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İSVİÇRE VİZE BAŞVURU MERKEZİ – TÜRKİYE 
 

EVRAK LİSTESİ 
KÜLTÜREL 

 
 
 Lütfen evrakları belirtilmiş olan sıralama halinde sunun, herhangi bir evrakta zımba teli 
bulunmamalıdır. 
 
 
☐ Geçerli ulusal pasaport: 

 
* Son 10 yıl içinde alınmış ve en az iki boş sayfası olmalıdır, yurtdışı dönüş tarihinde n sonra 
en az 3 ay geçerlilik süresi olmalıdır. 
- El yazılı pasaportlar ve ön sayfada (biyometrik veriler) herhangi müdahale olan pasaportlar 
kabul edilemez. 
 

☐ 2 adet fotoğraf: 
 
* 6 aydan daha eski olmayan beyaz arka plana sahip (genişlik 35-40 mm, kopyalanmamış veya 
taranmamış olmalıdır). 
- İlk fotoğraf pasaportun içinde bulunmalıdır. 
- İkinci fotoğraf, Schengen formun sağ üst köşesine yapıştırılmalıdır, zımbalanmış fotoğraf kabul 
edilemez. 

 

☐ Schengen formu (başvuru formu): 
 
* Tam doldurulmuş ve başvuran tarafından 37. madde ve en alt kutu imzalanmış olmalıdır. 
İmza ıslak olmalıdır. Fotokopi kabul edilemez. 
- Başvuran reşit değilse; anne ve babanın (her ikisinin) ıslak imzaları gereklidir. 
- Boşanmış ebeveynler için; velayeti olan ebeveynin imzası yeterlidir. 
 

☐ İsviçre’deki davet eden organizasyondan davetiye: 
 

*Davet eden organizasyon ile ilgili butun bilgiler; İsim Soyisim, tam organizasyon adresi, e-
mail adresi ve telefon numarası 
- Davetiye orjinal veya fotokopi, güncel tarih ve imzalı şekilde olmalıdır, davet edilen her bir 
bireyin ismi belirtilmelidir, kalınacak süre, davet sebebi belirtilmelidir ve davetiye imzal ı 
kaşeli olmalıdır. 
- Davet eden organizasyonun bulunduğu kanton (bölge) kesinlikle davetiyede belirtilmelidir. 
- Davetiye İsviçre’nin resmi dillerinden birinde veya İngilizce yazılmalıdır; 
- Fransızca, Almanca veya İtalyanca 
 

☐ Seyahat Sigortası: orjinal kaşeli-imzalı 
 

* En az 30.000 Euro teminatlı ve planlanan seyahat süresince tum Schengen ülkelerinde geçerli 
olmalıdır. 
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* Cenaze ve hastalık durumunda / taburcu olduktan sonra yurda dönüş sağlanmalıdır. 
* Acil tıbbi durumlarda ve/veya hastaneye yatırılma durumunda masraflar karşılanmalıdır. 
* Sigortanız Schengen bölgesinde kalacağınız süre kadar kapsamalıdır. 
* Uzun süreli vize talebinde bulunan başvuranlar uzun sureli bir sigorta yaptırmak zorunda 
değildir. Sigortanızın ilk seyahatinizi kapsaması yeterlidir. 
 

☐ Yeterli maddi imkanlara sahip olduğunuza dair evraklar: 
 
- Bütün dökümler A4 şeklinde, orjinal veya fotokopi, imzalı kaşeli olmalıdır. 
 
*Çalışanlar için : 
- Son 3 aya ait maaş bordroları ve maaş dökümleri. 
- Son 3 aya ait banka dökümleri 
*Şirket sahibi veya ortakları için : 
-İşletme tescil belgesi / Ortaklık tapusu / Tescil belgesi veya diğer sahiplik belgesi. Son 3 aya 
ait kişisel ve şirket banka hesap dökümü 
 
*Emekliler için : 
- Son 3 aya ait emeklilik dökümü 
- Eğer var ise; ek gelirler ile ilgili evraklar 
 
*Öğrenci ve işsizler için : 
- Ebeveynler ve/veya masrafları karşılayacak kişinin son 3 aya ait banka dökümü ve maaş 
bordrosu 
- Masrafları karşılayan kişi tarafından sponsor dilekçesi 
Masraflarınızı karşılayan kişi çalışan ise: 
- Son 3 aya ait maaş bordroları ve maaş dökümleri 
- Son 3 aya ait banka dökümleri. 
*Şirket sahibi veya ortakları için : 
- İşletme tescil belgesi / Ortaklık tapusu / Tescil belgesi veya d iğer sahiplik belgesi. Son 3 aya 
ait kişisel ve sirket banka hesap dökümü 
(Çalışan kişinin tüm iş yeri belgeleri sunulmalıdır.)  
Masraflarınızı karşılayan kişi emekli ise: 
* Emeklilik belgesi 
 

☐ Uçuş Rezervasyonu /Araç Rezervasyonu: 
 
