GENEL UYARILAR


Fotoğraf özellikleri için aşağıdaki şartların yer aldığı I.C.A.O. yönetmelikleri (link) referans
alınmaktadır:
- Fotoğraf altı aydan eski olmamalı, 35 x 40 mm ebatlarında, açık renkli ve düz renkli fon üzerine,
net v+e nötr, lekesiz, mükemmel aydınlık ve kontrast ayarlarına sahip olmalıdır. Işık yüze eşit
ölçüde dağılmış olmalı ve üzerinde gölge, yansıma, kırmızı göz efekti bulunmamalıdır. Kaliteli
fotoğraf kağıdına yüksek çözünürlükte basılmış olmalıdır.
- Fotoğraf ilk planda kişinin yüzünü ve omuzlarını göstermeli (yüz fotoğrafın %70–80’ini kaplamalı),
doğal renkleri yansıtmalıdır. Gözler açık ve rahatlıkla görünebilir olmalı, saçlarla kapanmamalıdır.
Tam karşıdan çekilmiş olmalı, yandan (portre stili) ya da eğik olmamalı, yüzün her iki yanını da
açıkça göstermelidir;
- Fotoğraflanan kişi direkt olarak objektife bakmalı ve yüz hatları nötr bir ifade ile ağzı kapalı olarak
net bir şekilde görülmelidir.
- Gözlük kullanılıyorsa, fotoğrafta gözlük üzerinde yansımalar olmadan, gözler açıkça görünecek
şekilde olmalı ve gözlük camları renksiz olmalıdır. Kalın ve gözlerin bir kısmını kapatan
çerçeveler kullanılmalıdır.
- Başörtüsü kabul edilmektedir ancak yüz hatları çenenin alt ucundan tüm alın bölgesini ve yüzün
her iki yanını kapsayacak şekilde açıkça görülebilir olmalıdır.



Aksi belirtilmediği müddetçe, istenen evrakın aslı ile birlikte bir fotokopisi ibraz edilmeli ve belgeler üç
aydan eski olmamalıdır.



İstenen tüm belgeler kaşe ve imza kısımları da dahil olmak üzere okunaklı olmalı, kaşe ve imzalar
üst üste gelmemelidir.




E-devlet web sitesinden alınan faaliyet belgelerinin geçerlik süresi bir aydır.
Avrupa Birliği üye ülkeleri vatandaşlarının akrabaları (eş, 21 yaşına kadar ya da bakmakla yükümlü
bulunulan çocuklar, ebeveyn ve bakmakla yükümlü bulunulan kayınpeder/kayınvalide) için ilgili web
sayfasına bakınız (link)



Çift olarak ya da grup halinde yapılacak seyahatler için birlikte seyahat edilecek olan şahıslara ait
vize fotokopilerinin ibraz edilmesi tavsiye edilir.
Başvuru sahibinin başvurusunu iData ofislerinden bizzat yapmak istemediği ve başvuru işlemleri için
kendisini temsil edecek üçüncü bir şahsı yetkilendirmeyi tercih ettiği durumlarda, yetkilendirme formu
- vekaletname (link) doldurması gerekmektedir. Yetkilendirilen kişi, bahsi geçen yetki belgesinin
başvuru sahibi tarafından imzalanmış aslı ile birlikte kendisine ait, üzerinde TC kimlik numarası
bulunan kimlik fotokopisini vermek zorundadır. Her halükarda vize başvuru formunu şahsen
doldurmak, imzalamak ve başvurunun düzgün ve isteğine uygun evrakla yapılmış olduğunu
denetlemekle başvuru sahibi yükümlüdür. Sahte ya da üzerinde düzeltme yapılmış evrak ibraz
edilmesi halinde hem başvuru sahibi hem de yetkilendirilen şahıs sorumlu tutulacaktır.





Yabancı ülkeler tarafından düzenlenmiş evrak, ancak uygun şekilde tasdik ettirildiği (ve İtalyanca’ya
ya da İngilizce’ye tercüme ettirildiği takdirde) takdirde geçerli kabul edilir.



Başkonsolosluk üçüncü ülkelerde mukim şahısların ekonomik, ticari ve profesyonel durumları ile
ilgili değerlendirme yapacak yetki ve araçlara sahip değildir.

