
     

İstisna akdi çerçevesinde sözleşmeli işci vizesi hakkında bilgi notu

Lütfen ayrıca hazırlanmış „Vize başvurusu hakkında genel bilgiler“ başlıklı bilgi notunu 
da inceleyiniz.

İstisna akdi çerçevesinde vize almak isteyenler vize başvurusuna şahsen gelmeleri 
gerekmektedir. Planlanan seyahat tarihinden dört hafta önce vize başvurusunda bulunulması 
gerekir. İşlemlerin daha erken bitmesi garanti edilememektedir. İlk başvuruda bulunmadan 
önce firma belgelerinin ibraz edilmesi gerekir. Firma evrakları her yıl uzatma yapılırken veya 
ihtiyaca göre güncellenir.

Aşağıda belirtilen belgelerin hem asıllarının (varsa) hem fotokopilerinin ibraz edilmesi 
gereklidir:

• Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından 
imzalanmış iki adet başvuru formu + İkamet Kanunu`nun 55. maddesine göre gerekli 
ek belge (başvuru formlarını ücretsiz olarak vize bölümünden temin edebilir veya 
Büyükelçiliğin internet sayfasından indirebilirsiniz) 

• Almanya`da kalınacak toplam sürenin bitiminden sonra da en az 3 ay daha geçerli olan 
(imzalı) T.C. Pasaportu. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası 
olmalı. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmeli, 
şayet bunlar yoksa pasaport protokolü ibraz edilmelidir.

• 3 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskı 
olmamalı)

• İstisna akdi çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışacak kişiye ait belgeler  
- Mesleki eğitimini gösteren belge
- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (NKÖ)
- Gelir kaynaklarınızı gösterir tüm belgeler (maaş bordrosu, hesap hareketlerini 

gösteren banka cüzdanı ya da üçüncü şahıslardan alınan yardımlara ilişkin 
belgeler)

- varsa mal varlığına ilişkin belgeler, tapu ve araç ruhsatları
- Kira kontratı ve elektrik / su / doğalgaz faturaları
- SSK işe giriş bildirgesi ve SSK-prim-dökümü
- Sosyal Güvenlik Anlaşmasına göre belge (A/T 1 - A/T 11)
- İstisna akdi çerçevesinde sözleşmeli işçi kartı (yeşil)

• Firma evrakları  
- Firmanın imza sirküleri fotokopisi
- Firmanın vergi levhası fotokopisi
- Firmanın güncel Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti fotokopisi
- Vergi dairesinden mükellef belgesi
- Faaliyet belgesi
- Ticaret Gazetesinden firmayı ilgilendiren kısmın fotokopisi
- Firma tarafından başvuruları ibraz edecek kuryeye verilmiş noter onaylı 
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