
 

 

Fransa Çalışanlar İçin Vize Başvurusu 

Fransızlar ana dillerine çok önem vermektedirler. Fransa yolculuğuna mutlaka birkaç kelime Fransızca 

öğrenmeden yola çıkmayın. Bir Fransız İngilizce bilse bile direk İngilizce sorduğunuz bir soruya 

muhtemelen cevap vermeyecektir. Fakat cümlenize bonjour ile başlayıp İngilizce devam ederseniz Fransa da 

size yardım etmeyecek Fransız sayısı azdır. 

Fransa Çalışanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Fransa 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. 

• Fransa 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. Fransa vize başvurusunda kullanılacak 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Fransa 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 maaş bordrosu. 
• Fransa vizesi almak isteyen çalışana ait varsa tapu veya araç ruhsat fotokopileri. 
• Şirketin antetli kağıdına yazılmış Fransa’ya seyahat amacını, gidiş ve dönüş tarihlerini gösterebilecek ıslak 

imzalı ve kaşeli dilekçe. 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait imza sirküleri. 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait son döneme ait vergi levhası. 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait faaliyet belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi. 
• SGK İşe Giriş Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü.(e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için Fransa vizesi alacaksanız yakınlarınızın belediyeden alabileceği orijinal 

davetiye. 
• Nüfus kâğıdı fotokopisi 
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Fransa Şirket Sahipleri İçin Vize Başvurusu 

Fransa ile iş yapacaksanız öncelikle Fransız toplumu ile ilgili birkaç küçük ayrıntıyı bilmenizde fayda 

vardır. Fransızlar asla “sen” diye hitap etmezler. Fransızlar ile iş yapmak istiyorsanız onlara “siz” diye hitap 

etmelisiniz. Bu küçücük ayrıntı ile bile bir anda birçok firmanın önüne geçip Fransızların gönüllerinde taht 

kurabilirsiniz. 

Fransa Şirket Sahipleri Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Fransa 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. 

• Fransa 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. Fransa vize başvurusunda 
kullanılanılacak fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat sağlık sigortası poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Fransa 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. 
• 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)Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa 

barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için Fransa vizesi alacaksanız yakınlarınızın belediyeden alabileceği orijinal 

davetiye. 

Fransa 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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Fransa Emekliler İçin Vize Başvurusu 

Fransa dünyada gezilip görülmesi gereken ilk yerlerden birisidir. Eiffel kulesi, Louvre müzesi, Şanzelize 

caddesi gibi mutlaka görülmesi gereken mekânların adresi Fransa’dır. Bir ilginç bilgi Paris’te hiç dur 

tabelası yoktur. Son dur tabelası 2012 yılında kaldırılmıştır. Bu arada Louvre Müzesi dünyanın en çok 

ziyaret edilen müzesidir. Fransa’ya gidiyorsanız uğramadan geçmeyin. 

Fransa Emekli Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Fransa 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. 

• Fransa 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. Fransa vize başvurusunda 
kullanılanılacak fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Fransa seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Tapu, araç ruhsat fotokopileri, kira kontratı gibi gelir gösterebileceğiniz belgeler.. ( Var İse) 
• Fransa 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.) 

• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• 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 Fransa vizesi alacaksanız yakınlarınızın belediyeden alabileceği orijinal 

davetiye. 

Fransa 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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Fransa Öğrenciler İçin Vize Başvurusu 

Fransa öğrenci vizesi alan öğrenciler için Fransa gerçekten sanatın ve hayallerin nasıl gereçeğe dönüştüğünü 

gözler önüne seren bir ülke. Özgürlükleri ve sınırsız sanatı doya doya sindirmek inanın çok zamanınızı 

alacak. Müzelerde görecekleriniz, yaşam kalitesi ve insanların size yaklaşımları gelecekteki hayatınızda 

unutamayacağınız izler bırakacak. 

Fransa Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Fransa 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. 

• Fransa 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. Fransa vize başvurusunda kullanılanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Fransa seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Fransa 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.) 

