
  

İTALYA VİZE EVRAKLARI 
 

SERBEST MESLEK SAHİPLERİ 
·         Geçerli pasaportunuz, varsa eski pasaportlarınız 
·         İş yeri antetli kağıdına seyahat sebebinizi ve seyahat tarihlerinizi belirten yetkili tarafından   
imzalanmış ve kaşelenmiş dilekçe  
·         İmza beyannamesi fotokopisi 
·         Vergi levhası fotokopisi(son vergi yılı işlenmiş olmalıdır) 
·         Bağlı bulundukları odadan belge (6 aydan eski olmamalıdır) 

DOKTORLAR........................TABİPLER ODASINDAN 
AVUKATLAR.........................BARODAN 

MİMAR VE MÜHENDİSLER         .......MİMARLAR VE MÜHENDİSLER ODASINDAN 
·    İçinde bakiye bulunan son 3 aylık hesap hareketini yansıtan banka hesap cüzdanı veya bankadan 
alınmış kaşeli imzalı hesap extresi aslı (extre ekinde imzayı atan banka yetkilisinin sirkü fotokopisi de 
olmalıdır) 
·         Varsa kira gelirlerinizi belgeleyen kontrat fotokopisi, tapu fotokopileriniz, araç ruhsat fotokopisi  
·         2 adet arka fonu beyaz biometrik fotoğraf 
·         Nüfus cüzdanı fotokopisi 
·         Evli çiftler için evlilik cüzdanı fotokopisi(eşinizle birlikte seyahat ediyorsanız gereklidir) 
·         Otel ve uçak rezervasyonları 
·         En az 30.000EUR teminatı olan seyahat ve sağlık sigortası aslı (tarafımızdan temin edilmektedir) 
·         Vize başvuru formunun 3 ve 4 ve 5.sayfasında yer alan imza bölümleri tarafınızdan 
imzalanmalıdır 
  
 

ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR İÇİN 
  
·         Geçerli pasaportunuz, varsa eski pasaportlarınız 
·         İş yeri antetli kağıdına şirketteki görevinizi ve izin tarihlerinizi belirten yetkili tarafından 
imzalanmış ve kaşelenmiş dilekçe  
·         İmza sirküleri fotokopisi 
·         Ticaret veya sanayi odasından faaliyet belgesi(6 aydan eski olmamalıdır) 
·         Vergi levhası fotokopisi (son vergi yılı işlenmiş olmalıdır) 
·         Sicil gazetesi fotokopisi 
·         Sigortalı işe giriş bildirgesi fotokopisi  
·         SSK hizmet dökümü 
·         Son 3 aylık maaş bordrosu aslı 
·         İçinde bakiye bulunan son 3 aylık hesap hareketini yansıtan banka hesap cüzdanı orjinali veya 
bankadan alınmış kaşeli imzalı hesap extresi (extre ekinde imzayı atan banka yetkilisinin sirkü 
fotokopisi de olmalıdır) 
·         Varsa kira gelirlerinizi belgeleyen kontrat fotokopisi, tapu fotokopileriniz, araç ruhsat fotokopisi  
·         2 adet arka fonu beyaz biometrik fotoğraf 
·         Nüfus cüzdanı fotokopisi 
·         Evli çiftler için evlilik cüzdanı fotokopisi(eşinizle birlikte seyahat ediyorsanız gereklidir) 
·         Otel ve uçak rezervasyonları 
·         En az 30.000EUR teminatı olan seyahat ve sağlık sigortası aslı (tarafımızdan temin edilmektedir) 
·         Vize başvuru formunun 3 ve 4 ve 5.sayfasında yer alan imza bölümleri tarafınızdan 
imzalanmalıdır 
 
 



EV HANIMLARI İÇİN; 
• 2 biometrik fotoğraf, Kimlik fotokopisi 
• En az 6 ay geçerli pasaport (Son 10 yıl içinde alınmış olmalı) 
• Tüm eski pasaportlarınızı da beraber sunmanız gerekecektir. 
• Konsolosluğa hitaben dilekçe 
• Gayrimenkul tapu fotokopisi, Uluslararası sağlık sigortası 
• Hesap cüzdan fotokopisi (Pasaport) 
• Eşi çalışıyor ise veya işveren ise yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir. 

 
 
MEMURLAR İÇİN 
 · Geçerli pasaportunuz, varsa eski pasaportlarınız 
·      . Çalıştığınız kurumdan işi yerindeki görevinizi ve izinli olduğunuz tarihleri 
belirten dilekçe 
·       . Son 3 aylık maaş bordrosu aslı 
·       . İçinde bakiye bulunan son 3 aylık hesap hareketini yansıtan banka hesap 
cüzdanı veya bankadan alınmış kaşeli imzalı hesap extresi aslı  (extre ekinde imzayı 
atan banka yetkilisinin sirkü fotokopisi de olmalıdır) 
·        . Varsa kira gelirlerinizi belgeleyen kontrat fotokopisi, tapu fotokopileriniz, araç 
ruhsat fotokopisi  
·        . 2 adet arka fonu beyaz biometrik fotoğraf 
·        . Evli çiftler için evlilik cüzdanı fotokopisi(eşinizle birlikte seyahat ediyorsanız 
gereklidir) 
·        . Nüfus cüzdanı fotokopisi 
·         . Otel ve uçak rezervasyonları 
·         . En az 30.000EUR teminatı olan seyahat ve sağlık sigortası aslı (tarafımızdan 
temin edilmektedir) 
·         . Vize başvuru formunun 3 ve 4 ve 5.sayfasında yer alan imza bölümleri 
tarafınızdan imzalanmalıdır. 
 

EMEKLİLER İÇİN 
 · Geçerli pasaportunuz, varsa eski pasaportlarınız 
·      . İtalya konsolosluğuna hitaben seyahat sebebinizi ve seyahat tarihinizi belirten   
tarafınızdan imzalanmış dilekçe 
·       . Emeklilik kimlik cüzdanı fotokopisi 
·       . İçinde bakiye bulunan son 3 aylık hesap hareketini yansıtan banka hesap 
cüzdanı fotokopisi veya bankadan alınmış kaşeli imzalı hesap extresi aslı (extre 
ekinde imzayı atan banka yetkilisinin sirkü fotokopisi de olmalıdır) 
·       .  Varsa kira gelirlerinizi belgeleyen kontrat fotokopisi, tapu fotokopileriniz, araç 
ruhsat fotokopisi  
·       . 2 adet arka fonu beyaz biometrik fotoğraf 
·       . Nüfus cüzdanı fotokopisi 
·       . Evli çiftler için evlilik cüzdanı fotokopisi(eşinizle birlikte seyahat ediyorsanız 
gereklidir) 
·        . Otel ve uçak rezervasyonları 
·        . En az 30.000EUR teminatı olan seyahat ve sağlık sigortası aslı (tarafımızdan 
temin edilmektedir) 
·         . Vize başvuru formunun 3 ve 4 ve 5.sayfasında yer alan imza bölümleri 
tarafınızdan imzalanmalıdır 
NOT :Pasaportunda daha önceden alınmış schengen vizesi olmayanların; 
konsolosluğun belirlediği bir tarihte şahsi mülakata gitmeleri gerekecektir. 
 


