit gösteren banka hesap cuzdani 
4

2
Family Details (238011 or 239011), completed, signed and dated. Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış 

238011 veya 239011 nolu Aile Bilgileri formu

1
Application for Schengen Visa (118031 or 119031), completed, signed and dated. Eksiksiz olarak doldurulmuş 

ve imzalanmış 118031 veya 119031 nolu Schengen Vize başvuru formu

Complete Uncomplete

Signature / İmza

CHECK LIST FOR SCHENGEN VISA APPLICATION

TOURISM

Extract of Turkish family book. "Aile Toplum Kağıdı".  (anne-baba-es-cocuk gösteren)

Evidence of occupation in form of certificate from the employer. Çalışıyorsanız, işvereninizden alacağınız; o 

işyerinde ne görevle çalıştığınızı ve ne kadar süre ile izinli olduğunuzu gösterir belge. 

Passport or other travel document. Son 10 yıl içerisinde alınmış pasaport. (en az 2 bos sayfasi olan)

Written parental consent, in original, for minors (age under 18). 18 yasının altındaki kişiler için yurtdısına 

çıkabilecegine dair noterden onaylı yazılı izin belgesi.

Basvuru yapan sahir ciftci ise; ciftcilik belgesi