• Fransa seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir şahıs şirketi sahibiyse Fransa Şahıs firma sahibi vizesi için gerekli olan 
tüm evraklar. ) 

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

• Öğrenci Belgesi. ( Yeni Tarihli) 
• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. ( Yeni Tarihli ve Anne Baba Bilgilerini de İçeren.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için Fransa vizesi alacaksanız yakınlarınızın belediyeden alabileceği orijinal 

davetiye. (Davetiye gönderen kişinin telefon numaraları kimlik bilgileri ve adres bilgileri yer almalıdır.) 

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

Fransa aşkların ve sanatın şehri olarak adlandırılabilir. Tüm ünlü ressamların, şairlerin yolu mutlaka bir 

şekilde Fransa’dan geçmiştir. Bunun dışında Fransa vizesi almak için oldukça iyi bir neden daha Fransız 

mutfağıdır. Her ne kadar porsiyonları alışkın olduklarımızdan küçük olsa bile mutlaka bir kez tatlarına 

bakmalısınız. Fransız hamburgeri diye adlandırılan makaronların en lezzetlilerini ana vatanında tatmalısınız. 

Fransa Çalışmayanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Fransa 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. 

• Fransa 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. Fransa vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

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

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Fransa vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• Fransa seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut Bakiyesi Bulunan ve Hesap bakiyesi minimum 5000 TL olmalı.) 
• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

 

Fransa Ev Hanımları İçin Vize Başvurusu 

Alışveriş için mutlaka Şanzalize Caddesine bir kez uğramalısınız. Dünyaca ünlü tüm markaların merkezleri 

bu cadde üzerinde bulunmaktadır. Cadde üzerinde bulunan alışveriş merkezleri Cumartesi günleri de dâhil 

saat 19:30 a kadar hizmet vermekteler. 

Fransa Ev Hanımları Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Fransa 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. 

• Fransa 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. Fransa vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

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

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Fransa vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• Fransa 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. 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 

Soyadı değişikliği söz konusuysa mutlaka pasaport yenilenmelidir. Başvuru esnasında 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/


 

 

Fransa Reşit Olmayanlar İçin Vize Başvurusu 

Dünyada sadece 2 adet bulunan Disneylad eğlence parkının bir tanesi Paris’tedir. Fransa vizesi alıp mutlaka 

bu eğlence parkını görmelisiniz. Parkın tamamını dolaşmak günlerce sürdüğü için eğlence parkına yakın 

otellerden birine rezervasyon yapmanız yararınıza olacaktır. Sabahları baget ekmeği ve binlerce çeşit peynir 

ile kahvaltılarınızı yapıp gezinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 

Fransa Reşit Olmayanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Fransa 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. 

• Fransa 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. Fransa vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

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

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Fransa vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• Fransa 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.) 
• Fransa 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. 

Başvuru esnasında konsolosluk tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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Fransa Çiftçiler Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Fransa vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 3 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Fransa 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. Fransa 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. 
• Fransa seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 
• Çitçilik Belgesi 

Başvuru esnasında konsolosluk tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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Fransa Kamu Personelleri Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Fransa 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. 

• Fransa 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. Fransa vize başvurusunda kullanılacak 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Fransa 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.  
• Fransa 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.(e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• 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 Fransa 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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Fransa Şahıs Firma Sahipleri İçin Vize Başvurusu 

Fransa’ya direk olarak uçakla giderseniz bu seyahatiniz yaklaşık olarak 3.5 saat kadar sürecektir. Uçakla 

yaptığınız seyahatin ardından Avrupa’nın her yerine Fransa’dan tren ile gidebilirsiniz. Avrupa’nın en uzun 

tren yoluna sahip ülke Almanya’dan sonra Fransa’dır. Fransa vizesi alarak seyahat eden Türk 

vatandaşlarının tercih ettikleri kentler Paris, Marsilya ve Lyon olarak sıralanabilir. 

Fransa Şahıs Firma Sahipleri Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Fransa 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. 

• Fransa 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. Fransa vize başvurusunda 
kullanılanılacak fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat sağlık sigortası poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Fransa 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 Fransa vizesi alacaksanız yakınlarınızın belediyeden alabileceği orijinal 

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

Fransa 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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