
 

 

Almanya Çalışanlar İçin Vize Başvurusu 

Almanya seyahatinizde kredi kartınıza asla güvenmeyin. Oradaki satıcılar belirli bir ücretin altındaki 

ürünlere asla kredi kartı kullandırmıyorlar. 

Almanya Çalışanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Almanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Almanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait faaliyet belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi. 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Almanya vize başvurusunda kullanılacak 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Almanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama bilgileri. Adres, iletişim bilgileri veya otel 

rezervasyonunuz. 
• Banka Hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen 

gösteriniz. Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu 
etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı 
zorunludur.) 

• Son 3 aya ait olacak şekilde düzenlenmiş maaş bordrosu. 
• Almanya vizesi almak isteyen çalışana ait varsa tapu veya araç ruhsat fotokopileri. 
• Şirketin antetli kağıdına yazılmış Almanya’ya seyahat amacını, gidiş ve dönüş tarihlerini gösterebilecek ıslak 

imzalı ve kaşeli dilekçe. 
• Resmi Gazete İlanı Kopyası. (Ticaret Sicil Gazetesi) 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait imza sirküleri. 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait son döneme ait vergi levhası. 
• Orijinal Faaliyet Belgesi. (Son Üç Ay Tarihli) 
• SGK İşe Giriş Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü.(e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Nüfus müdürlüklerinden Almanya vizesi başvurusu için alacağınız aile toplum kâğıdı. (Eş, çocuk, anne, baba 

bireylerinin eklenmesi gerekir.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için Almanya vizesi alacaksanız yakınlarınızın belediyeden alabileceği orijinal 

davetiye. 
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Almanya Şirket Sahipleri İçin Vize Başvurusu 

Almanya seyahatinizde en dikkat edeceğiniz şey insanların kesinlikle çok dakik olduklarıdır. Söz verdikleri 

zamanda mutlaka söz verdikleri yerde olurlar. Yani Almanya’da kalacağınız süre zarfında dakikliğe oldukça 

özen göstermelisiniz. Bunun yanında Almanların diğer Avrupa ülkelerindekinin aksine çok direk ve net 

konuşma gibi bir özellikleri bulunur. Konuşulanları asla kişisel ya da kabalık olarak almayın. 

Almanya Şirket Sahipleri Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Almanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Almanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• Banka Hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen 

gösteriniz. Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu 
etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı 
zorunludur.) 

• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 
arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Almanya vize başvurusunda 
kullanılanılacak fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat sağlık sigortası poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Almanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama bilgileri. Adres, iletişim bilgileri veya otel 

rezervasyonunuz. 
• Bağkur hizmetleri ile ilgili e-devletten alabileceğiniz hizmet dökümü. 
• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Şirketin antetli kağıdına yazılacak gidiş – geliş tarihlerini ve ziyaret amacını belirtecek şekilde düzenlenmiş 

kaşeli ve imzalı olarak düzenlenmiş vize talep dilekçesi. 
• Orijinal Faaliyet Belgesi. (Son Üç Ay Tarihli) 
• Son döneme ait vergi levhası kopyası. (Son Dönem) 
• İmza sirküleri kopyası. (Süresi Geçmemiş) 
• Resmi Gazete İlanı Kopyası. (Ticaret Sicil Gazetesi) 
• Nüfus müdürlüklerinden Almanya vizesi başvurusu için alacağınız aile toplum kâğıdı. (Eş, çocuk, anne, baba 

bireylerinin eklenmesi gerekir.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için Almanya vizesi alacaksanız yakınlarınızın belediyeden alabileceği orijinal 

davetiye. 

Almanya vizesi almak isteyen kişilerin soy isimlerinde bir değişiklik olması durumunda yeni pasaport alma 

zorunlulukları vardır. Konsolosluk tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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Almanya Emekliler İçin Vize Başvurusu 

Almanya seyahatinizde bir restorana gittiğinizde içeceğiniz suya dikkat edin. Çoğunlukla almanlar musluk 

suyu içmediklerinden karbonatlı suyu tercih ederler. Özellikle belirtmediğiniz her durumda karbonatlı su 

içme durumunda kalabilirsiniz. 

Almanya Emekli Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Almanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Almanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların fotokopileri. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Almanya vize başvurusunda 
kullanılanılacak fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Almanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Tapu, araç ruhsat fotokopileri, kira kontratı gibi gelir gösterebileceğiniz belgeler.. ( Var İse) 
• Almanya Başkonsolosluğuna Yazılmış Seyahat Amacını Açıklayan Şahsi Dilekçe. 
• Banka Hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen 

gösteriniz. Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu 
etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı 
zorunludur.) 

• Nüfus müdürlüklerinden Almanya vizesi başvurusu için alacağınız aile toplum kâğıdı. (Eş, çocuk, anne, baba 
bireylerinin eklenmesi gerekir.) 

