
Turkish 
İrlanda Yurttaşlığa Kabul ve Göçmenlik Hizmeti 

 
Vize Başvurusu  

 
�Vize Başvuru Formu'nu tamamlarken size yardımcı olacak Açıklayıcı Kitapçık 

 
Lütfen başvuru formunuzu doldurmadan ÖNCE aşağıdaki bilgileri okuyun. Lütfen aynı zamanda, Vizeler hakkında daha 
fazla bilgi ve bu formu göndermek için ihtiyaç duyacağınız dokümantasyon için web sitemizi kontrol edin. 
 
Başvuru formu, yalnızca İngilizce olarak mevcuttur. Bu bilgi kitapçığı, web sitemiz www.inis.gov.ie içinde Arapça, Çince, Fransızca, 
Rusça, Türkçe ve Urduca dillerinde mevcuttur. 
 
Başvurunuzu çevrimiçi de doldurabilirsiniz. Desteklenen ülkeler listesi için www.inis.gov.ie adresini kontrol edin 
 
Bu Formu Kimler Doldurmalıdır 
  
Vize İhtiyacı olan bir Vatandaş olup olmadığınızı bulmak için, lütfen web sitemiz www.inis.gov.ie'ye bakın ve �Visas’ (Vizeler) bağlantısına 
ve daha sonra �Do I Need a Visa?’ (Vizeye İhtiyacım Var mı?) bağlantısına tıklayın. Bu belge, aynı zamanda, size bir Geçiş Vizesine 
gereksinim duyup duymadığınızı belirtecektir. 
 
NOT: Yeniden Giriş Vizesi için başvuranlar, bu formu DOLDURMAMALIDIR. Bunun için ayrı bir başvuru formu mevcuttur. 
 
Formun Doldurulması 
 
Formu İNGİLİZCE olarak doldurmalısınız. Lütfen siyah mürekkep kullanın ve BÜYÜK HARF ile doldurun. Formun diğer alanlarını 
işaretlemeyin veya üstünü çizmeyin.  
 
Form içerisinde 13 Bölüm vardır ve size uygun olan bölümler, seyahat nedeniniz ve kişisel koşullarınıza bağlı olacaktır. 
 
Örneğin: 

• bir Ziyaret için/Turist olarak/İş için/Konferans için/İş için/Tıbbi Tedavi için Vizeye başvuruyorsanız, 1-8 ve 12-13. Bölümleri 
dolduracaksınız. 

• Eğitim Vizesi için 1-8 ve 11-13. Bölümleri dolduracaksınız. 
• Çalışma, Araştırma veya Van der Elst Vizesi için, 1-9 ve 12-13. Bölümleri dolduracaksınız. 
• Geçiş Vizesi için, 1-4, 10 ve 12-13. Bölümleri dolduracaksınız. 

 
Bölüm 1  Özet Bilgileri 
 
Şunları belirtmelisiniz: 

• başvurmak istediğiniz vize türü ve Tek Seyahat veya Birden Çok Seyahat Vizesi için mi başvurduğunuzu – yani, bu bölümün üst 
satırında 2 kutuyu işaretlemeniz gerekmektedir. Bunu yapmadan önce, aşağıdaki notları okumalısınız: 

