
REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLAR İÇİN sırasıyla aşağıdaki evrak ve belgeler hazırlanmalıdır:  
 
2 Biometrik Fotoğraf: Çocuğa ait temin edilen fotoğraf 6 aydan eski olmamalıdır.  
 
Uzun süreli Pasaport:  Eğer pasaport yeniyse, eski pasaportun ön yüzünün ve son alınan 
vizenin fotokopisi. Pasaport kaybolmuşsa “Emniyet Pasaport Protokolü”. 
 
Başvuru Formu: https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html#start link üzerinden 
doldurulmalı, basılıp başvuran kişi tarafından 4’ncü, 5’nci ve 6’ncı sayfaların imzalanarak 
diğer başvuru evraklara eklenmelidir. Link üzerinden doldurmuş olduğunuz dosyayı “JSON” 
uzantısı ile bilgisayarınıza kaydetmeli ve bu kaydedilen dosyayı bize olası hataları 
düzeltebilmemiz için mail ile göndermelisiniz.  
 
Seyahat Sağlık Sigortası: Sigorta Schengen ülkeleri ve 30.000 Euro teminatlı olmalıdır. 
Okunaklı, sigorta şirketinin antetli kağıdına basılı, kaşeli ve imzalı nüshası yeterlidir.  
 
Şirketiniz tarafından antetli kağıda basılı, kaşeli ve imza sirkülerinde yer alan imza yetkilisi 
tarafından imzalanan Garanti Yazısı (örneği ektedir). Seyahat edecek çocuğun adı ve soyadı 
da garanti yazısında yer almalıdır.  
 
SGK İşe Giriş Bildirgesinin Fotokopisi: Vize başvurusunda bulunan şirket çalışanınızın 
bildirgesi talep edilmektedir.  
 
SGK Hizmet Dökümü E-Devlet tarafından vize başvurusunda bulunan şirket çalışanınızın 
hizmet dökümü talep edilmektedir. Emekli ise emekli maaşının ödendiği banka/PTT dökümü 
temin edilmelidir.  
 
Muvafakatname:  (Anne ve Baba imzalı) 
 
Nüfus Kayıt Örneği veya T.C. Kimlik Fotokopisi 
 
Seyahat Masraflarının Karşılanabileceğine Dair Belgeler: Örneğin son 3 aya ait maaş 
bordroları veya banka ekstresi vs. gibi.  
 
Okul İzin Yazısı: Seyahat okul tatilleri dışında gerçekleşiyorsa, okulun izin yazısı temin 
edilmelidir.  
 
Anne veya Babanın Vizesinin Fotokopisi: Seyahat edecek olan çocuğun anne veya babasının 
vizesinin fotokopisi temin edilmelidir.  
 
İmza Sirküleri Fotokopisi: Şirketinizin en güncel imza sirkülerinin fotokopisi temin edilmelidir.   
 
Faaliyet Belgesi: Şirketinizin 6 aydan eski olmayan faaliyet belgesinin rica ederiz.   
 
Vergi Levhası Fotokopisi: Şirketinizin en güncel vergi levhasının fotokopisi temin edilmelidir.  
 
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi  
 
80,- Euro vize ücreti (her bir başvuru için) 

https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html#start


25,- Euro Vize hizmet bedeli.  
 
Eğer anne veya baba Bağ-Kurlu veya emekli ise, bu durumu kanıtlayan yazıların fotokopisi 
temin edilmelidir; örneğin Bağ-Kur tarafından verilen yazı veya banka çıktısı, emekli 
maaşının yatırıldığı hesap dökümü vs. gibi.  
 

 
Vize süreleri konusunda herhangi bir yaptırımımız yoktur. Süreye ilişkin karar verme 
yetkisi Konsolosluğa haizdir. 
 


