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İŞVERENLER  
 İlgili makama vize talebi dilekçesi (orijinal, antetli kağıda kaşeli ıslak imzalı) 
 Ticaret veya sanayi odasından  faaliyet belgesi(son 3 aylık orijinal ) 
 Vergi levhası fotokopisi 2017 yılı işlenmiş olmalı 
 İmza sirküleri fotokopisi 
 Sicil gazetesi fotokopisi 
 Banka Hesabı bakiyeli ıslak imzalı kaşeli banka imza sirküleri ile birlikte 
 Var ise tüm tapu fotokopileri, Araç Ruhsat Fotokopileri  
 Kira Geliri var ise Kira kontratları fotokopisi 
 2 adet resim(son 3 ayda çekilmiş olacak ve mutlaka arka fonu beyaz olacak 

biyometrik) 
 Evli çiftler için evlilik cüzdanı fotokopisi(eşlerden birinin seyahat etmemesi 

durumunda dahi verilmelidir) 
 Davetiye varsa davet eden kişiden davetiye 
 Davetiye yoksa Otel rezervasyonu 
 Uçak rezervasyonu 
 Vize sürenizi kapsayan  30.000 Euro Teminatlı Özel Seyahat Sağlık Sigortası. 
 Daha önce alınmış tüm vizelerin fotokopisi 
 Varsa eski pasaportlar 
 Vukuatlı nüfus kayıt örneği E devlet şifresi ile alınabilir. 

 Adli Sicil kaydı E devlet şifresi ile alınabilir.

 

ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR  
 İlgili makama vize talebi dilekçesi Islak imzalı 
 İş yerinizden çalıştığınızı belgeleyen yazı (orijinal, antetli kağıda) 
 İmza sirküleri fotokopisi 
 Sicil gazetesi fotokopisi 
 Vergi levhası fotokopisi 2017 işlenmiş olmalı 
 Ticaret veya sanayi odasından faaliyet belgesi(yeni tarihli orijinal) 
 Sigortalı işe giriş bildirgesi fotokopisi 
 SGK hizmet dökümü E devletten alınacaktır. 
 Maaş bordrosu ( son 3 aylık ) 
 Banka hesapları bakiyeli ıslak imzalı kaşeli banka imza sirküleri ile birlikte 
 Var ise tüm tapu fotokopileri, Araç Ruhsat Fotokopileri 
 2 adet resim(son 3 ayda çekilmiş olacak ve mutlaka arka fonu beyaz olacak biyometrik) 
 Evli çiftler için evlilik cüzdanı fotokopisi(eşlerden birinin seyahat etmemesi durumunda dahi 

verilmelidir) 
 Davetiye varsa davet eden kişiden davetiye 
 Davetiye yok ise otel rezervasyonu 
 Uçak rezervasyonu 
 Vize sürenizi kapsayan  30.000 Euro Teminatlı Özel Seyahat Sağlık Sigortası. 
 Daha Önce alınmış tüm vizelerin fotokopisi 
 Var ise eski pasaportlar 
 Vukuatlı nüfus kayıt öreği E devlet şifresi ile alınabilir. 
 Adli sicil kaydı E devlet şifresi ile alınabilir 
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EMEKLİLER 
 İlgili makama vize talebi dilekçesi 
 Emeklilik Belgesi E devletten üzerinden Barkotlu alınacaktır  
 Son 3 aylık Emekli maaşı E devletten üzerinden barkotlu alınacaktır. 
 Banka Hesabı ıslak imzalı kaşeli banka sirkleri ile birlikte 
 Var ise tapu ve araç ruhsat fotokopileri 
 Kira geliri var ise kira kontrat fotokopileri 
 2 adet resim(son 3 ayda çekilmiş olacak ve mutlaka arka fonu beyaz olacak 

biyometrik) 
 Evli çiftler için evlilik cüzdanı fotokopisi(eşlerden birinin seyahat etmemesi 

durumunda dahi verilmelidir) 
 Davetiye var ise davet eden kişiden davetiye 
 Davetiye yok ise otel rezervasyonu 
 Uçak rezervasyonu 
 Vize sürenizi kapsayan  30.000 Euro Teminatlı Özel Seyahat Sağlık Sigortası. 
 Daha önce alınmış tüm vizelerin fotokopisi 
 Var ise eski pasaportlarınız 
 Vukuatlı nüfus kayıt Örneği E devletten alınacaktır. 
 Adli sicil kaydı E devlet üzerinden alınacaktır. 