   
  90 gün veya daha az bir süre için Kısa Süreli Kalma (C) vizesi 
  90 günden fazla bir süre için bir Uzun Kalma (D) vizesi. Uzun Kalma vizeleri, Turist, Ziyaret için verilmeyecektir 
  Aile/Arkadaş, İş, Konferans veya Geçiş vizeleri ve  Diğer’ kategorisi altındaki vizeler 
  Yakın geçmişte İrlanda yönünde uygun bir seyahat geçmişi göstermediğiniz sürece, genelde Birden Çok Seyahat  
  için vize vermemekteyiz. Kısa Kalma Vizesi için, önceden 2 kez İrlanda vizesi almışsanız ve    bu 
vizelerin şartlarına uymuşsanız (örneğin tanınan süreden fazla kalmadınız veya yasadışı olarak çalışmadınızsa) Birden Çok Seyahat için 
  vizeye başvurabilirsiniz. Ancak, bu vizelerin amacı, bir kişiye, sadece kısa seyahatler için, gösterilen tarihlerde  
 birkaç kez İrlanda'ya seyahat etme izni verir. Bu kategorideki vizenin, Devlette ikameti yöneten göçmenlik kurallarından muaf 
olmaya izin vermez – yani, 90 gün süresince İrlanda'da kalmak ve daha sonra ülkeye yeniden bir 90 gün için daha girmek için çabalamak  
  mümkün değildir. Bunun suistimal edilmesi, ilerideki başvurularınızın reddedilmesi ile sonuçlanabilir. Birden Çok 
Seyahat için vize verilmesi, Vize Memurunun takdirinde olacaktır. 
  Çalışmak*, eğitim görmek veya aile üyelerine katılmak üzere Uzun Kalma (D) vizesine başvuruyorsanız,   
 yalnızca Tek Seyahat için başvurmalısınız.  *Girişim, Ticaret ve Çalışma Bakanlığı tarafından verilen bir Yeşil Kart   
 sahibiyseniz veya Çalışma İznine sahip bir hemşire iseniz, Birden Çok Seyahat Vizesine  başvurabilirsiniz. 
  Uzun Kalma (D) vizesi almış bir kişi, ister Tek ister Birden Çok Seyahat için olsun, ve İrlanda'da 90  günden fazla bir 
süre kalmak istiyorsa, Garda Ulusal Göçmenlik Bürosuna (GNIB) Devlete gelişini  müteakip 90 gün içerisinde kayıt yaptırmalıdır. (Lütfen 
daha fazla ayrıntı için www.garda.ie adresine bakın). Kayıt  Sertifikasını (GNIB Kartı) aldıktan sonra, Birden Çok Seyahat Yeniden Giriş 
Vizesi için başvurabilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi için, lütfen Sıkça Sorulan Sorular (SSS) kısmına ve  şu adreste bulunan Yeniden 
Giriş Vizeleri (Re-Entry Visas) bağlantısına bakın www.inis.gov.ie 
 

• seyahat nedeniniz – listede yoksa, lütfen �Diğer’ öğesini işaretleyin ve kendi nedeninizi aşağıda bulunan kutuda verin 
• İrlanda'ya girmek ve İrlanda'dan ayrılmak istediğiniz önerilen tarihler 
• aile adınız (soyadı), ilk adınız, kızlık soyadınız veya doğumdaki adınız 
• doğum tarihiniz ve cinsiyetiniz 
• vatandaşı olduğunuz ülke - bu, pasaportuna sahip olduğunuz ülkedir. Çifte vatandaşlar, seyahat etmek istediğiniz pasaport 

üzerinde gösterilen ülkeyi belirtmelidir 
• Pasaport/Seyahat Belgesi numaranız  
• adınızı belirtmeli ve tarihi uygun kutulara girmelisiniz 
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• Lütfen, Yalnızca Resmi Kullanım için (for Official Use Only) bölümüne yazmayın veya işaret koymayın. Bu forma fotoğrafınızı 
eklemeyin, ancak adınızı açık biçimde fotoğrafın arkasına yazın ve formunuz ve destekleyici dokümantasyon ile birlikte teslim 
edin 

 
 
Bölüm 2  Başvuranın Adres Ayrıntıları 
 
Şunları belirtmelisiniz: 

• doğduğunuz ülkenin adı 
• geçerli adresiniz, tam olarak, (Posta Şubesi Kutusu adresi kabul edilmez), Vize Memurunun sizinle gündüz çalışma saatleri 

sırasında irtibat kurabileceği bir telefon numarası (bir cep telefonu numarası en iyi seçenek olabilir) ve eposta adresiniz (varsa). 
Not: Bu bölümde, yalnızca geçerli adresiniz gereklidir ve gerekirse dört satırı da kullanabilirsiniz, örneğin, evinizin numarasını ve 
cadde adını 1. satıra, ilçenizin adını 2.satıra, şehir veya ili 3.satıra ve ülkenizi 4.satıra girin. 

