
 LUXEMBOURG 
Aile ya da Arkadaş ziyareti amaçlı Schengen vizesi  

GEREKLİ BELGELER 

EVET HAYIR 

1 • Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış Schengen vize başvuru formu.   

2 Son 3 ay içerisinde çekilmiş Uluslararası Sivil Havacılık kurallarına uygun, pasaport ebadı 1 adet fotoğraf. Eğer fotoğraf 
standartlara uygun değilse iade edilecektir. 

  

3 Pasaport ve diğer seyahat belgeleri : 
• Kişisel bilgilerin bulunduğu sayfa ile giriş ve çıkış kaşelerinin bulunduğu sayfaların kopyaları. 
• Daha önce alınmış Schengen vizelerinin bulunduğu sayfaların kopyaları 

Önemli:  

-Pasaportunuz ya da seyahat belgeniz, Schengen bölgesini terkedeceğiniz tarihten itibaren en az 3 ay daha geçerli olmalıdır. 

-En az 2 adet boş vize sayfası olmalıdır. 

-Düzenlenme tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır. 

  

4 Başvuru yaptığınız ülkede yasal olarak ikamet ettiğinize dair belge,    

Örn:  pasaport, vize ya da ikamet izni. 

5 Seyahat planı (Adınıza düzenlenmiş seyahat rezervasyonları, bilet değil). 
Not: İptal edilebilir seyahat rezervasyonları yapınız. 

  

6 Aile ya da Arkadaş ziyareti gerçekleştirmeyi tasarladığınızı gösterir nitelikte belgeler 
 
Örneğin: 

 Garantör tarafından imzalanmış ve Lüksemburg Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı’nın onay kaşesini taşıyan resmi davetiye 
formu (29 ağustos 2008 tarihli, göçmenlik ve kişilerin seyahat serbestisi hakkındaki düzeltilmiş kanunun 4ncü 
maddesine uygun olarak). 

 Eğer seyahat masraflarınızı kendiniz karşılıyorsanız, son 3 aya ait banka hesap hareketleri dökümü. 

 İlgili ise: Ziyaret etmek istediğiniz kişiyle bağınıza dair belge, örn: doğum belgesi, evlilik cüzdanı, nüfus kaydı) 

  

7 Sağlık sigortası delili, başka bir deyişle sizi sigorta edenin aşağıdaki durumları kapsayan resmi belgesi: 

 Sigorta poliçesi adınıza satın alnmış ve düzenlenmiş olmalıdır 

 Sigorta tüm Schengen bölgesi kapsamalı ve seyahatiniz süresince geçerli olmalıdır 

 En az 30.000 Euro medikal harcama teminatlı olmalıdır 

 Hastane bakımı, yatarak tedavi, acil tedavi hizmetleri, ülkeye geri gönderme (ölüm hali dahil olmak üzere) taminat 
kapsamında olmalıdır 

Not: Eğer sigortacınız bu kapsamda bir belge düzenleyemezse, seyahatiniz için yukarıda anılan teminatları kapsar nitelikte 
başka bir poliçe satı almalısınız 

  

8 Seyahatinizi tamamladıktan sonra ülkenize geri döneceğinizi kanıtlar belgeler 
Örneğin:  

 İşvereninizin beyanı, iş sözleşmesi ya da ülkenizde çalıştığınıza dair başka evraklar.  

 Ülkenizde eğitim ya da öğretiminizin devam ettiğini gösterir belgeler.  

 Ülkenizde çocuğunuz okula devam ettiğni gösterir belgeler.  

 Ülkenizde gayrimenkul ya da başka taşınmazlara sahip olduğunuzu gösterir belgeler. 

  

9 Yalnız ya da 1 ebeveyn ile seyahat edecek reşit olmayan kişi için Schengen viesi başvurusunda bulunuyorsanız, lütfen 
aşağıdaki evrakları da ibraz ediniz: 

 Çocuğun doğum belgesinin bir kopyası 

 Ebeveynlerin imza örneğini gösterir nitelikte bir kimlik belgesinin kopyası (her ebeveyn için 1 belge) 

 Çocuğun seyahat edebileceğini belirten ebeveynlerin her ikisinin muvafakatnamesi 

 Eğer gerekiyorsa: Çocuğun velayetinin hangi ebeveynde olduğunu gösterir mahkeme kararı 

 Eğer gerekiyorsa: Çocuğun okulundan alınmış izin belgesi 

  

 

ÖNEMLİ NOT:  

Her durumda ilave evraklar talep edilebilir. Eğer evraklar tam olarak ibraz edilmezse başvurunuzun değerlendirme 

süreci gecikecektir.  

Başvuruyu Alan Personel İsim/Soyisim/İmza       Başvuru Yapan İsim/Soyisim/İmza 


