Bilgi Notu No. 9: Türk TIR Şoförlerine Vize
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Türk vatandaşıysanız ve Türkiye´de bir işveren adına TIR şoförlüğü yapıyorsanız,
Almanya´ya yapacağınız nakliye işinde, genellikle bir kaç günden ibaret Almanya´daki
ikametiniz için vizeye ihtiyacınız yoktur. Fakat Almanya´ya giderken geçmeniz gereken diğer
Schengen ülkeleri için Schengen Vizesi almanız gerekmektedir.
Macaristan ve Slovenya için gerekli vizeyi Almanya o ülkeler adına vekaleten vermektedir. Vize
başvuruları Almanya´nın Ankara Büyükelçiliği tarafından değerlendirilir.
Mutlaka 3 no´lu bilgi notumuzu da okumanız rica olunur. Türk TIR şoförlerinin vize
başvurusu için aşağıda sıralanan belgeleri ibraz etmeleri 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 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)
 Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (düşünceler kısmı da olmalı)
 Sürücü belgesi (Ehliyet) ve SRC Belgesi (uluslararası yük taşımacılığında geçerli olan)
 SGK Giriş ve Hizmet Dökümü, www.sgk.gov.tr
 Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti (fotokopisi, 6 aydan eski olmamalı)
 Faaliyet belgesi
 Ortaklık teyit belgesi ve imza sirküleri
 Vergi levhası
 C2 Belgesi
 Nakliye şirketine ait araç listesi
 Almanya ile olan iş ilişkisini gösteren son 5 nakliye işine ait aşağıda sıralanan belgeler
T 1 belgesi ona ait olan CMR ile birlikte ( Almanyadan kaşeli olarak)
 Aşağıdaki bilgileri içeren Türkiye´deki işverenin yazısı
o İş ilişkisinin teyidi
o Seyahat masraflarının karşılanacağına dair belge
o Halihazırda hangi şoförlerin geçerli bir Schengen vizesine sahip olduklarını da
belirten şoför listesi
 Başvuru tarihinden önce son 12 ay içinde Almanya´ya herhangi bir nakliye işi
üstenmemiş nakliye firmaları ise, aldıkları işi alıcıya teyit ettirmeleri gerekir.
o Bu teyit yazısı mutlaka sadece aşağıdaki e-posta adresine gönderilmeli:
info.lkw@anka.diplo.de

Eğer bir yıllık vize talebinde bulunacaksanız, lütfen aşağıdaki belgeyi de başvurunuzla birlikte
ibraz ediniz:
 Son vize süresince yapılan nakliye işlerine dair beyan