 
 
Bölüm 3  Genel Bilgiler 
 
Şunları belirtmelisiniz:  

• şu anda ikamet ettiğiniz ülkede ne kadar süredir ikamet ediyor olduğunuz ve İrlanda'da kaldıktan sonra bu ülkeye geri dönme 
hakkınızın olup olmadığı 

• daha önce İrlanda'ya vize için başvurup başvurmadığınız. Bu vize verilmişse, hangi İrlanda Büyükelçiliği/Konsolosluğu/Vize 
Bürosuna başvurmuş olduğunuz veya bu zamanda size verilen referans numarası 

• İrlanda vizesi için hiç reddedildiniz mi? Eğer böyleyse, Hangi İrlanda Büyükelçiliğine başvurduğunuz veya bu zamanda size 
verilen referans numarası 

• daha önceden İrlanda'da bulunup bulunmadığınız (yasal veya yasadışı olarak) ve böyleyse seyahat nedeninizi belirtin 
• İrlanda'da daha önceden ikamet ettiyseniz, size verilen referans numarasının ayrıntılarını verin – Adalet Bakanlığı, Garda Ulusal 

Göçmenlik Bürosu (GNIB), PPS (Kişisel Kamu Hizmet Numarası)  
• İrlanda'da ikamet eden herhangi bir aile üyenizin olup olmadığı, eğer varsa, adı, doğum tarihi ve size yakınlığını ve aile 

irtibatınızın Adalet Bakanlığı Referans Numarasını (varsa) belirtin. Lütfen, destekleyici dokümantasyonla birlikte İrlanda'daki 
diğer aile üyelerinizin ayrıntılarını dahil edin 

• hiç İrlanda'ya girmek için başvurunuzun reddedilip reddedilmediği  - Giriş Gümrüğünde Devlete girmeye çabalama ve Göçmenlik 
Memuru tarafından girişinizin reddedilmesi, geçerli bir vizenizin olup olmadığı 

• İrlanda'dan sınır dışı edilip edilmediğiniz  
• herhangi başka bir ülke için vizenizin reddedilip reddedilmediği 
• herhangi bir başka ülkeye girişinizin reddedilip reddedilmediği veya herhangi bir başka ülkeden sınır dışı edilip edilmediğiniz 
• bu sorulardan herhangi birine cevabınız evet ise, lütfen ilgili ülkelerin ve ilgili tarihlerin ayrıntılarını belirtin  
• herhangi bir kriminal mahkûmiyetinizin olup olmadığı, eğer varsa, ne için, nerede ve ne zaman mahkum olduğunuz ve almış 

olduğunuz cezayı belirtin 
 
 
Bölüm 4  Başvuranın Pasaport Ayrıntıları 
 

• Geçerli pasaport veya seyahat belgenizin ayrıntılarını, numarasını, tipini, nerede verildiği, verilme tarihi ve son kullanma tarihini 
belirtmelisiniz. 

• Bu ilk pasaportunuz değilse, aynı ayrıntıları, aynı zamanda, sahip olduğunuz daha önceki pasaport/seyahat belgeleri için de 
belirtmelisiniz. 

 
 
Bölüm 5  İş/Eğitim Ayrıntıları 
 
Şu anda ikamet ettiğiniz ülkenizde çalışıyorsanız, bu işin tüm ayrıntılarını belirtmelisiniz: 

• İşverenin Adı, çalışıyor olduğunuz süre, şirketteki pozisyonunuz, işyerinizin tam adresi ve işyeri telefon numaranız ve 
işvereninizin eposta adresi 

 
İkamet ediyor olduğunuz ülkenizde eğitim görüyorsanız, devam ettiğiniz okul veya üniversitenin tüm ayrıntılarını belirtmelisiniz: 

• Okul veya üniversitenin adı, tam adresi, telefon numarası ve eposta adresi 
 
 
Bölüm 6  Başka Kimselerle mi Seyahat Ediyorsunuz? 
 

• Herhangi başka bir kimse ile seyahat ediyorsanız – arkadaş, aile üyesi, meslektaş, lütfen onların adlarını ve size yakınlıklarını 
(varsa) belirtin. 

• Bir örgütlü grubun parçası olarak seyahat ediyorsanız, lütfen Grup Liderinin adını belirtin 
• Örgütlü bir grubun parçası olarak seyahat etmiyorsanız ve 4 kişiden fazla insan ile birlikte seyahat ediyorsanız, lütfen ayrı bir 

sayfada daha fazla ayrıntı verin ve başvurunuzla birlikte teslim edin 
 
 
 
 
 
Bölüm 7  İrlanda'da İrtibat/Ev Sahibi 
 



• İrlanda'da kişisel irtibatınız veya ev sahibiniz yoksa, ikametgahınızın ayrıntılarını belirtmelisiniz – örneğin, onaylı bir 
rezervasyonunuzun olduğu otelin adı ve adresi. Not: Başvurunuz hakkındaki karardan önce bu rezervasyonu değiştirmişseniz 
veya iptal etmişseniz, değişikliklerin tüm ayrıntılarını derhal bildirmelisiniz 

