
VİZE EVRAK LİSTESİ:

• Tam ve eks�ks�z doldurulmuş ve şahsen �mzalanmış Başvuru Formu

• Geçerl� Pasaport: Pasaportunuz son 10 yıl �çer�s�nde çıkarılmış olmalıdır ve en az �k� adet karşılıklı boş v�ze sayfası bulunması gerekmekted�r.
Pasaportunuzun geçerl�l�k süres�, talep ed�len v�ze süres�n�n b�t�m�nden sonra en az 3 ay daha geçerl� olmalıdır.

• V�ze Ücretler�: Nak�t ve EURO olarak başvurunun yapıldığı esnada öden�r. Bakınız V�ze Ücretler�

• Fotoğraf: Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 2 adet B�ometr�k Fotoğraf – b�lg�sayarda taranmış fotokop�ler kabul ed�lmemekted�r. (fotoğraflar beyaz arka
zem�nde çek�lm�ş olmalı ve başvuru formuna yapıştırılmalıdır) Bakınız fotograf özell�kler�

• S�gorta: 30.000 Euro veya $50.000 tutarında, Schengen bölges�ndek� tüm seyahat süren�z� kapsayacak şek�lde geçerl� olan seyahat sağlık
s�gortasının or�j�nal�, fotokop� kabul ed�lmemekted�r. Çok g�r�şl� v�zeye sah�p �sen�z, m�n�mum olarak �lk g�d�ş süren�z� kapsayacak şek�lde b�r
seyahat s�gortasına sah�p olmanız gerekmekted�r.

• Nüfus cüzdanı fotokop�s�

• Pasaport fotokop�s�: Pasaportun k�ml�k b�lg�ler�n�n yazılı olduğu sayfanın fotokop�s�. Daha önce Schengen veya başka b�r ülkeden v�ze aldıysanız
o v�zen�n bulunduğu sayfaların fotokop�s�.

• Gem� rezervasyonu veya turla seyahat ed�lecekse tur programı ( or�j�nal b�let talep ed�leb�l�r ).

• Konaklama rezervasyonları (Otel rezervasyonu gösteren belge), Otel rezervasyonu; Tar�hler b�let �le uyumlu olmalı ve yapılacak olan ödeme
m�ktarı mutlaka gözükmel�d�r. (Ödeme makbuzu �steneb�l�r.)

• İşveren mektubu. Ş�rket�n antetl� kağıdına yazılmış, k�ş�n�n poz�syonunu, �şe başlama tar�h�n�, maaşını, �z�nl� olduğu sürey� ve dönüşünde �şe
devam edeceğ�n� tey�d eden mektup; (or�j�nal nüsha, fotokop� kabul ed�lmez).

• SGK �şe g�r�ş b�ld�rges� ( barkodlu veya esk� t�p �se ş�rketten ıslak �mzalı kaşel� olmalı) ve SGK "h�zmet dökümü" ( E-devletten barkodlu veya
SGK'dan ıslak �mzalı kaşel� alınır) ;

• Son 3 aya a�t kaşe ve ıslak �mza �le onaylatılmış maaş bordroları. Eğer yen� b�r �şe başladıysanız daha öncek� �ş yer�n�ze a�t b�lg�ler� ve maaş
bordrolarını sunab�l�rs�n�z. Sözleşmel� çalışılıyor �se sözleşme fotokop�s�.

• Türk�ye’de ya da Avrupa’da bulunan mal varlıklarınız (tapu fotokop�ler�);

• Son 3 aylık bak�yel�, kaşel�, ıslak �mzalı banka hesabı ve �mza s�rküler�

• T�caret S�c�l Gazetes�n�n fotokop�s�;

• Güncel verg� levhası kopyası;

• İmza s�rküler� kopyası;

• Son 3 aya a�t Faal�yet Belges� ( ıslak �mzalı ve kaşel� or�j�nal nüsha)

• Tam tekm�l vukuatlı nüfus kayıt örneğ� (yerleş�m yer� görünmel�). Bazı durumlarda ger�ye dönük adres raporu, son aya a�t elektr�k, su ya da sab�t
hat faturası da �steneb�l�r. Nüfus kayıt örneğ�n�n “Açıklamalı” olması gerekmekted�r. QR kodlu tam tekm�l nüfus kayıt örneğ� kabul ed�lmekted�r,
fakat bazı durumlarda tam tekm�l vukuatlı nüfus kayıt örneğ� nüfus da�res�nden �steneb�l�r.

• Yurda g�r�ş/çıkış Belges�.

• Protokol Belges�. Or�j�nal, ıslak kaşel� ve �mzalı

• E-devletten barkodlu tar�hçel� yerleş�m yer� belges�. 

                                 

Sunduğunuz belgeler (�ş evrağı, tapu, banka hesap cüzdanı, öğrenc� belges� v.b.) yetk� alanımızdak� �ller har�c�nde �se, lütfen hatırlatmalar
bölümünü okuyunuz.
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https://www.kosmosvize.com.tr/tr-tr/basvuru-formu
https://www.kosmosvize.com.tr/tr-tr/vize-ucretleri
https://www.kosmosvize.com.tr/tr-tr/fotograf

