
 

 

 

 

 

 

 

 

Vize için gereken evraklar – italya 

 

 

1)dilekçe yazısı: şirketin imza yetkilisi tarafından imzalanacak olan antetli kağıdına örnekteki gibi:NOT 

DİLEKÇE MUTLAKA İNGİLİZCE VEYA İTALYANCA YAZILMALIDIR 

 

                                       İtalya başkonsolosluğuna 

                                                                                  İstanbul 

        Firmamız ortaklarından ___________ , ________ - _______ tarihleri arasında _________ 

kentinde düzenlenmekte olan / bulunan _________ fuarını/firmasını ziyaret edeceklerdir. Gerekli 

vizenin verilmesini arz ederiz.                                                

         Vize bitiminden önce dönüleceğini hastalık ve kaza durumunda tüm masrafların firmamız 

tarafından karşılanacağını garanti ve taahhüt ederiz. (ÖRNEKTİR) 

 

 

ÇALIŞANLAR İÇİN                                                                                  

 

        Firmamızda görevi ___________ , ________ - _______ tarihleri arasında _________ kentinde 

düzenlenmekte olan / bulunan _________ fuarını/firmasını ziyaret edeceklerdir. İşe giriş tarihi ve 

ne kadar maaş aldığı Gerekli vizenin verilmesini arz ederiz.                                                

         Vize bitiminden önce dönüleceğini hastalık ve kaza durumunda tüm masrafların firmamız 

tarafından karşılanacağını garanti ve taahhüt ederiz. (ÖRNEKTİR) 

 
 

 

Saygılarımızla 

Kaşe ve imza  (sirkülerdeki imzanın aynısı olmasına dikkat edilmelidir.) 

 

Not: şirketin imza yetkisi müşterek olarak geçiyorsa asgari sayıda yetkilinin müşterek imzası 

olmalıdır. 

 

2) başvuru formunda yer alan 37. Soru ve 4. Sayfadaki son soru muhakkak imzalanmalı 

 

3) eski pasaport kullanılıyor ise 1.,2.,3., temdit (geçerlilik sürelerini, gösteren tüm sayfalar) son 

sayfa (60), varsa schenghen, amerika, ingiltere, romanya, bulgaristan vizelerinin fotokopileri, çipli 

pasaportlarınızın 1. Ve 2. Sayfa varsa vize fotokopileri, 

 

4) son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi seyahat tarihinden en az 3 ay 

öncesini kapsamalıdır ve boş sayfası muhakkak bulunmalıdır.  

 

5) italya’daki şirketten bir yetkilinin adı, soyadı, unvanı ve imzası bulunan ve seyahat amacını 

açıkça belirten antetli kağıda yazılmış davet mektubu veya okunaklı faxı, (örnek davet yazısı ekteki 

gibidir.), veya fuar giriş kartı ]                                                                                                                                            



 

6]İtalyada davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik  

belgesinin okunaklı fotokopisi [üzerinde imzası bulunan ] 

davet formunu imzalayan yetkili AB vatandaşı değil ise italyadaki oturum iznin fotokopisi 

İTALYA.da davet formunu gönderen şirkete ait Visura Camerale [ticari sicil ] 

 

7)şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi ( son 1 sene içerisinde çıkartılmış olmalı) 

 

8)faaliyet belgesi: bağlı bulunduğunuz odadan (ticaret, sanayi odası v.b gibi) yeni tarihli faaliyet belgesi 

orjinal ve en fazla 3 aylık. 

 

9)vergi levhası ( son tarıhlı olmalı ) 

 

 

 

 

10)ticari sicil gazeteleri: ortaklık payını gösteren, son durumu gösteren gazeteler ile kuruluş gazetesi- 

veya bağlı bulundukları oda kaydının okunaklı fotokopisi 

 

11)ticari davetiye varsa ilişkileri gösteren gümrük belgeleri, faturalar (yakın tarihli olmalıdır), fuar 

katılımcıları için katılım faturası, stand planı… vs. 

 

12)18 yaşından küçükler için muvafakatname, öğrenciler için öğrenci belgesi 

 

13)çalışanlar için: ssk işe giriş bildirgesi okunaklı fotokopisi,  

 

14) sgk onaylı son 4 aya ait prim bildirgeleri veya internetten alınacak sgk hizmet döküm cetveli, 

emekli olarak çalışanlardan son 4 aya ait sosyal güvenlik destek prim ödemeleri, 

 

 

 

15)maaş bordrosunun son 3 aya ait kaşeli imzalı f, ssk hizmet döküm cetveli  

 

16) sosyal sigortalar kurumuna bağlı olmayan iş yerlerinden (emekli sandığı vs.) Başlı bulundukları 

– ödeme yaptıkları kurumdan antetli kağıda kaşeli imzalı ekinde imza sirküleri ile yazı gelecek. Hiç 

bir sosyal kurumuna bağlı değil ise noter onaylı iş akdi gelecek  

 

17)varsa italyadaki firmayla aranızdaki fatura, akreditif vb. Evraklar.  

 

18)2 adet resim: yeni çekilmiş, biometrik resim ( pasaporttaki yada eski vizelerdeki resimlerle aynı 

resmin olmamasına dikkat edilmelidir. 

 

19)yeni pasaportlar için (pasaportunda hiç shenghen yok ise) emniyetten protokol yazısı  

 

19. Şirkete ait son 6 aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopisi veya 

bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren 

banka imza sirküleri  

 

20)ikamet edilecek süre zarfında geçerli, en az 30.000 euro ya da 50.000 usd tutarında seyahat 

sağlık sigortası yapılmalıdır 

 



 

 

21.kesin otel ve uçak rezervasyonu - konfırmasyon 

belgeleri (acenta tarafından verilecek) 

 

 

 


