
ESTONYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 
 

 

 

 
 İşlem yoğunluğundan dolayı en az 10-15 gün önceden evraklarınızı ulaştırınız. 

 En az 6 ay geçerli pasaport (10 yıldan eski pasaportlar kabul edilmemektedir. En az 2 boş vize sayfası 

gereklidir.) 

 2 adet 3.5*4.5 biometrik fotoğraf ( son 6 ay içerisinde çekilmiş) 

 Otel, uçak rezervasyonları  

 Seyahat sağlık sigortası (Bizim tarafımızdan yaptırılacaktır) 

 Banka Hesap Cüzdanı(Banka kaşe imzalı ve imza sirküleri ile birlikte alınmalı ), Tapu, Araç Ruhsatı 
gibi maddi gelir durumunu özetleyen evraklar 

 Ticari Firma Ziyaretler için Davetiye 

 Fuar ziyaretleri için fuar bileti ya da fuara kayıt olunduğuna dair belge 

 Varsa Almanya’ya yapılan İthalat – İhracatlara ait beyannamelerinin fotokopileri 

 Kimlik fotokopisi. 

 Turistik başvurularda tüm şirket evrakları kaşeli ve imzalı olmak zorundadır. 

 Turistik başvurularda tam teşekküllü vukuatlı nüfus kayıt örneği gerekmektedir. 

 Konsolosluk ödemeleri peşin yapıldığından, Vize Ücretleri evraklar ile birlikte gönderilmelidir. 

 

Ayrıca; 

İŞVERENLER 

 Antetli Kâğıda Dilekçe(1 örneğini bizden talep ediniz) 

Vize tarihi dilekçede belirtilen tarihte başlatıldığından yazılacak tarihlere dikkat edilmesi rica 

edilir. 

 İmza Sirküleri 

 Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise şirket bilânçosu) 

 Orijinal Faaliyet Belgesi (Max. 6 aylık) 

 Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

 Bağkur Prim Dökümü (SSK’lı ise işe giriş, hizmet dökümü) 

ÇALIŞANLAR  

 Antetli Kâğıda Dilekçe 

Vize tarihi dilekçede belirtilen tarihte başlatıldığından yazılacak tarihlere dikkat edilmesi rica 

edilir. 

 İmza Sirküleri 

 Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise; şirketin banka hesap cüzdan 

fotokopileri ve bilânçosu) 

 Orijinal Faaliyet Belgesi (Max. 6 aylık) 

 Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

 Sigortalı işe giriş bildirgesi 

 SSK Hizmet Dökümü 

 Son 3 Ay Maaş Bordrosu 
 

EV HANIMLARI 

 Dilekçe ( Konsolosluğa Hitaben, İngilizce, Fransızca ya da Türkçe yazılabilir.) 

 Eşinin ya da ailesinin durumuna göre gerekli evraklar 

 Evli ise evlenme cüzdanı 

ÖĞRENCİLER 

 Öğrenci Belgesi 

 Ebeveynlerin durumuna göre gerekli evraklar 

 


