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Sözleşmeli işçi olarak en fazla 90 günlük bir süre için Almanya’da kalmayı planlıyorsanız, Schengen
Vizesi için başvurmanız gerekmektedir. Bu durumda lütfen 3 no’lu Bilgi Notu’nu mutlaka okuyunuz.
Vize başvurusu için gerekli olan belgelerin asılları ve birer adet fotokopileri ibraz edilmelidir.
Sözleşmeli işçi olarak 90 günden fazla Almanya’da kalmayı planlıyorsanız, ulusal vize için başvurmanız
gerekmektedir. Bu durumda lütfen 20 no’lu Bilgi Notu’nu mutlaka okuyunuz. Vize başvurusu için
gerekli olan belgelerin asılları ve ikişer adet fotokopileri ibraz edilmelidir.
Sözleşmeli işçi olarak vize almak isteyenlerin vize başvurularına şahsen gelmeleri gerekmektedir.
Bu Bilgi Notu’nu check listesi olarak kullanınız .
Almanca dilinde eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış (yukarıda bahsi
geçen ikamet sürelerine göre) bir veya iki adet başvuru formu ve İkamet Yasası’nın 54. Maddesinin 2. fıkrasının 8. bendine göre gerekli ek belge (başvuru sahibi tarafından imzalanmış)
Pasaport (bkz. 3 ve 20 no’lu Bilgi Notu)
2 adet vesikalık fotoğraf (bkz. 3 ve 20 no’lu Bilgi Notu)
İstisna akdi çerçevesinde şözleşmeli olarak çalışacak kişiye ait belgeler:
o İstisna akdi çerçevesinde sözleşmeli işçi kartı (Almanya’daki Çalışma Ajansı
tarafından tanzim edilen Yeşil İşçi Kartı ibraz edilemediği takdirde, vize başvurusu
kabul edilmemektedir.)
o Meslek eğitimini gösteren belge
o SGK İşe Giriş Bildirgesi ile SGK Hizmet Dökümü, www.sgk.gov.tr
o İkameti belgeleyecek kira kontratı ve elektrik / su / doğalgaz faturaları
o Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği. Nüfus kayıt örneğinde “Düşünceler” bölümünün
de eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir
o Sağlık sigortası belgesi (A/T 11)
Şirket evrakları
o İmza sirküleri
o Firmanın güncel Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti (fotokopi, 6 aydan eski
olmamalıdır)
o Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden şirketle ilgili bölümün fotokopisi
o Vergi Levhası
Federal Çalısma Ajansı’nın internet adresinden (www.arbeitsagentur.de) 16 no’lu Bilgi Notu’na ulaşarak, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Bilgi Notu Almancadır.
Vize bölümü ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Bilgi notunun içerdiği bilgiler, oluşturulduğu
tarihte güncel olan bilgileri yansıtmaktadır.

