
BİLGİLENDİRME  
 
Vize hizmetimiz konusunda size kısaca bilgi vermek isteriz. 
 
Konsolosluk ile aramızda var olan anlaşmamız gereği, siz üye şirketlerimizde kayıtlı olan 
tüm personeliniz için ticari vize başvurusunda bulunabiliyoruz. “Ticari vize” tanımı altında 
kayıtlı personelinizin eş ve reşit olmayan çocukları için de vize başvurusunda 
bulunabilmekle birlikte, bu durum öncelikle bir takım ön koşulların gerçekleşmesine 
bağlıdır; örneğin eşler için başvuruda bulunabilmemiz için, önceden alınmış bir “Schengen 
Vizesi” gereklidir. Gerekli olan diğer evrak listesini ise ekte bulabilirsiniz.  
12 yaşından küçük olan çocukların parmak izi alınmadığından çocuk için başvuruyu, “önce 
alınmış olması gereken vize şartı” aranmaksızın gerçekleştirebiliyoruz. 12-18 yaş arasındaki 
çocuklar için ise, eşte olduğu gibi, daha önce parmak izi verilerek alınan bir “Schengen 
Vizesi” gerekmektedir. Çocuklar için yapılan tüm müracaatlarda, ekteki listeye göre evrak 
ve belgelerin hazırlanıp tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Her bir başvuru için ayrı 
dosyalar hazırlanmalı ve ücretlerin nakit olarak evrakla birlikte kargo veya bir şahıs 
tarafından tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. 18 yaşından büyük çocuklar ve turistik 

vize başvuruları için yetkimiz yoktur. 

 
Konsolosluk ile aramızda var olan anlaşmamız uyarınca Salı ve Perşembe günleri sabah 
07.15-07.30 saatleri arasında Konsolosluğa gidilerek başvurular tarafımızca Konsolosluğa 
sunulur ve başvurusu sonuçlanan pasaportlar teslim alınır.  
 
İşlem süresi, eksiksiz bir başvuru için genelde 5-7 işgünüdür. Konsolosluk bu süre için 
kesinlikle garanti vermemektedir; ancak çoğunlukla bu süreye riayet etmeye özen gösterir. 
Dolayısıyla nadiren aksaklıklar yaşanabilmektedir. Evrak eksikliği, sistem sorunları, vize 
başvuruların yoğunlaştığı dönemeler, tatil veya izin günlerinin ardından yaşanan yığılma 
gibi durumlarda, zaman zaman gecikmeler söz konusu olabilmektedir. İşlemlerin 

hızlandırılması konusunda bir yaptırımımız yoktur. Önemli! Konsolosluğun, zamanında 

sunulan başvuruyu 15 işgünü içerisinde işleme alma hakkı bulunmaktadır. Bu süre 
zarfında başvurunun akıbetini sorma yetkimiz yoktur. Dolayısıyla seyahat 
planlamalarınızı gerçekleştirirken, bu süreyi dikkate almanızı tavsiye eder ve seyahat 
tarihinizden en az 15 işgünü öncesinden ilgili müracaatı gerçekleştirmenizi öneririz. 
Zira başvuru dosyası Konsolosluktaki görevlinin eline geçtiğinde seyahat tarihi geçmiş 
bir tarihe dayanıyorsa şayet, görevli başvuruyu inandırıcı bulmayarak 
reddedebilmektedir.   
 
Tarafımızca başvuruların Salı veya Perşembe Konsolosluğa iletildiğini hatırlatırız. Bu 
nedenle başvuru dosyaları Pazartesi ve Çarşamba günleri en geç saat 13.00’e kadar 
tarafımıza ulaştırılmalıdır, zira tüm başvuru dosyaları Konsolosluğa teslim edilmeden önce 
tarafımızca inceleniyor, makbuzları hazırlanıyor ve Konsolosluğun web-portalında ön 
kayıtları gerçekleştiriliyor. Başvuru dosyasınız Pazartesi veya Çarşamba günü saat 13.00’e 
kadar tarafımıza ulaşmaz ise, başvurunuzun önincelemesi ertesi günkü teslim gününe 
yetişmeyecektir; başvuru dosyanızın teslimi, bir sonraki teslim gününe sarkacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ocak 2020 itibariyle üyelerimize mahsus bir yenilik söz konusudur: Artık seyahatiniz 
için Almanya’dan davet yazısı alma zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak şirketiniz 
tarafından hazırlanan ingilizce veya almanca “Garanti Yazısında” mutlaka aşağıdaki 
bilgiler yer almalıdır. Garanti yazısını türkçe gönderdiğiniz taktirde maalesef 
Almanya’dan davet yazısı eklenmek durumundadır.  

