Bilgi Notu No. 5: Ziyaret Amaçlı Vize
Mutlaka 3 no´lu bilgi notumuzu da okumanız rica olunur. Yakınlarınızı ziyaret amacıyla
yapacağınız vize başvurusu için aşağıda sıralanan belgelerin ibrazı gerekmektedir. Seyahate
katılacak herkes için (küçük çocuklar için de) ayrı başvuruda bulunulması şarttır. Bu bilgi notunu
kontrol listesi olarak kullanabilirsiniz .
Eksiksiz ve şahsen imzalanmış vize başvuru formu ve İkamet Kanunu´nun 54. maddesine
göre gerekli ek belge
Pasaport (bkz. 3 no´lu bilgi notu)
Son üç yıl içindeki vizelerinize (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer
adet fotokopi
1 adet vesikalık resim (bkz. 3 no´lu bilgi notu)
Seyahat sağlık sigortası (bkz. 3 no´lu bilgi notu)
Vize harcı (bkz. 3 no´lu bilgi notu)
Uçuş rezervasyonu veya diğer ulaşım aracına ilişkin belge
Almanya´da kalınacak süredeki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair belge, örneğin
o Almanya´daki davet edenin yabancılar dairesince hazırlattığı davetiyenin orijinali
(Verpflichtungserklärung)
o veya kendi maddi imkanlarınıza dair belge (örn. banka hesabınızda düzenli olarak
bulunan bakiye)
Seyahat amacına dair belge: Şayet masrafların karşılanacağına dair resmi bir davetiye
ibraz edilmez ise, düz bir dilekçe şeklinde hazırlanmış davetiye ibraz edilmelidir
Gelir belgeleri (örn. Maaş bordrosu, hesap cüzdanı, kira geliri, Almanya´dan gelen
havaleler vs.)
Türk vatandaşları için: Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (düşünceler kısmı da
olmalı)
Küçükler için (18 yaş altı): Veliler tarafından verilmiş noter tastikli seyahat izni veya
velayet hakkına tek başına sahip olduğuna ilişkin belge (örneğin ebeveynlerin boşanmış
olması halinde veya velilerin biri vefat etmiş olması halinde)
Ücretli ve memurlar için ilaveten:
Yaptığınız işe dair açıklama içeren çalışma belgesi
Talep edilen vize süresi için izin belgesi
Bağkur/SGK dökümü, SGK giriş bildirgesi ve son maaş belgesi
Firma/serbest meslek sahipleri için ilaveten:
Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti (fotokopisi, 6 aydan eski olmamalı)
Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
Vergi Levhası
Çiftçiler için ilaveten:
Ziraat Odasından Çiftçilik Belgesi
Emekliler için ilaveten:
Aylık emekli maaşını gösteren emeklilik belgesi
Öğrenciler için ilaveten:
Öğrenci belgesi

