
Ticari Vize 

1. Şirketin imza sirküleri fotokopisi .  

2. Şirket faaliyet belgesi fotokopisi (İTO veya İSO). Faaliyet belgesi en fazla altı ay önce 
alınmış ve her altı ayda bir yenilenmiş olmalıdır.  

3. SSK işe giriş bildirgesi fotokopisi. (Çalışma süresinin altı ayı doldurmaması halinde, SSK işe 
giriş bildirgesi bir önceki işyerinden temin edilmelidir.) Bildirgelerde SSK´nın onay damgası 
net bir şekilde görülmelidir.  

4. Gidilecek ülkedeki şirketten antetli kağıda, kaşeli ve imzalı davetiye veya iş gezintisi ile ilgili 
bilgi içeren bir yazı alınmalıdır.  

5. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi.  
6. Uçak bileti rezervasyon detayları.  
7. Vergi levhası fotokopisi.  
8. Şirketin antetli kağıdına dilekçe yazılmalıdır. Dilekçe şirketin imza sirkülerinde yetkili bir kişi 

tarafından imzalanmalı ve imza sahibinin adı ve soyadı açıkça yazılmalıdır.  

9. Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu 

10. Yeni çekilmiş 2 adet arka fonu beyaz vesikalık fotoğraf.  
11. Yurtdışında geçerli minimum 30.000 Euro teminat limitli seyahat sigortası poliçesi. (Almak 

istenen vize süresi kadar sigorta yaptırılmış olmalıdır.)  
12. Maaş Bordrosu. Son üç aylık.ve  4A ssk hizmet dökümü 
13. Yolcunun önlü arkalı nüfus cüzdanı fotokopisi mutlaka gerekmektedir.  
14. Yapılan otel rezervasyonuna istinaden otelin düzenleyeceği konfirme yazısı.  

  

 Turistik Vize 

1. Şirketin imza sirküleri fotokopisi.  

2. Şirket faaliyet belgesi fotokopisi (İTO veya İSO). Faaliyet belgesi en fazla altı ay önce 
alınmış ve her altı ayda bir yenilenmiş olmalıdır.  

3. SSK işe giriş bildirgesi fotokopisi. (Çalışma süresinin altı ayı doldurmaması halinde, SSK işe 
giriş bildirgesi bir önceki işyerinden temin edilmelidir.) Bildirgelerde SSK´nın onay damgası 
net bir şekilde görülmelidir.  

4.   Çalışan,lar için son üç aylık maaş bodro Kaşeli imzalı ORJİNAL 

5. İlk ssk olduğu günden itibaren ssk hizmet dökümü 
6. 2 adet arka fonu beyaz vesikalık fotoğraf.  So üç ayı geçmemiş olmalıdır 
7. Önlü-arkalı nüfus cüzdanı fotokopisi  
8. Uçak bileti rezervasyon detayları.  
9. Yolcunun önlü arkalı nüfus cüzdanı fotokopisi mutlaka gerekmektedir.  
10. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi.  
11. Vergi levhası fotokopisi.  

12. Şirketin antetli   kağıdına izin yazısı dilekçe yazılmalıdır. Dilekçe şirketin imza sirkülerinde 
yetkili bir kişi tarafından imzalanmalı ve imza sahibinin adı ve soyadı açıkça yazılmalıdır.  

13. Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu. (Medeni durum ve eşlerle 

ilgili bilgiler mutlaka belirtilmelidir)  
14. Şahsın ev tapusu,son üçaylık güncel bakiyeli banka hesap cüzdanı v.b. evrakların 

fotokopileri  
15. Yapılan otel rezervasyonuna istinaden otelin düzenleyeceği konfirme yazısı.  

16. Yurtdışında geçerli minimum 30.000 Euro teminat limitli seyahat sigortası poliçesi. (Almak 
istenen vize süresi kadar sigorta yaptırılmış olmalıdır.)  

 

  

 


