
Polonya Gerekli Evrak Listesi 
Visa C 

  Complete Incomplete 

1 e-konsulat sistemi üzerinden online veya elde doldurulmuş ve çıktısı alınarak imzalanmış vize 
başvuru formu. 

    

2 3,5 x 4,5 cm ebadında renkli vesikalık fotoğraf. Fotoğraf için aranan özellikler: 

a. Arka fonu beyaz, keskinlik ayarı iyi yapılmış ve yüksek kaliteli kâğıda basılmış olması, 
b. Son 6 ay içerisinde çekilmiş olması, 
c. Ön cepheden çekilmiş, başın en üst noktasından omuz üstüne kadar gözleri ve yüzü net 
gösterecek şekilde yüzün fotoğrafın %70- 80’nini kaplaması gereklidir. Fotoğraf çektirirken başı 
kapatan eşyalar (şapka) ve cam rengi koyu gözlükler çıkarılmalıdır. 

  

3 On yıldan eski olmayan, talep edilen vizenin bitiş tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli 
olan ve vizeler için en az iki boş sayfası olan pasaport. Sahip olunan geçerli diğer bir pasaport 

var ise vize başvurusuna eklenmelidir. 

    

4 Kişisel verilerin ve fotoğrafın bulunduğu pasaport sayfasının fotokopisi. 
 

  

5 En az 30.000 Euro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli seyahat sağlık 
sigortası.  Çok girişli vize başvurusu durumunda poliçe ilk girişte kalınacak süreyi kapsamalıdır. 

    

6 Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği   

7 İkametinizin bulunduğu bölgenin vize başvurusu yapılan konsolosluğun yetki alanında olduğunu 

gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi. 

*Türkiye dışındaki diğer ülke vatandaşları ayrıca Üye Devletlerin topraklarından 

planlanan çıkış tarihinden sonra üç ay daha geçerli İkamet İzni Belgesi ibraz 

etmelidirler.  

    

8 Yeterli mali kaynağa sahip olunduğunu belirten belge veya düzenli gelir belgesi  

- Son 3 aya ait hesap dökümü, 
- Kredi kartları (bankadan kredi kartında para olduğunu belirten yazı) ya da   
- İşyerinden alınmış çalışanın pozisyon ve son 3 aya ait maaş bilgisinin belirtildiği yazı, 
- Mevcut ise emekli maaş alındığını gösterir belge, 

  

9 Uçak rezervasyonu ya da planlanan ulaşım araçlarını kanıtlayan başka bir belge ya da seyahat 
güzergahını kanıtlar belge. 

  

10 Konaklamaya ilişkin belge (örneğin; resmi davetiye veya otel rezervasyonu). 
 

    

11 Polonya Cumhuriyeti topraklarında planlanan kalış amaç ve koşullarını teyit eder belge.     

12 Reşit olmayıp tek başına seyahat edenler için: ebeveynlerden noter onaylı beyan - 
muvafakatname ya da ebeveynlerden sadece birinin bulunması halinde:  
diğer ebeveynden / vasiden yazılı izin gereklidir (aslı ve fotokopisi). 
 
*Böyle bir rızanın alınmasının mümkün olmadığı durumlarda - böyle bir eksikliğin nedenini 
açıklayan belgeler (tek ebeveynin özel durumunu doğrulayan beyan veya diğer belgeler). Doğum 
belgesi (aslı ve fotokopisi). Birlikte seyahat edilmesi durumunda ebeveyn veya vasilerin 
pasaportlarının ve geçerli vizelerinin kopyaları.  
Ayrıca seyahat amacına bakılmaksızın Schengen vizesi başvurusuna aşağıdaki belgeler 
eklenmelidir. 