• İrlanda'daki irtibatınız veya ev sahibinizi kişisel olarak tanımıyorsanız (örneğin: İş/Konferans Vizesi durumu) onların adları, iş 
adresi ve iş telefon numaralarını belirtmelisiniz 

• İrlanda'daki irtibatınız veya ev sahibinizi tanıyorsanız (örneğin: aile üyeniz veya arkadaşınız), onların adı, ev adresi, Vize 
Memurunun gündüz çalışma saatlerinde onlarla irtibat kurabileceği telefon numarası, milliyeti, mesleği, size yakınlığı (varsa) ve 
AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu) milliyetinden değilse, onlarında Adalet Bakanlığı Referans Numarasını belirtmelisiniz. Not: 
AET ülkelerinin listesi için lütfen şu adresten Sıkça Sorulan Sorular (Frequently Asked Questions) bölümüne bakın 
www.inis.gov.ie 

 
 
Bölüm 8  Aileniz 
 
Lütfen kişisel durumunuzu belirtin – bekar, evli, dul, boşanmış, ayrı, evli olmadığınız bir eşiniz var veya bir Sivil Ortaklık (aynı cinsiyetteki 
biriyle ilişki) içindeyseniz 
 
Lütfen aşağıdakileri belirtin: 

• eşiniz/partnerinizin soyadı, adı, kızlık veya diğer adları, varsa, doğrum tarihi, cinsiyet ve pasaport numarası 
• eşiniz veya partnerinizin sizinle birlikte seyahat edip etmediği, eğer öyleyse, pasaportları var mı veya sizinkinde mi bulunuyor 
• şu anda ikamet ettikleri ülke 
• size bağımlı çocuklarınızın sayısı – (yoksa, bu kutuya �0’ girin) 
• soyadı, adı, doğum tarihi, cinsiyeti ve şu anda ikamet ettikleri ülke 
• sizinle birlikte seyahat edip etmedikleri, eğer öyleyse pasaportları var mı veya sizinkinde mi bulunuyor   
• 6'dan fazla size bağımlı çocuğunuz varsa, lütfen ayrı bir kağıtta daha fazla ayrıntı verin ve başvurunuzla birlikte teslim edin 

 
Bölüm 9  İrlanda'da Çalışma 
 
Girişim, Ticaret ve Çalışma Bakanlığından bir Çalışma İzniniz varsa - Çalışma İzni, Yeşil Kart, Şirket içi Transfer veya bir Van der Elst 
Vizesi, bu bölümü doldurmalısınız 
 
Lütfen aşağıdakileri belirtin: 

• Çalışma İzni Numaranız (Van der Elst Vizeleri için geçerli değildir) 
• çalışıyor olacağınız şirketin adı ve tam adresi 
• şirketin içinden bir irtibat adı ve irtibat kurulacak kişinin iş telefon numarası ve eposta adresi 

 
Bölüm 10 Geçiş 
 
Bir Geçiş Vizesi size İrlanda'ya girme izni vermez – yani Havalimanından ayrılmak. Yalnızca, bir başka ülkeye doğrudan geçiş yapmanıza 
izin verir. 
 
Bir Geçiş Vizesine ihtiyacınız varsa, lütfen seyahat ediyor olduğunuz ülkenin adını, İrlanda'ya gelecek ve ayrılacak olduğunuz tarihi, geçiş 
yapacağınız Limanın adı, uçakla ise, uçuş numarası ve son destinasyonun ülkesi için sahip olduğunuz vizenin ayrıntılarını – numarası, 
verilme tarihi, son kullanma tarihi ve verilme yerini belirtin. 
 
Bölüm 11 Eğitim Vizesi için Başvuru 
 

• Bu bölümü doldurmadan önce, lütfen Öğrenci Vizesi Yönergelerini şu adresten okuyun www.inis.gov.ie  Abuja, Beijing, Kahire, 
Londra, Moskova veya Yeni Delhi'deki Vize Bürolarımızdan birine başvuruyorsanız, gerekli olabilecek başka bazı 
dokümantasyonun ayrıntıları için onların web sitelerini de kontrol etmeniz tavsiye edilmektedir. Her büronun irtibat bilgileri, 
Kamu Hizmetleri (Services to Public) altında www.dfa.ie adresinde �bulunabilir. 

