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İlgi: Ekonoıni Bakanlığı'ndan alınan 29.12.2017 tarihli ve 46473657-724.01.0l-E.142119 sayılı
yazı.
İlgide kayıtlı yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) AnkaraBüyükelçiliği İnternet sitesinde yer
alan 25 Aralık 2017 tarihli duyuruya atfen, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydı
ile Türkiye'den Çin'e yönelik yapılacak vize başvuru işlemlerinde İnternet sistemine geçildiği, evize uygulamasının başlatıldığı ve M kodlu ticari vize başvurularında istisnai bir uygulamaya
gidildiği belirtilmektedir.
Yazıda, yeni vize uygulaması kapsamında ÇHC Ankara Büyükelçiliği tarafından belirlenen ve
hazırlık çalışmaları sürdürülen ekteki listede yer alan kurum ve kuruluşların Çin'e yönelik vize
işlemlerinin hızlandınlabilmesini teıninen istisnai uygulamalar getirildiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, ÇHC'ye yönelik iş amaçlı seyalıatleri kapsayan ve işadamlarımızı ilgilendiren M
tipi vize teınin sürecinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede özetle, ÇHC Ankara
Büyükelçiliği tarafından tanındığı belirtilen meslek örgütleri ve kuruluşlara üyelikleri ile
fırmalarda çalıştıklarını ispatlayanlardan onaylı davet mektubu talep edilmeyecek; bunun yerine
sadece ÇHC' de bulunan bir firmadan temin edilecek davet · mektubunun yeterli olacağı
belirtilmektedir.
Birliğimizce ekte yer alan listenin daha kapsamlı bir şekilde oluşturulması için Bakanlık nezdinde
girişimlerde bulunulmuştur.
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M Tipi Vize i 9-n Başvuru Evrakları
L iitfen listedeki sıraya gire başvuru evraklarını hazırlayıp, bu listeyi indirerek
evraklarınlZln en üst kısmına ekleyiniz.

1- Pasaport: Orijinal pasaport ve fotokopisi. Pasaportun en az 6 ay geçerliliği olmalı, boş
vize sayfası bulunmalıdır.
2- Kimlik: Fotokopisi
3- Vize Başvuru Formu: ÇHC Vize Başvuru Formu, "2013AVersiyonu". Doğru, tam, açık
bir şekilde doldurulan başvuru formunun başvuru sahibi ve temsilcisi tarafından
imzalanması gereklidir.
4- Fotoğraf: Yakın zamanda, cepheden, renkli (eğer fon beyazsa beyaz kıyafet
giyilmemeli), baş açık çekilmiş, 2 adet (Bir tanesi başvuru formuna yapıştırılmalı, diğeri
de pasaporta iliştirilmeli), 472-560X354-420 ii çüı ınde ve çiizfu iri ilcte fotoğraf
5- Çin ilgili makamlarının verdiği "yetkilendirilmiş kurum, kuruluş, şirket vb. tarafından
verilen davetiye" veya "davet onayı"

*

Konsolosluk
kullanımı için

*

Eğer ilgili makamların verdiği "yetkilendirilmiş kurum, kuruluş, şirket vb. tarafından verilen

El \ilik ve Konsolosluk
tarafından onaylanması
istenen ve g irev belgesi ibraz
eden valilik ve büyükşehir
belediyeleri düzeyindeki
h ilk ümet kurum ve
kuruluşları, ticaret odaları,
dernekler, ticari irgütler ve
finans kuruluşları, özel sektör
üyeleri (ilgili kuruluşlar için
ek listeye bakınız. Elçilik liste
üzerinde düzenleme yapma
yetkisine sahiptir.)

davetiye" veya "davet onayı" yoksa
5- İşyerinden alınacak teyit yazısı, belge içerisinde Çin'e
gidecek kişinin bütün bilgileri detaylı bir şekilde yazmalı
(kişi hangi ticaret odası, demek, ticaret frg it ü, finans
kuruluşu ve özel söktörde çalışıyorsa, çalıştığını teyit
eden mühürlü yazı, imza sirküleri ile bulunduğu yerdeki
Çin temsilciliğene giderek kayıt yaptınnalıdır.)

