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VİZE D – İŞ  
 

 

İsviçre’de çalışmak isteyenler için evrak listesi (90 günden fazla). 
 

İŞ BAŞVURUSU İÇİN GENEL BİLGİLER: 
  

RANDEVU: Aile Birleşmesi başvurusunu yapabilmek için önceden TLScontact aracılığı ile randevu alınması 
gerekmektedir. Randevusuz gelen başvurular kabul edilmeyecektir! 

o Telefon: +90 212 370 31 00 

o https://ch.tlscontact.com/tr/IST/splash.php 

 

„Vize D – İş“ başvuruları SADECE  İstanbul İsviçre Başkonsolosluğu tarafından kabul edilir.  

Başvuru sahipleri şahsen gelmek zorundadir.  

İstanbul İsviçre Başkonsolosluğu eksik evrakla gelen başvuruları iade etme hakkına sahiptir.  

Elektronik belgeler (online sistemden alınan evraklar) kabul edilmeyecektir.  

İş Başvurusu onay için İsviçre’deki yetkili göçmenlik dairesine gönderilecektir.  İstanbul İsviçre Başkonsolosluğu 
sadece ilgili göçmenlik dairesi tarafından onaylanmış başvurulara D Vizesini verebilir.  

İşlem süresi en az 8-10 haftadır (yetkili makama göre bu süre uzayabilir).  

„Vize D – İş başvurusu“ ile ilgili daha fazla bilgi ve sorularınız için: istanbul.visa@eda.admin.ch  

 

„VİZE D – İŞ BAŞVURUSU “ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR 
 

BÜTÜN EVRAKLAR, İSVİÇRE’NİN RESMİ LİSANLARINDAN BİRİNE ÇEVRİLMİŞ VE İKİŞER NÜSHA OLARAK VERİLMELİDİR 

Lütfen evrakları aşağıda verilen sıraya göre zımbalamadan hazırlayın.  

Tüm evraklar başvuru sahibi adına olmalıdır.  

İstanbul İsviçre Başkonsolosluğu ilave evrak isteme hakkına sahiptir.  

Üç adet Ulusal Vize D, «Uzun süreli oturum için vize» Başvuru Formu (bir adet form üç sayfadan oluşmaktadır) 

o www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/einreise/visumantragsformular.html 
o Eksiksiz olarak Almanca, Fransızca, İtalyanca veya İngilizce dillerinden birinde doldurulmalıdır 
o Bütün başvuru formları başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır  
o Daktilo, online veya düz yazı (mavi veya siyah tükenmez kalem) ile doldurulur 
o Lütfen telefon numaranızı ve e-mail adresinizi eklemeyi unutmayın! 

 

Dört adet güncel, biometrik vesikalık fotoğraf 

o Fotoğraf hakkında daha ayrıntılı bilgi için: www.schweizerpass.admin.ch/dam/data/pass/ausweise/fotomustertafel.pdf  

Geçerli Pasaport 

o Pasaportun veriliş tarihi son on yıl içerisinde olmalıdır 
o Minimum iki boş sayfa içermelidir 
o Vizenin verileceği tarihte pasaport en az üç ay daha geçerli olmalıdır 

 

İki adet Pasaport Fotokopisi 

o A4 kağıdına okunaklı fotokopi 
o İlk sayfa (biometrik verilerin bulunduğu sayfa) 
o Eğer varsa önceki vizeler ve giriş/çıkış damgaları 

 

İş Sözleşmesi (orijinali ve 2 adet fotokopisi)  

Vize ücreti:  

Ödeme sadece Türk Lirası ve nakit olarak kabul edilmektedir 

o Yetişkin: 80.- € 
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