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TURİZM vizesi başvuruları için gereken evraklar 
 

 Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş,  37. maddesi ve son sayfadaki imza kutucuğu imzalanmış, 
tarih atılmış Schengen vizesi başvuru formu. 

 Açık renk fonlu 35 x 40 mm ebatlarında 2 adet vesikalık fotoğraf (link). 
 Talep edilen vize bitiş tarihinden sonra en az 90 gün geçerliği olan pasaport.  Pasaportun ve varsa 

eski pasaportların  (kişisel bilgilerin ve diğer bütün vize ve damgaların bulunduğu sayfaların) 
fotokopisi.  

 Üzerinde TC kimlik no bulunan TC nüfus cüzdanının fotokopisi. Yabancı uyruklular için TC 
makamları tarafından verilmiş oturma izninin fotokopisi.  

 Öngürülen yolculuk ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde kalınacak süreyi kapsayan,  sağlık sorunları, 
acil tedavi, hastanede yatış,  hastalık ya da vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek, 
en az 30.000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası. 

 Konaklama rezervasyonları veya davet edenin kimlik fotokopisi ile birlikte verilecek, İtalya’da 
ikamet eden bir kişiden davetiye (sitemizdeki davet mektubuna bakınız-link) . Davet eden kişi AB 
vatandaşı değil ise oturma izninin fotokopisi. 

 Gidiş – dönüş uçak rezervasyonları veya özel araçlarla karayolu ile seyahat edecek olanlardan 
seyahat güzergah yazısı. İnterrail seyahatleri belgelenmiş olmalıdır, Başkonsolosluk biletin satın 
alınmasını talep edebilir. AB ülkeleri arasındaki olası geçişler rezervasyonlarla desteklenmelidir. 

 Şahsın maddi imkanlarını gösterir evrak : Banka şubesi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış, 
son üç aylık ve tercihen maaş yatış işlemlerini gösteren hesap cüzdanı aslı ve okunaklı fotokopisi  
(işverenler şahsi ve/veya şirket hesabını gösterebilirler; çalışanlar için şahsi hesap), gelir beyanları, 
son üç ayın kaşeli ve imzalı maaş bordroları, emeklilik gelirleri, kira kontratları, tapular.  

• Ekonomik olarak başkalarına bağımlı olan şahıslar (ör. öğrenciler, reşit olmayanlar, eşler) ve 
geçimi ebeveyni tarafından sağlananlar, nüfus kayıt örneklerini, geçimlerini sağlayan aile bireylerinin 
mali durumunu gösterir evrakı, kendilerini destekleyen aile bireylerinin maddi yükümlülüğü 
üstlendiğini beyan eder mektubuyla birlikte sunabilirler. 

• İtalya İçişleri Bakanlığı’nin yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara 
uygun maddi imkanlar (ilgili sayfaya bakınız link). 

• Vize harç bedeli iDATA ofislerinde nakit olarak ödenecektir (link). 
 
Çalışanlar 
 

• İşverene ait şirketin antetli kağıdı üzerinde çalışanın görevini, işe giriş tarihini, maaşını ve 
talep ettiği izin süresini belirten, kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış yazı. 

• İşe giriş bildirgesi ve hizmet geçmişini gösterir hizmet dökümü. (Barkodlu 4A hizmet döküm). 
 Şirkete ait faaliyet belgesi ya da esnaf/ziraat odası kayıt belgesi veya mesleki oda kaydı 

evrakı, ticaret odası kaydı.  
 Vergi levhası fotokopisi.  
 Şirkete ait imza sirkülerinin, şahıs şirketlerinde imza beyannamesinin fotokopisi. 
 Faaliyetin güncel yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi kopyası. 
 Herhangi bir sosyal kuruma bağlı çalışmayanlar için noter onaylı iş sözleşmesi. 
 
İşverenler (müteşebbisler, zanaatkarlar, çiftçiler, serbest meslek sahipleri) 
 
• Şirkete ait, faaliyet belgesi ya da esnaf/ziraat odası kayıt belgesi veya mesleki oda kaydı evrakı, 

ticaret odası kaydı. 
 Vergi levhası fotokopisi.   
• Faaliyetin güncel yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi kopyası. 
 



Emekliler 
 
• Emekli cüzdanı / Emekli belgesi 
Öğrenciler / Reşit olmayanlar 
 
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği 
• Okul / üniversite kayıt sertifikası 
• Reşit olmayanlar için, son 6 ayda alınmış, noter onaylı muvafakatname. Çocuğun ebeveyninden 

biri ile seyahat etmeyeceği durumlarda  muvafakatnameye ek olarak çocuğa refakat edecek kişi 
adına düzenlenmiş, anne ve baba tarafından imzalanmış izin belgesi talep edilmektedir.  

 
 
 

 
  