* Gidiş dönüş uçak rezervasyonu, seyahat edecek kişilerin ismi ve tarihler belirtilmelidir. 
- Schengen arası seyahatlar için gerekli belgeler; ara uçuşlar ve/veya tren/araç belgeleri 
Kara yolları seyahatları için gerekli evraklar şunlardır; 
- Turing belgesi (yeşil sigorta) 
- Arac ruhsatı 
- Ehliyet 
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☐ Konaklama belgesi: 
 

* Otel, daire veya tercih edilen konaklama rezervasyonu 
- Bir akrabanız veya bir arkadaşınızın evinde konaklayacaksanız: 
- Davetiyenin tüm detayları ile ev sahibinden davet mektubu; tam isim soyisim, adres, e-
posta, kimliği ve telefon numarası 
- Davet mektubu, davet edilenlerin isimlerini, kalış sürelerini ve davetin amacını belirten, 
orijinal veya tarihli ve imzalı bir kopyası olmalıdır.  
- Kanton, davet mektubunda açıkça belirtilmelidir.  
- İsviçre'deki ev sahibinin pasaportu, kimliği veya oturum izni belgesi 
 

☐  İş yeri belgeleri: 
 
* İzin yazısı & çalışma belgesi şirketin orjinal antetli kağıdına yazılmalıdır. 
- Belge yetkili kişi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır, çalışma süreniz ve 
pozisyonunuz belirtilmelidir. 
- İsviçre / Schengen Devletlerine planlanan gezi ile ilgili "itiraz beyanı" olmamal ıdır. 
- Seyahatın amacı ve tarihleri 
Aşağıda belirtmiş oldugumuz evraklar sunulmalıdır: 
* İmza sirküleri 
* Faaliyet belgesi (son 5 aya ait) 
* Sicil gazetesi 
* Vergi Levhası (geçmiş yıla ait kabul edilmektedir) 
*SGK ise giriş bildirgesi ve detaylı hizmet dökümü (''iş yeri sıra no'' her iki evrakta uyuşması 
gerekmektedir). 
- Şirket sahibi için bağkur dökümü 
 

☐ Özel Meslekler: orjinal belge 
 
* Avukatlar : Baro kaydı 
* Çiftçiler: Çiftçilik belgesi 
* Eczacılar: Eczacılar odası kaydı 
* Mimarlar : Mimarlar odası kaydı 
* Tabipler: Tabipler odası kaydı 
* Freelance/serbest meslek: İş tanımı ile ilgili açıklama dilekçesi ve destekleyici belgeler. 
 

☐ Aileler: 
 
* Vize başvurusu bir arada yapılmalıdır. Banka dökümü sadece 1 kişinin dosyasında 
sunulmalıdır. 
 

☐ Öğrenciler: 
 
* Orjinal öğrenci belgesi 
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* 18 yaş altı çocuklar, anne veya baba olmadan seyahat edecek ise: 
- Seyahat etmeyen ebeveynin, noter tasdikli muvafakatnamesi (orjinal ve fotokopi) 
- Anne ve babanin orjinal pasaportu ve fotokopisi 
* 18 yaş altı çocuklar, yalnız seyahat edecek ise: 
- İki ebeveyninde, noter tasdikli muvafakatnamesi (orjinal ve fotokopi). Her durumda: Anne 
ve babanın (yasal koruyucunun) orjinal pasaportu ve fotokopisi  ya da kimliği. 
* Boşanmış ebeveynler için; 
- Velayet belgesi / mahkeme kararı 
 

☐ Vekaleten başvuran: 
 
* Vekalet yazısı; 
- Pasaportu teslim almaya ve vermeye yetki yazısı olmalıdır.  
- Dilekçe bilgisayar yazısı ise, vekalet verenin ismi  sonradan el yazısıyla eklenmiş kabul 
edilemez. 
- Herhangi bir karalama olmamalıdır. 
* Vekilin arkalı önlü kimlik fotokopisi 
 

☐ Pasaport fotokopisi: 
 
* İlk sayfanın fotokopileri (biyometrik veriler) artı pasaportun içindeki eski vizeler, giriş ve 
çıkış pullarını/damgalarını içeren tüm sayfalar 
 

☐ Eski Pasaportlar: 
 
 
* (Geçmiş) Vizelerin fotokopisi 
 

☐ Türkiye'de yaşayan yabancılar için: 
 
* Oturum veya çalışma izni belgesi (orjinal ve fotokopi) 
 
Lütfen bunu not alın: 
- Gerekli belgeler, vize başvurusu ile birlikte gönderilmelidir (faks veya e-posta 
Büyükelçilik tarafindan kabul edilmemektedir). 
- Yalnızca, kontrol listesinde belirtilen gerekli belgeler kabul edilmektedir.  
- İsviçre Büyükelçiliği ek belgeler talep etme ve / veya kişisel bir görüşme yapma hak kına 
sahiptir. 


