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      İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu 
 

C Tipi Schengen vizesi için gerekli evraklar: Tır şoförü (90 güne kadar) 
 

Vize başvuruları yetkili aracı kurumumuz TLSContact ofisine yapılmalıdır: 

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

 

Evrakları lütfen aşağıdaki sıralamaya göre hazırlayınız ve sayfaları birleştirmek için ataç veya zımba kullanmayınız  

Vize Başvuru Formu: 

 Eksiksiz olarak (Almanca, Fransızca, İtalyanca veya İngilizce dillerinde) mavi veya siyah tükenmez kalem ile 
doldurulmalıdır 

 Başvuru sahibi tarafından şahsen imzalanmış olmalıdır 

 Başvuru şahsen yapılmayacak ise üçüncü şahıs adına düzenlenmiş ve tarih belirtilmiş vekâlet yazısı (noter onayı 
gerektirmez) eklenmelidir 

 

Geçerli Pasaport: 

 Veriliş tarihi son 10 yıl içerisinde olmalıdır 

 En az 2 adet boş sayfa bulunmalıdır 

 Schengen hudutlarından çıkış tarihinden en az 3 ay daha uzun geçerlilik süresi olmalıdır 

 Pasaport fotokopisi (sayfa 2-3) ve mevcut ise daha önceki tüm vizelerin ve giriş-çıkış damgalarının fotokopileri  

Türk vatandaşı olmayanlar: 

 Schengen hudutlarından çıkış tarihinden en az 3 ay sonrasına kadar geçerli olan Türkiye'de ikamet belgesi 

 

2 adet aynı, güncel, biometrik fotoğraf (6 aydan eski olamaz)  

Kaza ve Seyahat Sağlık Sigortası (Orijinal ve fotokopi): 

 İmzalı ve kaşeli olmalıdır 

 En az EUR 30.000.- / USD 50.000.- / CHF 50.000.- teminat bedeli gösterilmelidir 

 Tüm Schengen ülkelerini ve en az seyahat süresini kapsamalıdır 

 Sigorta, olası rahatsızlık durumunda geri dönüş seyahatini, acil tıbbi yardımı ve/veya hastanede acil yatarak 
edilecek tedaviyi karşılamalıdır 

 

İsviçre’deki şirketin onay yazısı (ithalatçı, nakliye şirketi, nihai alıcı vb.): 

 Türk nakliye şirketinin ve İsviçre’deki şirketin iş birliğini gösteren belge ve teslim edilecek ürün ile ilgili bilgi 
 

İşveren ve / veya Çalışan: 

Antetli kâğıda yazılmış orijinal dilekçe (İmza yetkilisi tarafından imzalı ve tarihi belirtilmelidir) 

 Kişisel bilgiler, pasaport numarası, işe başlama tarihi ve iş yerindeki görevi 

 Kalış amacı ve seyahat süresi, ücretli veya ücretsiz izin olup olmadığına dair bilgiler 
Ekler: 

 Faaliyet belgesi fotokopisi, güncel tarihli (6 aydan eski olmayacak) 

 İmza yetkisi olan kişinin imza sirküleri fotokopisi 

 Sicil gazetesi fotokopisi 

 Güncel tarihli vergi levhası fotokopisi 

 SGK işe giriş bildirgesi 

 SGK tescil ve hizmet dökümü (iki belge de okunaklı QR-Kodlu ile olmalıdır) 

 Son 3 aya ait maaş bordrosu 

 Şoför listesi geçerli Schengen vizelerinin ayrıntılarıyla (veren ülke ve son kullanma tarihi) 

 

C2 Sertifikası (yetki belgesi ile taşıt belgesi) veya C2 sertifikasına sahip olan şirket anlaşması   

Geçerli Sürücü ehliyeti ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi - SRC 3 (okunaklı QR-Kod 

ile olmalıdır) 
 

Hedef Schengen Ülkeleri ile olan iş ilişkisini gösteren son 3 nakliye işine ait CMR Belgesi ve Transit Refakat 
Beyannamesi (T1 veya T2) 
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Vize ücreti:  

Ödeme sadece Türk Lirası ve nakit olarak kabul edilmektedir 

 Yetişkin: 80.- € 

 

 

İsviçre Başkonsolosluğu ilave evrak isteme ve başvuru sahibini mülakata çağırma hakkını saklı tutar. 


