GEREKLI BELGELER
1. Ticari vize için davetiye mektubu
Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu olmalıdır.
Son 10 yılda alınmış ve ziyaretin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olan pasaport aslı, (en az
karşılıklı 2 sayfası boş, talep edilen vize süresinin bitiminden itibaren en az 90 gün geçerli olan) pasaportun
ilk sayfası dahil, işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri. Eski pasaportunuz mevcut ise; ilk sayfası, son 3
yıla ait Schengen vizelerinin ve giriş-çıkış kaşelerinin fotokopileri.
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
Arka fonu beyaz 2 adet Biyometrik Fotoğraf (yetişkinde maksimum 6 ayı, 12 yaş altı çocukta ise 3 ayı
geçmemiş olmalıdır).
Tüm Schengen Ülkeleri için geçerli, ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde
ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı seyahat sigortası. Yabancı vatandaşlar
için eğer ikametleri varsa 99 ile başlayan kimlik numaraları; Türkiye’de oturumları yoksa pasaport
numaraları sigorta poliçesinde yer alması gerekmektedir. Öngörülen seyahat tarihinden bir gün önce
başlamasına ve bir gün sonra bitmesine dikkate dilmelidir.
Öngörülen gidiş-dönüş tarihlerinde uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer
kanıtlayıcı belgeler. Eğer seyahat araç ile gerçekleşecekse ruhsat fotokopisi, aracı kullanacak olan kişinin
ehliyeti ve seyahat planı yazısı eklenmelidir. Tekne kime ait ise, Bağlama Kütüğü ya da Tonilato Belgesi
teknenin geçerli sigortası, Tekne sahibinden davet yazısı (gidiş-dönüş tarihi ve davetli kişilerin ad soyadları
yazıda geçmelidir), kaptana veya tekneyi kullanacak kişiye ait kaptanlık belgeleri, kullanacak kişinin
pasaportunun ilk sayfası geçerli vizesinin fotokopisi, tekne kiralık ise kira sözleşmesi olmalıdır.
Öngörülen seyahat süresince düzenlenmiş otel rezervasyonları, konaklayacak kişilerin ismi rezervasyonda
yer almalıdır. Rezervasyon tarihleri davetiyede belirtilen tarihlerle uyumlu olmalıdır.
Ticari davetiye: İtalya’da ziyaret edilecek şirketten/kurumdan başvuru sahibi adına antetli kağıtta imzalı
davetiye. Davet eden şirketin/kurumun iletişim bilgileri, masrafların kimin tarafından karşılanacağı,
konaklama bilgileri ile seyahat tarihleri ve sebepleri ayrıntılı bir biçimde belirtilmiş olmalıdır. Davetiye
web sitemizden temin edilmelidir. Başka türlü bir formatta davetiye kabul edilmemektedir.
Fuar katılım belgesi: Fuar davetiyesi veya fuara giriş kaydını gösterir evraklar varsa eklenmelidir.
Çalışan kişiler antetli kağıda işveren yazısı veya izin onayı (işyeri merkezi İzmir İtalya Konsolosluğunun
yetki alanı dışında bir yere bağlı ise işveren yazısında şube ve o kişinin yetki alanında çalışıyor olduğunun
belirtilmesi gereklidir. İşyerinden kaşe imzalı son 3 aylık maaş bordrosu, işe giriş bildirgesi, SGK’dan
alınmış kare kodlu hizmet dökümü, çalıştığı işyerinin 6 ayı aşmamış güncel oda faaliyet belgesi, sicil
gazetesi kopyası, güncel vergi levhası ve imza sirküleri. İmza sirkülerinde izin yazısına imza atan kişinin
imzası bulunmalıdır.
İşverenler için gerekli belgeler; İşyerinin antetli veya kaşeli kağıdına yazılmış dilekçe, kare kodlu 4B BağKur hizmet dökümü, bağlı bulunduğu odadan son 6 ay içerisinde alınmış kayıt belgesi, sicil gazetesi
kopyası, güncel vergi levhası ve imza sirküleri olmadılır.
Çiftçiler için bulundukları yıla ait Ziraat Odası tarafından verilen Çiftçi Belgesi.
Emeklilerin bankadan maaşını gösterir son 6 aya ait hesap dökümü ve o bankaya ait banka imza sirküleri.
SGK’dan alınmış kare kodlu Emekli dökümüde kabul edilmektedir.
Ekonomik durumunuzu gösteren son 6 aylık güncel banka hesap dökümü getirilmelidir. Bankadan kaşeli ve
ıslak imzalı olmadılır. Banka hesap dökümü ile birlikte bankanın imza sirküleride sunulmalıdır.