• E-devletten alabileceğiniz emekli tescil belgesi 
• Emeklilik maaşınızı aldığınız bankadan almanız gereken son 3 aya ait ıslak imzalı ve kaşeli hesap dökümü. 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için Almanya vizesi alacaksanız yakınlarınızın belediyeden alabileceği orijinal 

davetiye. 

Almanya vizesi almak isteyen kişilerin soy isimlerinde bir değişiklik olması durumunda yeni pasaport alma 

zorunlulukları vardır. Konsolosluk tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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Almanya Öğrenciler İçin Vize Başvurusu 

Almanya seyahatinizde özellikle sergi ve müzeleri gezmelisiniz. Bizdekinin aksine orada müze ve sergiler 

ücretsiz ya da oldukça komik ücretler karşılığında gezilebiliyor. Sırf Almanya’daki müze sergileri dolaşmak 

için bile Almanya vize başvurusu yapabilirsiniz. 

Almanya Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Almanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Almanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların orijinalleri. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Almanya vize başvurusunda 
kullanılanılan fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Almanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Almanya seyahati ile ilgili olarak bir sponsor yok ise maddi durumu gösterecek olan son 3 ayı gösteren banka 

hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen 
gösteriniz. Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu 
etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı 
zorunludur.) 

• Almanya seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir çalışansa Almanya çalışanlar vizesi için gerekli olan tüm evraklar. ) 

• Almanya Vizesi için başvuran kişi 18 yaşından küçükse anne ve babadan noter onaylı muvafakatname. (Aslı 
ve fotokopisi.) 

• Öğrenci Belgesi. ( Yeni Tarihli) 
• Masrafları karşılayan kişiye ait belgeler. 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 

Konsolosluk tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumhuriyet Mah Ergenekon Cad Ergenekon Apt No:26 K:2 Pangaltı /Şişli /ISTANBUL 

Mail:vize@harbiyevize.com                                                                               Tel:0212 296 6776-0537916 6696 

www.harbiyevize.com 

http://www.harbiyevize.com/


 

 

Almanya Ev Hanımları İçin Vize Başvurusu 

Almanların çok katı çalışma kuralları vardır. Özellikle Pazar günleri açık mağaza bulmak oldukça zordur. 

Bunun yanında kafe ya da restoranlarda size yer gösterilmesini beklemeyin. Beğendiğiniz boş bir yer varsa 

direk gidip oturun. Almanların özellikle takıntılı oldukları bir konu varsa da oda geri dönüşüm konusudur. 

Çöpe attığınız bir şeyi doğru kutuya attığınıza mutlaka dikkat edin. 

Almanya Ev Hanımları Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Almanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Almanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Almanya vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Almanya seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir emekli ise Almanya emekli vizesi için gerekli olan tüm evraklar. ) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Almanya vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• Almanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Var ise Banka Hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen 

gösteriniz. Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu 
etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı 
zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Seyahat amacı aile ya da arkadaş ziyareti ise akrabalarınızdan alınacak olan davetiye. 
• Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 

Soyadı değişikliği söz konusuysa mutlaka pasaport yenilenmelidir. Başvuru esnasında konsolosluk 

tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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Almanya Çalışmayanlar İçin Vize Başvurusu 

Özellikle Almanya’da bisiklet kullanımı diğer Avrupa ülkelerine nazaran oldukça fazladır. Bir bisiklet 

kiralayarak Almanya’daki şehir turlarına katılırsanız oldukça keyifli dakikalar geçireceğinizin garantisini 

verebiliriz. Bunula birlikte özellikle elektronik müzik sevenler için muhteşem DJ performansları dinlenmeye 

değer. 

Almanya Çalışmayanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Almanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Almanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Almanya vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Almanya seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir şirket sahibi ise Almanya şirket sahipleri vizesi için gerekli olan tüm 
evraklar. ) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Almanya vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• Almanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Var ise Banka Hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen 

gösteriniz. Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu 
etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı 
zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Seyahat amacı aile ya da arkadaş ziyareti ise akrabalarınızdan alınacak olan davetiye. 
• Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 

Soyadı değişikliği söz konusuysa mutlaka pasaport yenilenmelidir. Başvuru esnasında konsolosluk 

tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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Almanya Reşit Olmayanlar İçin Vize Başvurusu 

Almanya patlayan şekerler ülkesi. alman çikolatası, Alman pastası gibi ürünler ile çocukların neredeyse en 

sevdikleri ülke haline gelmiştir. Almanyadan gelen her yakınımız mutlaka ya patlayan şekerler ya da Alman 

çikolatası bir kez olsun getirmiştir. Bu ürünleri yerinde tatmak için kendinize bir fırsat yaratın. 