6- Çinli kurum, kuruluş, şirket vb. tarafından verilen normal
davetiye

5- Çinli kurum, kuruluş, şirket vb. tarafından
normal daveti ye
Türkiye'deki özel ve şahıs 6- Tasdiklenmiş şirket kayıt belgeleri ve vergi
şirketi vb. şirketler
kopyası
7- Kişi Bilgileri: Sabıka kaydı, banka hesabı,
5000dolar olması gereklidir), nüfus bilgileri,

verilen
levhası
(en az
sosyal

·ı

g i.ivenlik belgesi,
8- Çin yapılan ticaret hacminin kaydı (10.000 dolar üzeri
olması gereklidir)
Türk vatandaşı olmayan kişilerin başvurusu:
Eğer başvuru sahibi Türk vatandaşı değil ise aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
Başvuru sahibinin Türkiye'de yasal ikamet izni olmalıdır. Türkiye'de kalma, oturma,
çalışma, eğitimin geçerlilik ispatı veya geçerli vizenin aslı ve fotokopisi sunulmalıdır.
Önceden Çin vatandaşı olan sonradan yabancı uyruğa geçen kişiler için gerekli hususlar:
Eski Çin Pasaportu, eski Çin kimliği veya daha fuceden almış olduğu Çin vizeleri
NOT: 1- Eğer ilk defa Çin vizesine başvuruluyorsa eski Çin pasaportunun orjinali ve
pasaportun ilk sayfasının fotokopisi gereklidir.
2- Eğer daha fuceden Çin vizesi alınmışsa ve yeni değişen yabancı pasaportla vize
başvurusunda bulunuluyorsa, eski pasporttaki Çin vizelerinin bilgilerinin sunulması
gereklidir.
3- Eğer yeni pasaporttaki isim, doğum tarihi orjinal pasporttan farklı ise isim ve doğum
tarihinin değiştiğini gösteren resmi belge sunulması gereklidir.
4- Eğer yeni pasaporttaki doğum yeri orjinal pasaporttan farklı ise pasaportun değiştirilmesi
gereklidir.
NOT: 1- Davetiye evrakları başvuru sahibine faks yoluyla gelebilir. Fotokopi veya
bilgisayar çıktısı alınabilir. Fakat konsolosluk memurları her zaman başvuran kişiden
orijinal belgeleri isteme hakkına sahiptir.
2- Gerektiği zaman konsolosluk memurları, başvuran kişiden ek olarak farklı bilgi ve
belgeler isteyebilir, yüzyüze görüşme talep edebilir.
3- Konsolosluk memurları başvuru sahibinin durumuna gire vize verip vermemeye,
ne kadar süre vereceğine, kalış süresine karar verme ve giriş sayısını belirleme
hakkına sahiptir.
4- "Yetkilendirilmişi kurum, kuruluş, şirket vb. tarafından verilen davetiye" ve davet
onayı" Çin tarafındaki kurum, kuruluş, şirket vb. tarafından verilen resmi davetiyedir.
Eğer bu iki belge yetkili şirketler dışında bir 3. temsilci veya aracı şirketlerden alınırsa
kandırılma ve kurallara aykırı olına durumu ortaya çıkabilir.
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Türk valilik ve büyükşehir belediyeleri düzeyinde hükümet kurum ve kuruluşları,
ticaret odaları, dernekler, ticari örgütler
ve yetkili veya itibarlı tanınmış finans kuruluşları / şirketleri listesi
KOD
ŞİRKET İSİMLERİ
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
1
2
DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
3
TUSİAD - Türk Sanayiciler ve İşadamları Derneği
4
Türk-Çin Dostluk Vakfı
TOSYÖV -Türkiye Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler
5
TÜGİK - Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu
6
7
OAİB - Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
8
81 İl Ticaret odası
9
ISO - İstanbul Ticaret Odası
10
ISO - İstanbul Sanayi odası
BTSO- Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası
11
T iirkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş
12
13
Türk Telekominikasyon A.Ş
Vodafone Telekominikasyon A.Ş
14
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş
15
TURKSAT UYDU HABERLEŞME VE İŞLETME A.Ş
16
17
Türk Hava Yolları
SBB ATLANTIC FORWARDİNG GROUP
18
19
DHL GLOBAL FORW ARDİNG TAŞIMACILIK A.Ş
20
BOTAŞ
21
KOLİN GROUP
22
KALYON GROUP
23
İHLAS HOLDİNG
24
FIBA HOLDİNG
25
ALBA YRAK HOLDİNG A.Ş
NOT: Bu liste şu anda guncellenme aşamasındadır. Çın Büyükelçiliği ve
Konsolosluğu, Türk valilik ve büyükşelıir belediyeleri düzeyindeki h ük iimet kurum
ve kuruluşlarını, ticaret odalarını, dernekleri, ticari örgütleri, yetkili ve itibarlı
tanınmış finans kuruluşlarını, kayıt yaptırmak amacıyla temsilciliklerimize, şirket
bilgileri, mührü ve şirket yetkilisinin imza sirküleri ile gelmelerini bekleriz.
Telefon Numarası: 0090-312-447 50 07
Mail adresi: consulate_tur@hotmail.com
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