
 

Bilgi Notu No. 7: Kültürel veya sportif bir etkinliğe ya da bir kongreye katılma             

Vizesi            09/2016 

Mutlaka 3 no´lu bilgi notumuzu da okumanız rica olunur. Kültürel veya sportif bir etkinliğe 

ya da bir kongreye katılmak amacıyla yapacağınız vize başvurusu için aşağıda sıralanan 

belgelerin ibrazı gerekmektedir. 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 

 Otel veya konaklama yerine ilişkin belge 

 Almanya´da kalınacak süredeki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair belge, örneğin 

o Son 3 aya ait banka hesap cüzdanı 

o Son 3 aya ait maaş bordrosu 

 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) 

 

Seyahat amacına göre aşağıdaki belgeler ibraz edilmelidir: 

 

Kültürel bir etkinliğe veya kongreye katılmak için: 

 Etkinliği organize eden tarafından düzenlenmiş bir davetiye veya kültürel hizmeti sunan 

ile yapılmış sözleşme ya da aşağıdaki bilgileri içeren yenilikçi bir çalışmaya dair davetiye  

o Etkinliği organize edenin adresi ve iletişim bilgileri ile etkinliğin yapılacağı yer ve 

Almanya`daki mekan hakkında bilgi 

o Etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ve etkinliğin türü 

o Başvuru sahibinin adı ve görevi hakkında bilgi 

o İcabında seyahat, konaklama vb. giderlerinin karşılanacağına dair belge 

 

Spor etkinliğine katılmak için: 

 Spor kulübü veya spor federasyonu tarafından verilen davetiye veya aşağıdaki bilgileri 

içeren ve spor organizasyonuna katılımı tasdikleyen belge: 

o Etkinliği organize edenin adresi ve iletişim bilgileri ve etkinliğin yapılacağı yer ve 

Almanya`daki mekan hakkında bilgi 

o Etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ve etkinliğin türü 

o Sporcu ve onun görevi hakkında bilgi 

o İcabında seyahat, konaklama vb. giderlerinin karşılanacağına dair belge 

 



 

 Gönderen Türkiye spor kulübü veya spor federasyonu tarafından verilen ve aşağıdaki 

bilgileri içeren belge: 

o Etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ve etkinliğin türü 

o Sporcu ve onun görevi hakkında bilgi 

o İcabında seyahat, konaklama vb. giderlerinin karşılanacağına dair belge 

 

Başvuru sahibi ayrıca şahsi durumu ile ilgili aşağıdaki belgeleri de ibraz etmelidir: 

 

Ücretliler için ilaveten: 

 İşveren firmanın yazısı ve/veya izin belgesi 

 SGK Giriş ve Hizmet Dökümü, www.sgk.gov.tr 

 SGK´lı değilse, noter onaylı iş akdi 

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 

 

http://www.sgk.gov.tr/