Almanya Reşit Olmayanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Almanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Almanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Almanya vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Almanya seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir şirket sahibi ise Almanya şirket sahipleri vizesi için gerekli olan tüm 
evraklar. ) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Almanya vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• Almanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Var ise Banka Hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen 

gösteriniz. Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu 
etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı 
zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Seyahat amacı aile ya da arkadaş ziyareti ise akrabalarınızdan alınacak olan davetiye. 
• Almanya vizesi talebi yapılan reşit olmayan çocuk bir ebeveyn ile seyahate çıkıyorsa her iki ebeveynininde 

alacağı noter tasdikli muvafakatname. 
• Ebeveynlerin ayrılığı söz konusuysa mahkeme tarafından verilen velayet kararı. 
• Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 

Soyadı değişikliği söz konusuysa mutlaka pasaport yenilenmelidir. Başvuru esnasında konsolosluk 

tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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Almanya Çiftçiler İçin Vize Başvurusu 

Özellikle organik et ve süt üretimi konusunda söz sahibi olan Almanya’ya her yıl yüzlerce çiftçimiz 

teknoloji ve deneysel tarım için Almanya yolunu tutuyor. Eğer sizde bu tip işlerle ilgileniyorsanız Almanya 

vize başvurusu yapıp olayları yerinde görüp incelemek çok daha faydalı olacaktır. Fikir alışverişi 

yapabileceğiniz binlerce çiftçi firmanın sizi beklediğini unutmayın. 

Almanya Çiftçiler Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Almanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Almanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların fotokopileri. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Almanya vize başvurusunda 
kullanılanılacak fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Banka Hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen 

gösteriniz. Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu 
etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı 
zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Var ise davet mektubu. 
• Almanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Çitçilik Belgesi 
• Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 

Başvuru esnasında konsolosluk tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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Almanya Kamu Personelleri İçin Vize Başvurusu 

Almanaya avrupanın en büyük spor devlerinden biri. Bayern Münih, Bayern Leverkuzen gibi devlerin boy 

gösterdikleri dev arenaları o büyülü maç atmosferini yerinde yaşamanız için bir Almanya vize başvurusu 

yapın. Kısa sürede vizebasvurumerkezi.com yardımı ile çıkacak olan vizeniz ile doya doya maç seyretmenin 

keyfine varın. 

Almanya Kamu Personelleri Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Almanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Almanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Almanya vize başvurusunda kullanılacak 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Almanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Banka Hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen 

gösteriniz. Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu 
etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı 
zorunludur.) 

• Son 3 aya ait olacak şekilde düzenlenmiş kaşeli ve imzalı maaş bordrosu.  
• Almanya vizesi almak isteyen kamu personeline ait varsa tapu veya araç ruhsat fotokopileri. 
• Bağlı olduğunuz kurumdan alacağınız görevinizi, izin tarihlerinizi belirten kaşeli ve imzalı belge. 
• SGK İşe Giriş Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü ( Vize İçin Başvuran Kişinin Son Çalıştığı Yerde, Çalışma Süresi 1 

Yılı Aşmaması Durumunda Önceki İş Yerinden İşe Giriş Belgesi Talep Edilmelidir.) 
• Eğer emekli sandığına bağlıysanız kurumdan yazı alınması gerekmektedir. 
• Kimlik fotokopisi. 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için Almanya vizesi alacaksanız yakınlarınızın belediyeden alabileceği orijinal 

davetiye. 

Konsolosluk tarafından ek evrak ve ek görüşme talep edilebilir. Soyadı değişikliği olmuşsa pasaportun 

değişmesi gerekmektedir. 
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Almanya Şahıs Firma Sahipleri İçin Vize Başvurusu 

Avrupadaki Türk nufusunun çok büyük bir kısmı Almanya’da bulunmaktadır. Hatta okadar fazla Türk 

vardırki kendi mahallelerini bile kurmuşlardır. İlk giden nesil halen Almancayı tam olarak konuşamasada 2. 

ve 3. nesil ana dili gibi Almanca konuşabilmektedir. Kaliteli ürünler üreten bir firma sahibiyseniz Almanya 

vizesi alarak ALmanyadaki fırsatları takip etmek için çok geç sayılmaz. 

Almanya Şahıs Firma Sahipleri Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Almanya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Almanya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• Banka Hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen 

gösteriniz. Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu 
etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı 
zorunludur.) 

• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 
arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Almanya vize başvurusunda 
kullanılanılacak fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat sağlık sigortası poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Almanya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Bağkur hizmetleri ile ilgili e-devletten alabileceğiniz hizmet dökümü. 
• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Şirketin antetli kağıdına yazılacak gidiş – geliş tarihlerini ve ziyaret amacını belirtecek şekilde düzenlenmiş 

kaşeli ve imzalı olarak düzenlenmiş vize talep dilekçesi. 
• Son döneme ait vergi levhası kopyası. (Son Dönem) 
• İmza beyan belgesi. (Süresi Geçmemiş) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için Almanya vizesi alacaksanız yakınlarınızın belediyeden alabileceği orijinal 

davetiye. 
• Bağlı olduğunuz odalardan alabileceğiniz hizmet dökümleriniz. (Esnaf ve sanatkârlar odası gibi.) 

Almanya vizesi almak isteyen kişilerin soy isimlerinde bir değişiklik olması durumunda yeni pasaport alma 

zorunlulukları vardır. Konsolosluk tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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