ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (ÖĞRENCİ)

ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI
Pasaport Seyahat bitiş tarihinde itibaren en az üç (3) ay süresi olmaşı, 10 yıldan eski olmamalı ve en az 2 boş
vize sayfasının bulunması gerekir. Varsa eski pasaportlarınızı da dosyaya eklemelisiniz.
İki (2) adet biometrik fotoğraf Fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. Ölçüleri 3.5.x4.5 mm boyuntu ve
arka fonu da beyaz olmalıdır.
Öğrenci belgesi Okuldan yeni tarihli olarak alınmalıdır.
Nüfus cüzdan fotokopisi İki adet
Vize Talep Dilekçesi Veli/sponsor tarafından Almanya Konsolosluğu vize departmanına hitaben Türkçe
yazılmış seyahat detaylarını ve seyahat masraflarının kimin tarafından karşılanacağını belirten vize talep
dilekçesi
Muvafakatname Muvafakatname yeni tarihli olarak alınmalıdır. Eşler boşanmış olsa da her iki velinin de
muvafakatname vermesi gerekmektedir. Muvafakatname’de öğrencinin birlikte seyahat edeceği öğretmen/
öğretmenlerin isimleri mutlaka belirtilecektir. Bu konuda Macellan Travel tarafından ayrıca bilgi verilecektir.
Bu bilgiyi almadan muvafakatname çıkarılmaması rica olunur.

Muvafakatname’nin bir adet fotokopisi
Tam Tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği Nüfus müdürlüğünden alınır.

ÖĞRENCİNİN VELİSİNİN (SPONSORUNUN) HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR

Bordrolu çalışanlar
Bordro Son üç(3) aylık maaş bordrosu(bordrolar kaşeli ve imzalı olmalıdır.)
Görev Yazısı Şirketin antetli kağıdına, Yunanistan Konsolosluğu hitaben yazılmış ve şirket yetkilisi tarafından
imzalanmış, kaşelenmiş görev yazısı (kamu çalışanları için ayrıca , varsa kurum kimlik fotokopisi)
İşe giriş sigorta bildirgesi Kamu çalışanları için gerekli değildir.
SGK hizmet dökümü (E-devlet sisteminden barkodlu olarak alınmalıdır. SGK Tescil bölümünden alınır.)
Banka Hesabı Sponsor Banka Hesap Cüzdanı veya Banka hesap hareketleri (Bankadan son 3 ay' a ait hesap
hareketleri alınmalıdır. Hesap dökümü güncel, kaşeli ve imzalı ,bakiye de en az 5000 TL. (1000 Euro) olmalı ve
vize başvuru tarihinden 14 gün önce alınmış olmalıdır.
Varsa araba ruhsat ve gayrimenkul tapu fotokopisi
Şirketin Evrakları İmza sirküleri , yeni tarihli faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, son vergi levhası
fotokopi

ÖNEMLİ BİLGİLER (Bu bölüm mutlaka dikkatli şekilde okunmalıdır.)
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yeşil ve diplomatik pasaport sahipleri hariç Schengen bölgesine seyahat
etmek için vize almak zorundadır.
2. ABD, AB ülkeleri , Avustralya, ve Kanada vatandaşı olan başvuru sahiplerinin vize başvurusu yapmasına gerek
yoktur. Bu kişilerin schengen bölgesine vizesiz seyahat hakkı vardır.
3. Almanya Konsolosluğu’na vize başvurusu için sunulacak olan tüm belgeler güncel (yeni tarihli) olmalıdır.
Güncel olmayan belgeler yüzünden oluşacak olumsuzluklardan Macellan Travel sorumlu değildir.
4. Almanya vize başvurunuz sonrasında yukarıda yazılı belgelere ek olarak Almanya vize yetkilileri tarafından
ek belge istenebilir. Ek belge talep edilmesi durumunda bunun mutlaka vize yetkililerine iletilmesi gerekir.
Verilmemesi durumunda meydana gelecek sonuçlardan Macellan Travel sorumlu değildir.
5. Almanya vize başvurunuz için yukarıda talep ettiğimiz belgelerin eksikliği, Almanya vize kuralları dahilinde
başvurunuzun reddedilmesine sebebiyet verebilir. Eksik belgeden dolayı doğacak sonuçlardan Macellan Travel
sorumlu değildir.
7. Öğrencinin anne babası yaşamıyorsa bu durumda yukarıda belirtilen belgelerin kanuni velayet sahibi kişi
veya kişiler tarafından hazırlanması gerekmektedir.
8. Öğrencinin anne ve babası ayrı bile olsa hem anne hem baba muvafakatname vermelidir. Başka türlü vize
başvurusu yapılması mümkün olmamaktadır.
9. Eğer vize başvurusu halen geçerli eski tip bir pasaport ile yapılacaksa, bu pasaportun vize başvuru tarihinde
10 yıldan eski olmamalıdır.
10. Vize evraklarının yukarıda belirtilen tarihlerden sonra verilmesinden dolayı meydana gelebilecek
gecikmeler ve bunların sonuçlarından Macellan Travel sorumlu değildir.
11. Almanya vize başvuruları , Almanya büyükelçilik ve konsolosluk vize birimleri tarafından değerlendirilmekte
ve vizeler buradaki yetkililer tarafında verilmektedir. Macellan Travel’in vize kararı ve sonuçları ile ilgili herhangi
bir ilgisi yoktur.
12. Vize randevuları Macellan Travel tarafından alınacaktır. Randevu gün ve saati okulunuz sorumlu yönetici ve
öğretmenleri tarafından şahsen veliye bildirilecektir.
13. Vize randevusuna gelinmediği takdirde vize randevusu iptal olacaktır. Bu durumda vize ücreti iadesi
edilmez.
14. Vize başvurusu sonuçlandığında pasaportlar Macellan Travel tarafından teslim alınır.

ALMANYA VİZE BİLGİ FORMU
(MUTLAKA EKSİKSİZ OLARAK DOLDURULMALI VE EVRAKLAR İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLMELİDİR.)
ÖĞRENCİNİN BİLGİLERİ
Adı Soyadı
Doğum Tarihi ve Yeri
Vatandaşlık Numarası
Pasaport Numarası Pasaport Başlangıç ve Bitiş
Tarihi
Ev Adresi
Cep Telefonu
E-mail Adresi

AİLE BİLGİLERİ
Anne
Adı Soyadı
Cep Telefonu – İş Telefonu
E-Posta adresi

DİĞER BİLGİLER
1

2

Almanya’da yaşayan birinci dereceden akrabalar varsa
adları,soyadları ve adresleri nedir ?

Daha önceschengen vize başvurusu yaptınız mı? Yaptıysanız
parmak izi verdiniz mi? Yaptıysanız lütfen vize türü ve tarihleri
hakkında detaylı bilgi verin.(Önceki vizenizin fotokopisini
dosyanıza mutlaka ekleyin.)

3

Daha önce hiç pasaportunuz çalındı mı veya kayboldu mu? Bu ilk
pasaportunuz mu?

4

Daha önce schengen bölgesine seyahat ettiniz mi ? Ettiyseniz
lütfen hangi tarihte(net tarih belirtin) ve ne amaçla olduğu
hakkında detaylı bilgi verin.

5

Daha önce schengen veya başka bir ülkeden vize reddi aldınız
mı? Aldıysanız hangi ülkeden, ne zaman ve neden ret aldınız?
Lütfen detaylı bilgi verin.

Baba