• Lütfen, İrlanda'da bir eğitim dersi için kabul edilmiş olduğunuzu onaylayın 
• Eğitim için kabul edildiğiniz üniversitenin adını, başlığını, eğitimin süresini, harçların tamamıyla ödenmiş olup olmadığını, her 

hafta katılacağınız örgütlü gündüz harcının toplam saat sayısı ve daha önce İrlanda'da eğitim görüp görmediğinizi belirtin. Daha 
önceden İrlanda'da eğitim gördüyseniz, ders, üniversite ve tarihlerin ayrıntılarını belirtin 

• Bu ders, ana çalışma dersine yerleştirilebilmenizden önce tamamlamanız gereken bir ön/hazırlık ders ise, aynı zamanda 2nci 
dersiniz hakkında aynı ayrıntıları belirtmeniz ve destekleyici dokümantasyonunuz ile birlikte teslim etmeniz gerekecektir 

• Lütfen İngilizce konuşabilip konuşamadığınızı belirtin. Lütfen almış olduğunuz uluslararası tanınan İngilizce Dil Testlerinin 
ayrıntılarını belirtin – örneğin IELTS, TOEFL, vs. ve elde edilen tüm sonuçlar. 

• O güne kadarki eğitimle ilgili yeterliliklerinizin ayrıntılarını belirtin ve son eğitim periyodunuz ve bu başvuru arasındaki herhangi 
bir boşluğu açıklayın 

• Önceki işinizin tüm periyotlarını listeleyin. Daha önce hiç çalışmamışsanız, lütfen ilk kutuya N/A yazın 
• Finansal olarak nasıl destekleneceğinizin ayrıntılarını belirtin – Self (Kendisi), Sponsor veya Other (Diğer) işaretleyin. Other 

(Diğer) seçerseniz, lütfen sağlanan kutuda ayrıntıları belirtin. 
• Sponsorunuz varsa, lütfen kaç tane sponsorunuzun olduğunuz belirtin. Birden fazla sponsorunuz varsa, lütfen ana sponsorun adını, 

size yakınlığını, adresini ve gün içi telefon numarasını belirtin 
• Herhangi başka bir sponsorun ayrıntılarını, destekleyici dokümantasyonunuzla birlikte teslim etmelisiniz. Tüm sponsorlar için, 

yukarıdaki ayrıntılara ek olarak, aynı zamanda, ayrıntıları ve çalışma kanıtlarını, şu andaki işlerinde ne kadar zamandır çalışıyor 
oldukları, maaş seviyeleri, banka hesapları, vs. sağlamalısınız. Lütfen tam ayrıntılar için yukarıda listelenen web sitelerini kontrol 
edin   

• Lütfen tüm soruları, eğitim ve iş geçmişinizdeki boşlukların dikkate alındığından emin olarak, tam biçimde yanıtlayın. Herhangi 
bir soru cevapsız bırakılırsa, başvurunuz reddedilecektir 

• Orijinal İngilizce Dili ve Eğitimi Yeterlilikleri sertifikaları başvurunuzla birlikte sunulmalıdır 
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Bölüm 12 Bu Formda Yardım 
 
Tüm başvuranlar bu Bölümü doldurmalıdır. �Evet’ olarak yanıtlarsanız, kullandığınız Acentenin adı ve iş adresi ile Acentenin telefon 
numarasını belirtin. 
 
Bölüm 13 Başvuranın Beyanatı 
 
Formu eksiksiz olarak doldurduğunuzda, bu Beyanatı okumalı, imzalamalı ve tarih belirtmelisiniz. 
 
Bu formu doldururken yardım almışsanız, Beyanatı imzalamadan önce sağlanan tüm bilgilerin gerçek ve doğru olduğundan emin olmalısınız. 
Vize Başvurusu 16 yaşın altındaysa, ebeveyn veya gözeticisi formu doldurmalı ve Beyanatı imzalamalıdır. 
 
İmzalanmamış formlar kabul edilemez ve size geri gönderilecektir. 
 
 
Bu Başvuruya Kimler Dahil Olabilir 
 
Yalnızca bir pasaportu olan bir kimse bir form ile başvurabilir. Pasaportunuzda bulunan size bağımlı olan kişiler ile birlikte seyahat 
ediyorsanız, onlar için ayrı bir form doldurmanız gerekmeyecektir. Ancak, Bölüm 8 (�evetse, sizin pasaportunuzda mı?’) altında doğru 
kutuyu işaretlediğinizden ve onların ayrıntılarını doldurduğunuzdan emin olmalısınız. Size bağımlı olan kişilerin kendi pasaportları varsa, 
ayrı bir form (ve harç) gereklidir. 
 