Seyahat ile ilgili ayrıntıları belirten bir dilekçe yazılmalıdır.
Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği (yerleşim yeri görünmeli).
•

Lütfen Dikkat:
Lütfen tüm belgelerin orijinal olması gerektiğini ve size iade edilmesi gerekiyorsa bir fotokopinin de
sunulması gerektiğini unutmayın.

•

Elçilik, ek belgeler talep etme hakkını saklı tutar.

VIZE ÜCRETLERI
Sayın Başvuru Sahipleri, lütfen unutmayın ki, vize ücreti miktarı, başvuru sahibinin vatandaşlığına ve
başvuru sahibinin yaşına göre değişir. Vize başvurunuz için geçerli olan farklı kurallar olabilir,
belgelerinizi kontrol ettikten sonra ödemenizin kesin tutarı başvuru anında size bildirilecektir.

VIZE KATEGORISI

VIZE ÜCRETI

EURO CINSINDEN VIZE ÜCRETI

Schengen Vizesi

237 TL

60 EUR

D Vizesi

458 TL

116 EUR

Schengen Vizesi (Indirimli
Ülkeler)

138 TL

35 EUR

Ulusal Eğitim Vizesi

198 TL

50 EUR

*Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Ukranya, Karadağ, Azerbaycan, Kosova,
Moldovya, Rusya.
Lütfen Dikkat:
•

VFS hizmet ücreti 71 TL (%18 KDV dahildir) vize ücretinden ayrı olup başvuru sırasında alınmaktadır.

•

Diğer Opsiyonlu Hizmetlerimiz:
SERVIS TIPI

VIZE ÜCRETI

EURO CINSINDEN VIZE ÜCRETI

Fotoğraf Hizmeti (%18 KDV
dahildir)

25 TL

6,30 EUR

Kurye (%18 KDV dahildir)

40 TL

10 EUR

VIP Servis (%18 KDV
dahildir)

198 TL

50 EUR

Form Doldurma Hizmeti (%18
KDV dahildir)

27 TL

7 EUR

Mobil Biyometrik Servis(%18
KDV dahildir)

236 TL

60 EUR

Vize ücreti ve diğer tüm hizmetlerimiz başvuru esnasında ödenmesi gerekmektedir - sadece TL (Türk
Lirası) kabul edilmektedir.

FOTOĞRAF ÖZELLIKLERI
Vize talebi için verilen tüm vesikalık fotoğraflar aşağıdaki standartlara uymalıdır:
•

Net,açık ve iyi kontrastlı olmalıdır.

•

Normal fotoğraf kağıdına renkli baskı olmalıdır

•

35mm genişlik ve 40mm yüksekliğe/çerçeve ölçülerine sahip olmalıdır

•

Yeni ve benzer olmalıdır (6 aydan daha yeni)

•

Fotoğrafı çekilen kişinin yüzü objektife bakmalı ve başı düz olmalıdır; yüzün boyutu çenenin altından
alnına kadar

•

Fotoğrafın arka fonu beyaz olmalıdır

•

Güneş gözlüğü takılmamalıdır

•

Gözlük takılması durumunda: Camlar renkli olmamalı ve camlarda yansıma olmamalıdır; gözlüğün
çerçevesi gözleri kapamamalıdır

•

Nötr bir yüz ifadesi ve ağız kapalı olmalıdır

•

Baş açık olmalıdır, dini nedenlerden dolayı takılan başörtüsü hariç
Kriterlere uyan ve kabul edilmeyen fotoğraf örneklerini aşağıda görebilirsiniz.

Not: VFS Vize Merkezi standartlara uymayan fotoğrafları kabul etmemektedir. Standartlara uymayan
şekilde gelen fotoğraflar alınmaz ve değiştirilmesi için başvuru sahibi fotoğrafçıya yönlendirilir.

SÜREÇ
İşlem süresi en az 15 iş günüdür ve İtalya Büyükelçiliği, başvuru sahiplerine amaçlanan seyahat
tarihlerinden en az 4 hafta önce başvurmalarını tavsiye etmektedir.

