
 
 

 
 

 
 
 
 

Turistik Vize için Gerekli Olan Evraklar 
 

Vize için gerekli belgeler gezi tarihinden en az 15 gün öncesine kadar teslim edildiği taktirde, işlemler tarafımızdan 
yürütülür. Vize ücretleri pasaport hamiline aittir. 
 
Aşağıda dökümünü bulacağınız vize için gerekli evraklar, firmamızın değil, konsoloslukların, başvuruların acente aracılığı ile 
yapılmış olmasına bakılmaksızın, gerekli olan vizeleri vermeleri için istemiş olduğu evraklardır. İstenmiş olan belgelerin 
eksiksiz olarak hazırlanıp bir defada gönderilmesi gerekmektedir. 
 

Firma Sahipleri İçin: 
* Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu. 
* Firmanın antetli kağıdına, sirkülerde imza yetkisi olan kişilerin imzalayacağı vize başvuru dilekçesi.(Bu yazıda seyahat 
tarihi, seyahat amacı ve imza atanların isimleri imzanın üstünde bulunmalıdır. ) 
* Firmanın imza sirküleri fotokopisi. 
* Firmanın ticaret odası, sanayi odası veya esnaf derneklerinden alacağı faaliyet belgesi . ( Alınış tarihi 6 aydan eski 
olmamalıdır. ) 
* Firmanın vergi levhası fotokopisi. (Son Dönem) 
* Firmanın ticari sicil gazetesi fotokopisi. 
* Banka Hesap Ekstresi  ( Son 3 aylık, aslı ve bankanın imza sirküleri ile birlikte) 
* İşveren Bağ-Kur dökümü. 
* Gelir durumunu gösterir evrak fotokopileri. (Kredi kartı,  gayrimenkul tapuları, araba ruhsatı vs. ) 
* Biometrik fotoğraf. (2 adet ve son 6 ay içerisinde beyaz fonda çekilmiş olmalıdır.) 
* 30.000 Euro değerinde seyahat sigortası. (Şirketimiz temin etmektedir.) 
* Otel ve uçak rezervasyonları. 
 

Çalışanlar İçin : 
* Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu. 
* Firmanın antetli kağıdına, sirkülerde imza yetkisi olan kişilerin imzalayacağı vize başvuru dilekçesi.(Bu yazıda seyahat 
tarihi, seyahat amacı ve imza atanların isimleri imzanın üstünde bulunmalıdır. ) 
* Firmanın imza sirküleri fotokopisi. 
* Firmanın ticaret odası, sanayi odası veya esnaf derneklerinden alacağı faaliyet belgesi . ( Alınış tarihi 6 aydan eski 
olmamalıdır. ) 
* Firmanın vergi levhası fotokopisi. (Son Dönem) 
* Firmanın ticari sicil gazetesi fotokopisi. 
* Banka Hesap Ekstresi  ( Son 3 aylık, aslı ve bankanın imza sirküleri ile birlikte) 
* SSK işe giriş bildirgesi. 
* Son 3 ay’a ait maaş bordrosu. 
* Son 3 aylık SSK prim bildirgeleri veya SSK’dan alınmış kaşeli ve onaylı hizmet cetveli. 
* Gelir durumunu gösterir evrak fotokopileri. (Kredi kartı,  gayrimenkul tapuları, araba ruhsatı vs. ) 
* Biometrik fotoğraf. (2 adet ve son 6 ay içerisinde beyaz fonda çekilmiş olmalıdır.) 
* 30.000 Euro değerinde seyahat sigortası. (Şirketimiz temin etmektedir.) 
* Otel ve uçak rezervasyonları. 
* 4a hizmet dökümü çıktısı 
 

Emekliler İçin: 
* Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu. 
* Seyahat tarihi, seyahat amacı, ev adresi ve telefon numarasının üzerinde bulunacağı dilekçe. 
* Emeklilik belgesi fotokopisi. 
* Gelir durumunu gösterir evrak fotokopileri. (Kredi kartı, banka cüzdanları, gayrimenkul tapuları, araba ruhsatı vs.) 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
Çalışmayanlar İçin : 
* Öğrenciler için öğrenci belgesi veya diploma 
* Eş veya 1. Derece akrabadan sponsorluk belgesi(dilekçe) “ad soyad yazılmış ve ıslak imzalı” 
* Sponsor olan kişinin durumuna göre(emekli, çalışan veya işveren) tüm evrakları 
* Varsa şahsi hesap dökümü( Son 3 aylık , ıslak imza ve banka kaşeli), Tapu, Ruhsat vs. 
 
Ek Bilgiler : 
* Almanya başvurularında, “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” istenmektedir. Evliler için evlilik öncesi ve sonrası olarak 2 adet. 
* Almanya başvurularında, soyadı değişen kişilerin yeni soyadına göre düzenlenmiş pasaport olması istenmektedir.  
* 18 Yaşından küçükler için Noterden Anne ve Baba muvaffakatnamesi aslı. 
* Firmanın imza sirküleri fotokopisi. 
* Firmanın ticaret odası, sanayi odası veya esnaf derneklerinden alacağı faaliyet belgesi . ( Alınış tarihi 6 aydan eski 
olmamalıdır.  
 


