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Vize Başvurunuz için şahsi bilgilerinize dair soruiar:
Frageıı zıır Sel bstatı.ıkııııJl Jür Ihreıı Visıonaıllrag:

Medeni durumunuz
ı Bekar l ledig

ı"

x

/

Fanıilieııstand:

o Evli l ı,erheiraıet
D Boşanmış

ı

l geschieden

Dul l vervıitt,tıei

Eşiniz nerede ikamet ediyor?
Wo ist lhr Ehepcıı,tııer geıııeldei?
Eski eşiniz nerede ikamet ediyor?
Wo

isr

tlır fı-iilıerer Ehepcırtner geınelclet?

Sosyal sigortanız hangisidir?
wie sind sie sozialveı"sichert?

Geçiminizi ne şekilde sağlıyorsunuz?
wie bestreiteıı sie Ilıreıı Lebeıısıııılerlıalt?
D Çalışıyorurn l dıırch Aı,beiı
ı Emekli maaşı l Reııte

ı
ı
ı

ı Kira

SSIüSGK
Bağ-Kur/SGK
Emekli Sandığı/SGK
Yeşil Kart l Griine Karte

geliri l Mieteiııııah.ıneıı
D
r] Çocuklar yarrlımcı oluyor/L}ııtersliitzııııg dıırclı kiııdeı
n Yok
ı Çiftçi l Baııer
ı Serbest meslek l Fı,eiberııfler
Almanya,da kimi ziyaret edeceksiniz, yakınlık dereceniz nedir?

/ iiberhaııpı ııicht

steheıı sie zu dieseı'persoıı?
weıı werdeı,ı sie iıı Deııtschland besııcheıı tınd in ıı,elcher Bezielıııııg

Dffi"nıri

gönderen kim, yakınlık dereceniz nedir?
Voıı weııı wıırden Sie eiııgeladİıİ ıınd iıı ıyelcher Beziehııııg steheıı

4.

Almanya'da daha önce işci olarak bulundunuz mu?

4.

Kaç çocuğunuz var ye nerede yaşıyorlar?

5.

Sie

ı

zıı dieser Persoıı?

n Hayır

Evet
Ja

Neiıı

Habeıı Sie schoıı e[nnıal in Deııtschland gearbeiıet?
Daha önce Almanya'da bulundunuz mu?
Siııd Sie schoıı einınal iıı Deutschlaııd gev,esen?
En son ne zaman Almanya'ya gittiniz?
Wann genau wcıren Sie das letzte Mal iıı Deutschlaııd?
IIiç başka bir Schengen Ükesine gittiniz mi?
Wareıı Sie schoıı einnıal i.ıı einenı aııdereıı Scheııgeıı-Mitgliedsstaat?
Ne zaman?
[Iangisi?
Wanıı?
Iıı u,elclıeııı?

kinder habeıı sie ııııd wo wolıııen diese?
ı Türkiye'de / iıı der Tilı"kei
n Almanya'da l iıı Deutsclılaııd
n Diğer l anderer Staat
wie

vi.ele

Almanya'da kardeşleriniz var mı? Habeıı
ısimleri nedir? wie laııteıı dereıı Naıııeıı?

Sie Geschyvister iıı

Deııtsclıland?

Başvurunuza başka hangi bilgi ve belgeleri ekleyeceksiniz?

Welche ıveitereıı Dokıııııeııle, Iııformatioııeıı.fiigeıı Sie lhreııı Aıın-ag bei?

7.

Seyahatinizin somut bir sebebi var mı?

Gibt es eiııen koııh"eleıı Aıılaf3.fiir ]lıre Reise?

D Doğurn l Geburtsfesı
D Ölllm l Beeı,digııng
8.

ı Diiğiin / Hoclızeiı
D Diğer / soııstiges:

Almanya'ya_çoltttefa ve düzenli otarak seyahat etmeyi düşünüyor musunuz? ŞaYet
sorunun cevhb, evet ise, ne zaman ve seyahatinizin sebebi nedir?
Beabsichtigeıı Sie, htiııfig ocler regelnıaf3ig ııach Deııtschlaııd zıı reiseıı?
ı,t,e l clı eıı G rij ncle ıı ?
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