 
Bu Form ile Birlikte Hangi Belgeler Gereklidir 
 
Tüm başvuranlar aşağıdakileri sağlamalıdır: 

• Geçerli bir pasaport veya seyahat belgesi. 
• Uygun harç (tek giriş için 60€, Birden Çok giriş için 100€)*aşağıdaki nota bakın 
• Başvuruyor olduğunuz vize türüne ilişkin destekleyici dokümantasyon. Ayrıntılar için lütfen web sitemiz www.inis.gov.ie 

adresindeki ‘Documents Required (Gerekli Belgeler)’.bağlantısı altına bakın  Abuja, Beijing, Kahire, Londra, Moskova veya Yeni 
Delhi'deki Vize Bürolarımızdan birine başvuruyorsanız, gerekli olabilecek başka bazı dokümantasyonun ayrıntıları için onların 
web sitelerini de kontrol etmeniz tavsiye edilmektedir. İrtibat bilgileri, Kamu Hizmetleri (Services to Public) altında www.dfa.ie 
adresinde �bulunabilir. 

• Başvurudaki her kişinin son zamanlarda çekilmiş pasaport boyutlu renkli fotoğrafı (çocuklar dahil). Bu, şöyle olmalıdır:  
• 6 aydan eski olmamalıdır 
• Minimum boyut 35mm x 45mm, maksimum boyut 38mm x 50mm 
• Fotoğraf kağıdına basılmış olmalıdır 
• Net ve açık ve düz beyaz veya açık gri arka plana karşı çekilmiş olmalıdır 
• Doğrudan kameraya bakan ve tüm yüzü gösteren önden bir poz Yüz, fotoğrafın %70-80'ini 

kaplamalıdır. İfade, gözler açık ve ağız kapalı olarak nötr olmalıdır. Gözleri kapatan hiç saç 
olmamalıdır. 

• Yalnızca dini nedenlerle giyilen baş örtülerine izin verilir. Saç bantlarına izin verilmez 
• Güneş gözlükleri kabul edilmez. Gözlük takılıyorsa, gözler görünür olacak şekilde camlar net 

olmalıdır 
• NOT: Lütfen teslim edilen fotoğrafların arkasına adınızı açık biçimde yazın – fotoğrafınızı 

başvuru formuna yapıştırmayın 
 
Bir vize başvurusu ile birlikte teslim edilen tüm dokümantasyon, İngilizce olmalı veya bir noter onaylı tercüme olmalıdır. 
 
Doldurulmuş Başvuru Formunun Nereye Teslim Edileceği 
Doldurulmuş başvuru formunuzu, tüm gerekli destekleyici dokümantasyon ve uygun harç ile birlikte, kalıcı olarak ikamet ettiğiniz ülkeye 
akredite olan İrlanda Büyükelçiliği/Konsolosluğu veya Vize bürosuna teslim etmelisiniz. 
 
Uygun büronun ayrıntıları Services to the Public (Kamu Hizmetleri)’ bağlantısı altında, www.dfa.ie adresinde bulunabilir� 
 
*Harçlar hakkında not:  
 
Yerel İrlanda Büyükelçiliği/Konsolosluğu/Vize Bürosu ile, yerel para biriminizde ödenecek geçeli harcı ve kabul edilen ödeme yöntemini 
kontrol etmeniz gerekecektir. Ödenecek harç, Vize İşlem harcıdır ve başvurunuzun sonucundan bağımsız olarak, iade edilmez. 
 
AET (İrlandalı dahil) ve İsviçre milliyetinden olan eşiniz ve belirli diğer aile üyeleri harçlardan muaftır. Bu muafiyetten faydalanmak için, 
AET/İsviçre milliyetinden bir eş bir AET/İsviçre milliyeti orijinal pasaportu ve orijinal evlilik sertifikasını kanıt olarak üretmelidir. Diğer 
aile üyelerinin, harcın ödenip ödenmeyeceğini ve muafiyetten faydalanmak için gerekli dokümantasyonu yerel İrlanda 
Büyükelçiliği/Konsolosluğu/Vize Bürosunda kontrol etmeleri gerekecektir. 

http://www.inis.ie/
http://www.dfa.ie/
http://www.dfa.ie/

