Şirket Sahipleri ve çalışanlar için genel evraklar
*Geçerli Pasaport
(Geçerli pasaportunuzda Schengen vizesi yoksa eski pasaportlarında ibraz edilmesi , şayet eski pasaportunuz yoksa
veya eski pasaportunuz olupta Schengen vizeniz bulunmuyorsa emniyetten protokol yazısı alınacaktır)
*Vize başvuru ve beyan formu ( Ekte bulunmaktadır )
*Şirket antetli kağıdına vize başvuru dilekçesi ve garanti yazısı ( Dilekçe örneği ekte bulunmaktadır. Dilekçede imza
ve kaşe bölümünün altına imza yetkilisinin adı soyadı yazılmalıdır )
(İçerik; şirketteki görevi, gidiş dönüş tarihleri, ziyaret sebebi, masraf ve geri dönüş teminatı)
*2 adet biyometrik resim ( Kesinlikle yeni çekilmiş olmalıdır. Resim örnekleri ekte bulunmaktadır )
*Vekalet formu ( Ekte bulunmaktadır ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır )
*Davet mektubu ( Ticari gezi için Almanya’daki firmadan Antetli kağıtlarına yazılı, kaşeli, imzalı davet yazısı )
*Fuar giriş kartı ( Fuar ziyareti için gidiliyorsa o fuarla ilgili fuar giriş bileti )
*Fuar Katılım Belgesi ( Fuarda stant açılıyorsa katılım evrakları ve stant ödemesi faturası )
*Şirket banka hesabı, banka kaşeli ve imzalı (son 3 ay + Banka imza sirküleri)
*30.000 Euro kapsamlı yurt dışı seyahat sağlık sigortası ( Şirketimiz tarafından düzenlenmektedir )
*Uçak bileti aslı veya rezervasyonu (gidiş – dönüş) ( Şirketimiz tarafından düzenlenmektedir )
*Otel rezervasyonu ( Şirketimiz tarafından düzenlenmektedir )
*Pasaporttaki daha önceden alınmış vizelerin fotokopisi.
*Kimlik fotokopisi. ( Ev adresi, ev telefonu ve cep telefonu numaraları belirtilmelidir )

Çalışanlar için diğer evraklar
*Ticaret Odası Faaliyet belgesi, ( Orijinal ve yeni tarihli olması gerekmektedir )
*Ticaret Sicil gazetesi ( Fotokopi )
*Vergi levhası ( 2016 yılı işlenmiş olan )
*İmza sirküleri ( Şirketin imza yetkilisi adına düzenlenmiş )
*Sgk işe giriş bildirgesi (Sgk lı değilse noter tasdikli iş sözleşmesi)
*Sgk hizmet dökümü (E-devlet ten alınmış olması gerekmektedir)
*Maaş bordrosu ( Son 3 aylık olması gerekmektedir )

Şirket ortakları için diğer evraklar
*Ticaret Odası Faaliyet belgesi, ( Orijinal ve yeni tarihli olması gerekmektedir )
*Ticaret Sicil gazetesi ( Fotokopi )
*Vergi levhası ( 2016 yılı işlenmiş olan )
*İmza sirküleri ( Şirketin imza yetkilisi adına düzenlenmiş )
*Bağkur dökümü (E- devletten alınmış olması gerekmektedir)

Not 1 : Başvuru sahibi şirket ortağı olup, kendi şirketinde sigortalı olarak görünüyorsa çalışanlar için istenen
evrakları hazırlamalıdır.
Not 2: Başvuru tarihinde 10 yıldan daha önce alınmış pasaportlara geçerliliği olsa da Schengen vizesi
verilmemektedir.
Not 3: 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren vize başvurusu esnasında parmak izi alınacağından, başvuru sahiplerinin
başvuru esnasında şahsen bulunmaları gerekmektedir. Parmak izi dokümanının bir kopyası konsolosluk
tarafından başvuru sahiplerine verilecektir. Bu kopya 5 yıl süreli olarak daha sonraki başvurularda geçerli
olacaktır.