 

ÖĞRENCİLER 
 Öğrenci belgesi 
 Öğrenci transkriptleri 
 Öğrenci ailesinin iş durumunu ve gelirini gösteren belge eğer öğrencinin ailesi çalışan 

ise çalışan ile ilgili belgeler eğer öğrencini ailesi işveren ise işveren ile ilgili yukarıdaki 
belgeler dosya ya eklenmelidir. 

 Öğrencinin masraflarını karşılayacak olan kişiden sponsor yazısı 
 Öğrenci ailesinden muvaffakaname (Eğer 18 yaşından küçükse) 
 2 adet resim(son 3 ayda çekilmiş olacak ve mutlaka arka fonu beyaz olacak 

biyometrik) 
 Davet eden var ise davet eden kişiden davetiye 
 Davet eden yok ise otel rezervasyonu 
 Uçak rezervasyonu 
 Vize sürenizi kapsayan  30.000 Euro Teminatlı Özel Seyahat Sağlık Sigortası. 
 Var ise eski pasaportlarınız 
 Daha önce alınmış tüm vizelerinizin fotokopileri 
 Vukuatlı nüfus kayıt örneği E devletten alınacaktır. 
 Adli Sicil kaydı E devletten alınacaktır. 
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AVUKAT, DOKTOR, ECZACI VEYA MÜHENDİSLER 
 İlgili makama vize talebi dilekçesi (orijinal, antetli kağıda) 
 İmza beyannamesi fotokopisi 
 Vergi levhası fotokopisi 2017 işlenmiş olmalı 
 Bağlı bulundukları odadan  belge (son 3 aylık olmalı ıslak imzalı kaşeli orijinal) 
 DOKTORLAR - TABİPLER ODASINDAN 
 AVUKATLAR - BARODAN 
 MİMAR VE MÜHENDİSLER - MİMARLAR VE MÜHENDİSLER ODASINDAN 
 Maddi durumu gösteren belgeler(banka hesapları bakiyeli imzalı kaşeli banka 

sirküleri ile birlikte, tapu, kira kontratları, kredi kartları fotokopileri kira gelirleri var ise 
kira kontratları) 

 2 adet resim(son 3 ayda çekilmiş olacak ve mutlaka arka fonu beyaz olacak 
biyometrik) 

 Evli çiftler için evlilik cüzdanı fotokopisi(eşlerden birinin seyahat etmemesi 
durumunda dahi verilmelidir) 

 Davet eden varsa davet eden kişiden davetiye 
 Davet eden yok ise otel rezervasyonu 
 Uçak rezervasyonu 
 Vize sürenizi kapsayan  30.000 Euro Teminatlı Özel Seyahat Sağlık Sigortası. 
 Daha önce alınmış tüm vizelerin fotokopisi 
 Var ise eski pasaportlar 
 Vukuatlı nüfus kayıt örneği E devlet üzerinden alınacaktır. 
 Adli sicil kaydı E devlet üzerinden alınacaktır. 

 

MEMURLAR 
 İlgili makama vize talebi dilekçesi 
 Çalıştığınızı belgeleyen yazı ıslak imzalı kaşeli  
 Seyahatiniz için kumrunuzdan yazı ıslak imzalı kaşeli izin belgesi 
 Maaş bordrosu ( son 3 aylık ıslak imzalı kaşeli ) 
 Maddi durumu gösteren belgeler(banka hesapları ıslak imzalı kaşeli banka imza 

sirküleri ile birlikte, tapu, araç ruhsat fotokopileri kira geliri var ise kira kontratı 
fotokopisi) 

 2 adet resim(son 3 ayda çekilmiş olacak ve mutlaka arka fonu beyaz olacak 
biyometrik) 

 Evli çiftler için evlilik cüzdanı fotokopisi(eşlerden birinin seyahat etmemesi 
durumunda dahi verilmelidir) 

 Davet eden var ise davet eden kişiden davetiye 
 Davet eden yok ise otel rezervasyonu 
 Uçak rezervasyon 
 Daha önce almış olduğunuz tüm vizelerin fotokopileri 
 Var ise tüm eski pasaportlarınız 
 Vukuatlı nüfus Kayıt Örneği E devlet üzerinden alınacaktır. 
 Adli sicil kaydı E devlet üzerinden alınacaktır. 
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