    

 Eğer başvuru sahibi;  

 çalışıyor ise: 

- aşağıdaki bilgileri içeren, işveren tarafından hazırlanmış yazı veya seyahat izin onayı  
- belgenin ibraz edilmek üzere düzenlendiği konsolosluğa ait bilgiler, 
- çalışanın adı, soyadı ve pasaport numarası, 
- çalışanın işe başlama tarihi ve pozisyonu, 
- çalışanın ücretli mi ücretsiz mi olduğu belirtilerek, kalan tatil izni gün sayısı,  
 
İş amaçlı seyahatlerde; 

- işverenin iletişim bilgileri, 
- belgeyi imzalayan kişinin adı, soyadı ve konumu  
  
- Çalışma belgesi ve sosyal sigorta bilgileri (SGK İşe Giriş Bildirgesi ve Barkotlu Hizmet Dökümü) 

 çiftçi ise: 

- Ziraat Odası tarafından verilen tarımsal faaliyet belgesi. 
 

  ticari kuruluş sahibi ise: 

- Şirketin bağlı olduğu Ticaret Odası kaydı, Ticaret Sicil Gazetesinin kopyası,  güncel faaliyet 
belgesi ve vergi levhasının fotokopisi. 

    

https://www.e-konsulat.gov.pl/


 

 

 

Konsolos, yukarıda belirtilen belgeler dışında, ek olarak başka belgelerin ibrazını talep edebilir ve başvuru 
yapan kişiyi mülakata çağırabilir.    
 
 
VFS Vize Başvuru Memuru İsim,İmza   Başvuru Sahibi İsim, İmza 
 

 

 

 

 Öğrenci ise: 

- Öğrenci kimlik kartı fotokopisi / Öğrenci Belgesi. 
 

 Ağır vasıta sürücüsü ise 

- işverenden teminat yazısı,  
- işletmede istihdam edilen sürücülerin listesi, 
- çalışma belgesi ve sosyal sigorta bilgileri (SGK İşe Giriş Bildirgesi ve Barkotlu Hizmet Dökümü),  
- C2 Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi, veya  C2 Yetki Belgesi sahibi bir şirketle sözleşme, 
- geçerli sürücü ehliyeti, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi (SRC3),  
- Hedef Schengen Ülkesinde bulunan firma ile iş ilişkisini gösteren son 3 sevkiyata ait olup 6 
aydan eski olmayan CMR Belgesi ile T1 veya T2 beyannamesi, 
- varış ülkesinde bulunan şirket tarafından sürücünün işverenine düzenlenen davetiye veya iş 
ortaklığı belgesi 

 

 Seyahat amacına bağlı olarak başvuru ile birlikte aşağıdaki belgeler ek olarak sunulmalıdır. 
 
Turistik amaçlı vize başvurusu: 

 -Kural gereği 1 ile 12’inci maddeler arasında belirtilen belgeler 
 
Aile veya arkadaş ziyaret amaçlı vize başvurusu: 

- Masrafların ve konaklamanın karşılandığının teyidi ile planlanan kalış süresi hakkında bilgi 
içeren davet, Polonya vatandaşı eşi dışındaki kişiler için Valilik tarafından düzenlenmiş resmi 
davetiye.  
- Mevcut ise aile bağlarının varlığını gösterir belgeler 
 
Ticari / mesleki eğitim amaçlı vize başvurusu: 

- Polonya firmasından kalış amaç ve süresini belirten davetiye 
- Gönderen firmadan konaklama maliyetinin karşılayacağını belirten onay mektubu 
- Fuara katılım durumunda giriş kartı veya etkinliğe katılım ile ilgili diğer belgeler 

  
Kültürel etkinliklere / spor müsabakalarına / uluslararası konferanslara katılım amaçlı vize 
başvurusu: 

-  etkinlik organizatöründen davetiye veya kültürel hizmet sağlayıcı tarafından imzalanan     
sözleşme veya yaratıcı çalışmaya davet 
- spor kulübünden / federasyondan davetiye veya bir spor etkinliğine katılım durumunda onay 
akreditasyonu  
 

Yukarıdaki belgeler Polonya'da kalış masraflarını karşılayan kuruluş hakkında bilgi 
içermelidir. 

  