 
Ziyaret edilecek firmanın unvanı 

 Ziyaret sebebi (örneğin “Ticari görüşmeler yapılmak üzere”) 
 Seyahat tarihleri (gidiş-dönüş) 
 Ziyaret edilecek kişinin Adı-Soyadı, Adresi, Telefonu ve E-mail adresi 
 
Eksik bilgiler söz konusu olduğunda, müracaatınız gerçekleştirilemez. Örnek “Garanti 
Yazısı” metnini ekte bulabilirsiniz. 
 
Her bir başvuru için hizmet bedelimiz 25,- Euro’dur. Makbuz ve faturalar başvuru 
sonuçlandığında tarafınıza pasaport ile birlikte gönderilmektedir. Aynı zamanda 80,- 
Euro’luk vize ücretini teslim aldığımıza dair teyit yazısı düzenliyoruz. Vize ücretinin 
makbuzu Konsolosluk tarafından düzenlenmektedir ve pasaport ile birlikte size teslim 
edilir.  
 
Pasaport bize iade edildiğinde, sizinle irtibata geçerek pasaportu ve makbuzları kargo ile 
karşı ödemeli olarak tarafınıza gönderiyoruz. Öte yandan dilerseniz pasaport ve makbuzları 
ofisimizden imza karşılığında teslim aldırabilirsiniz. Pasaportların tarafınızca imza 
karşılığında teslim alınmasını önemle tavsiye ederiz, zira kargo şirketleri ile zaman zaman 
sorunlar yaşanabilmektedir ve bununla ilgili olarak tarafımızca herhangi bir sorumluluk 
kabul edilmez.  
 
Bildiğiniz üzere 25.09.2014 itibariyle “Schengen Vizesi” başvurusu esnasında parmak izi 
verme zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla herhangi bir Schengen ülkesinden aldığınız vize 
esnasında parmak izi vermediyseniz, bir kereye mahsus olmak üzere başvurunuzu iDATA 
üzerinden yapmalı ve parmak izi vermelisiniz. Bu parmak izi 5 yıl geçerli olacaktır. 
Emniyetten aldığınız pasaporta istinaden vermiş olduğunuz parmak izi, vize başvurusunda 
geçerli değildir. Parmak izi verilerek alınmış bir “Schengen Vizesinden” sonraki 
başvurunuzu bizim araçlığımızla gerçekleştirebilirsiniz.  
 

                                      

 
 
iDATA randevu ile çalışmaktadır ve farklı evrak ile belgeler talep edebilmektedir. 
Dolayısıyla randevu alırken mutlaka gerekli olan evrak listesini teyit etmenizi tavsiye 
ederiz. 
 
Ekte, Odamız tarafından yapılan başvurular esnasından istenilen belgelerin listesi, garanti 
yazısı örneği ve vize başvuru formu bulunmaktadır. Başvuru formunun son iki sayfası 
taahhütnamedir ve başvuran kişi tarafından her iki sayfanın da mutlaka imzalanması 
gerekmektedir. 
 
Seyahat sağlık sigortasını herhangi bir acente aracılılığıyla yaptırabilirsiniz. Seyahat sağlık 
sigortası, 30.000,- Euro tutarındaki teminatı kapsamalı ve Schengen ülkelerinde geçerli 
olmalıdır. Uzun vadeli (1 yıllık) seyahat sağlık sigortasının bulunması, uzun vadeli bir 



pasaportun sunulması ve garanti yazısında seyahatlerin çok sık yapılacağı, dolayısıyla her 
seferinde tüm masrafların şirket tarafından karşılanacağı ve kişinin her seferinde ülkeye 
geri döneceği belirtilerek şirketiniz tarafından bunların taahhüt edilmesi halinde 
Konsolosluk, vize süresinin uzunluğunu olumlu takdir edebilir. Yine de hatırlatmak isteriz 
ki, bu konuda takdir yetkisi Konsolosluğa aittir ve Konsolosluk kendi kriterleri 
doğrultusunda vize sürelerini belirler.  
 
Sorularınız için bizi aramaktan çekinmeyiniz lütfen.  
 
En kısa sürede vize başvurularınızda size yardımcı olabilme dileğiyle, 
 


