Fransa Büyükelçiliği Schengen Vize Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Listesi
•

Eskişehir Ticaret Odası’na verilecek kaşeli ve imzalı dilekçe (Online başvuru sonrası e-posta olarak gelecektir)

•

Islak imzalı Schengen vizesi talep formu (Fransız Hükümetinin resmi web sitesi üzerinden online olarak doldurularak çıktı alınması

gerekmektedir. Fransız Hükümetinin resmi web sitesi üzerinden doldurulamaması durumunda Odamız web sitesi üzerinden
doldurduğunuz bilgiler doğrultusunda Vize Ofisi birimimiz formu sizin adınıza dolduracaktır. Formu dolduramayan başvuru sahip leri
web sitemizde bulunan Schengen formu son sayfasını çıktı alarak “signature” yazılı iki kutucuğu imzalayarak evrakla r ile birlikte
getirmeleri gerekmektedir.)
•

Talepte bulunan şahsa ait, yakın tarihte çekilmiş, arkası beyaz fonlu 2 adet biyometrik fotoğraf

•

Nüfus cüzdanı fotokopisi

•

Talepte bulunan şahsa ait ve geçerlilik süresi talep edilen vize süresinden asgari 6 ay uzun olan pasaport aslı (Pasaport veriliş tarihi 10

yıldan eski olmaması gerekmektedir, Eski pasaport bulunması halinde varsa önceden alınmış Schengen,A.B.D.,İngiltere, Kanad a
vizelerinin fotokopilerinin eklenmesi faydalı olacaktır )
•

Fransa’da faaliyet gösteren şirketin antetli kağıda yazılmış davet mektubu; fuara katılım gerçekleştirecek olanlar için fuar

davetiyesi/giriş bileti.
•

Konaklama bilgileri ( Otel rezervasyonu veya Fransız vatandaşı veya Fransa’da yasal ikamet izni bulunan yabancı kişi tarafınd an

tanzim edilecek olan konaklama yazısı )
•

En az son bir ay içerisinde düzenlenmiş İngilizce kişi bildirim dilekçesi aslı ( İlgili dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz. Uygun şekilde

düzenlenerek, firmanızın antetli kağıdına çıktı alınarak, kaşe yapılması ve imzalanması gerekmektedir )
•

Firma çalışanları için firmada resmi olarak çalıştıklarına dair firma kaşeli ve imzalı, SGK işe giriş bildirgesi ve firma sigortalı hizmet

listesi ( SGK hizmet dökümü ile karıştırılmamalıdır )
•

Birlikte seyahat edilmesi durumunda: eşler için, yasal evlilik kanıt belgesi aslı, çocuklar için onaylı nüfus kayıt örneği aslı. ( Anne

veya babadan birisinin seyahat etmemesi durumunda çocuklar için refakat edecek kişi bilgisi, seyahat tarihleri, konaklama adresinin
belirtildiği muvafakatname )
•

Sağlık nedenlerinden dolayı gerekli olabilecek acil tedavi, hastane ve yurda dönüş masraflarını karşılayan, asgari teminat sınırı 30 bin

Euro olan sağlık sigortasının fotokopisi ( En az gidiş dönüş tarihlerini kapsayacak şekilde )
•

Yetişkinler için vize ücreti 106 Euro. (0-6) Yaş için 36 Euro, (6-12) Yaş için 66 Euro. ( Vize ve servis ücreti VFS şirketine

Euro olarak ödenir ancak para üstü Türk Lirası olarak geri verilmektedir. Vizenizin reddedilmesi halinde, vize ve servis ücretleri iade
edilemez )
•

Schengen vize başvuru takip bedeli 125 TL ( Eskişehir Ticaret Odası veznesine yatırılacaktır )

•

Onaylama dilekçesi (İlgili dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz. Uzun çizgi üzerine Ad - Soyad yazılarak, “signature” yazılı kısmın altı

imzalanması gerekmektedir. )
•

Vekalet dilekçesi (Son 5 yıl içesinde alınmış “VIS” ibareli Schengen vizesi olanlar için gerekmektedir. İlgili dilekçe örneğine

buradan ulaşabilirsiniz.)
•

İmzalı online Schengen formu son sayfası ( Form çıktı alınarak “signature” yazılı 37.kutucuk ve en altta sağ taraftaki kutucu k

başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. İlgili sayfayı indirmek için tıklayınız. )
Gerekli belgeleri ve pasaportlarınızı seyahat edeceğiniz tarihin en az 15 iş gfinfi öncesinde
Eskişehir Ticaret Odası Vize Ofisine getirmeniz önemle rica olunur
Son 5 yıl içerisinde Schengen vize başvurusu yaparak, “VIS” ibaresi bulunan Schengen vizesi almış başvuru
sahipleri haricinde tüm başvuru sahipleri 5 yıl süre ile geçerli olacak parmak izi işlemleri için başvurularını
Ankara’da şahsen gerçekleştirmek durumundadırlar. Büyükelçilik, gerekli görmesi durumunda daha önce parmak
izi olan başvuru sahiplerinden de tekrar parmak izi talebinde bulunabilir.
Başvuru sahibinin ikamet adresi Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul,
İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova illerinden
birisinde olması durumunda Ankara Fransa Büyükelçiliği tarafından vize başvurusu kabul
edilmemektedir.
Not: Gerekli gördüğünde, Fransa Büyükelçiliği her türlü ek belgeyi isteme ve vize talebi için gerekli belgelerin listesini
değiştirme hakkını saklı tutar. Vize işlemlerinin tamamlanma süresi Fransa Büyükelçiliği Vize Bölümünün yoğunluğuna göre
değişiklik gösterebilmektedir.

