
İTALYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 
 

 

 En az 6 ay geçerli pasaport, varsa eski pasaportlar, Kimlik Fotokopisi, Pasaport fotokopileri  
( Pasaportunuzda en az iki adet boş vize sayfası bulunmalı ve pasaportun alınış 
süresinin 10 yıldan fazla olmaması gerekmektedir.) 

 2 adet biometrik fotoğraf 

 Otel, uçak rezervasyonları  
 Seyahat sağlık sigortası (Bizim tarafımızdan yaptırılacaktır) 
 Banka Hesap Cüzdanı,( cüzdan fotokopisi yada bankadan yazı veya ekstre alınacak ise imza 

kaşeli ve imzalayan kişilerin imza sirküleri ile beraber olmalı.) 
  Tapu, Araç Ruhsatı gibi maddi gelir durumunu özetleyen evraklar 
 Ticari Ziyaretler için Davetiye ve Davetiyeyi imzalayan kişinin kimlik fotokopisi. Ek olarak 

VISURA CAMERALE (ticaret odası kaydı) 
 Boş pasaportlar için faaliyet belgesi ve banka hesaplarının orjinali gerekir. (max 3 aylık) 
 Aile ziyareti için davet eden kişiden davet yazısı ve kimlik fotokopisi gerekir (örneğini bizden 

talep ediniz). 
 Vize başvuru formları başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. 
 Kimlik fotokopisi 
 Vukuatlı nüfus kayıt örneği 
 Konsolosluk ödemeleri peşin yapıldığından, Vize Ücretleri evraklar ile birlikte gönderilmelidir. 
Ayrıca; 

İŞVERENLER 
 Antetli Kâğıda Dilekçe(Bir örneğini bizden talep ediniz) 
 İmza Sirküleri fotokopisi 
 Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise; şirketin banka hesap 

cüzdan fotokopileri ve bilânçosu) 
 Faaliyet Belgesi aslı ve fotokopisi(Max. 6 aylık) 

 Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 
 4B hizmet dökümü ( E devletten alınmalıdır ) 

ÇALIŞANLAR  
 Antetli Kâğıda Dilekçe(Bir örneğini bizden talep ediniz) 
 İmza Sirküleri  
 Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise; şirketin banka hesap 

cüzdan fotokopileri ve bilânçosu) 
 Faaliyet Belgesi aslı ve fotokopisi (Max. 6 aylık) 
 Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 
 Sigortalı işe giriş bildirgesi 
 Maaş Bordrosu 3 aylık kaşeli imzalı 
 4A hizmet dökümü ( e devletten alınmalıdır ) 

EV HANIMLARI 
 Dilekçe (imzalayan kişiye ait imza örneği; pasaport veya ehliyet fotokopisi yoksa imza 

beyannamesi) 
 Eşinin ya da ailesinin durumuna göre gerekli evraklar, evlenme cüzdanı 

ÖĞRENCİLER 
 Öğrenci Belgesi 
 Ebeveynlerin durumuna göre gerekli evraklar 
 Ebeveyn tarafından yazılmış dilekçe (pasaport veya ehliyet fotokopisi yoksada imza 

beyannamesi) 
 18 yaş Doldurulmamış ise anne ve babadan muvafakatname (Anne-Baba beraber seyahat 

ediyor dahi olsa istenmektedir.) 
  

 


