
 Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış (3. sayfadaki 37 nolu kutucuk ve 4. 

sayfanın sonunda olmak üzere 2 imza bulunmalıdır) Schengen vize başvuru formu. (18 yaş altı çocukların vize 

başvuru formlarında anne ve baba imzaları olmalıdır) 

- Başvuru formundaki 17. kutucuğa ikametgah adresi yazılmalıdır. 

 Son 10 yılda alınmış ve  talep edilen vize süresinin bitiminden itibaren en az 90 gün geçerli olan pasaport 

aslı (pasaportun karşılıklı en az 2 sayfası boş olmalıdır). 

 Pasaportun ilk sayfası dahil, işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri. Eski pasaportunuz mevcut ise; ilk 

sayfası ve önceden alınmış Schengen, Amerika, Japonya, Kanada, İngiltere vizelerinin ve giriş-çıkış kaşelerinin 

fotokopileri. 

 Kişinin daha önceden alınmış Schengen ya da USA, Japonya, Kanada, İngiltere vizesi yoksa Büyükelçilik 

tarafından başvuru tarihinden en az 4 gün sonra görüşmeye çağrılacaktır. Görüşme gün ve saatleri VFS Vize Ofisi 

personeli tarafından organize edilecektir. 

 Seyahat ile ilgili ayrıntıları belirten bir dilekçe yazılmalıdır. 

 1 adet biyometrik fotoğraf. (3.5 x 4.5 yüz ölçülerinde ve arka fonu beyaz olmalıdır, yetişkinde maksimum 

6 ayı, 12 yaş altı çocukta ise 3 ayı geçmemiş olmalıdır.) 

 Tüm Schengen ülkeleri için geçerli, ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde 

ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı seyahat sigortası. Yabancı vatandaşlar için 

eğer ikametleri varsa 99 ile başlayan kimlik numaraları; Türkiye’de oturumları yoksa pasaport numaraları sigorta 

poliçesinde yer alması gerekmektedir. Öngörülen yolculuk tarihlerinden birkaç gün önce ve sonrasını 

kapsamasına dikkat edilmelidir. Sigortalar internet çıktısı olarak da kabul edilmektedir. 

 Öngörülen gidiş-dönüş tarihlerinde uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer 

kanıtlayıcı belgeler. Eğer seyahat araç ile gerçekleşecekse ruhsat fotokopisi, aracı kullanacak olan kişinin ehliyeti, 

aracın yeşil sigortası ve seyahat planı yazısı eklenmelidir. 

 Katılması planan süre için konaklamaya ilişkin belge. 
 
 

 Aşağıda belirtilen belgelerin ziyaretin amacına uygun olanlar ibraz edilecektir: 

 

Öğrenim amacıyla: Ulusal mevzuata uygun davetiye ve/veya teminat (Not: İtalyan eğitim, formasyon veya 

araştırma kurumunca verilen kayıt sertifikası), Türkiye’deki üniversiteden alınmış yazı (Başvuru sahibinin gidiş 

amacına ve Erasmus/Sokrates burslu olarak bir İtalyan Üniversitesi’nde eğitim göreceğine dair belgeler, hibe 

yazısı orijinali) 

 

AB’nin eğitim, öğrenim veya araştırma programlarına katılım amacıyla: 
 

- Eğer başvuru sahibi staj için gidiyor ise davet eden kişinin imzası bulunan kimlik fotokopisi ve imzalı kaşeli 

davetiye mektubu olması gerekmektedir. Şirkette staj yapılacak ise visura camerale belgesi sunulmalıdır. 

- Türkiye’ de öğrenim görmekte olduğu okulun gönderdiğine dair yazı. 

- Üniversite veya araştırma merkezi tarafından gönderilen davet mektubu. 
 
- Vize başvurusu yapanın, bir Avrupa Birliği Programı kapsamında desteklendiğini gösterir. Türkiye Ulusal Ajansı 

(AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından verilmiş mektup. 

 

 

 



 
Başvuru sahibi öğretmen veya öğretim görevlisi ise: 
 

- İşveren mektubu ve izin onayı. 
 

- SGK işe giriş bildirgesi. 
 

- Detaylı hizmet dökümü. 
 

- Ekonomik durumunuzu gösteren son 3 aylık güncel ve bakiyeli, bankadan ıslak imza ve kaşeli banka 

hesap dökümü. (alış tarihi 15 günden eski olmamalıdır ve bir haftalık seyahat için yaklaşık 4.000-

5.000 arası bakiye bulunmalıdır) 

- Varsa tapu da belgelerin arasına eklenebilir, ruhsat istenmemektedir. 

 

Başvuru sahibi öğrenci ise: 
 

- Son 6 ay içerisinde alınmış öğrenci belgesi. 

- Önemli: Öğrencilerin annelerini ya da babalarını ya da birinci derece akrabalarını sponsor olarak 

göstermeleri gerekmektedir. Sponsor evrakları: 

o Sponsorluk dilekçesi 

o Sponsor olacak kişilerin de kendileri başvuruyormuş gibi üstte ve altta belirtilen belgelerden 

kendi durumlarına uygun olanları ve sponsora ait ekonomik durumunu gösteren son 3 aylık 

güncel ve bakiyeli, bankadan ıslak imza ve kaşeli banka hesap dökümü. (alış tarihi 15 günden 

eski olmamalıdır ve bir haftalık seyahat için yaklaşık 4.000-5.000 arası bakiye 

bulunmalıdır) 

o Sponsor olan kişiyle yakınlık derecesini tam vukuatlı nüfus kayıt örneğiyle ispatlamaları 

gerekmektedir. 

 

 Çalışan kişiler: 

- Antetli ya da kaşeli kağıda imzalı işveren yazısı ve izin onayı.  

- İşyerinden kaşe ve imzalı son 3 aylık maaş bordrosu. 

- İşe giriş bildirgesi. 

- SGK’dan ya da e-devletten alınmış barkodlu hizmet dökümü. 

- Çalıştığı işyerinin 3 ayı aşmamış güncel oda kayıt sureti ya da faaliyet belgesi. (mutlaka orijinalleri 

olmalıdır)  

o Avukatlar kendi baro kayıtlarına ek olarak başka bir avukatın yanında çalışıyorlarsa o kişinin 

baro kaydını da ibraz etmelidir. 

- Ticaret sicil gazetesi kopyası. 

- Güncel vergi levhası. 

- Ekonomik durumunuzu gösteren son 3 aylık güncel ve bakiyeli, bankadan ıslak imza ve kaşeli banka 

hesap dökümü. (alış tarihi 15 günden eski olmamalıdır ve bir haftalık seyahat için yaklaşık 4.000-

5.000 arası bakiye bulunmalıdır) 

- Varsa tapu da belgelerin arasına eklenebilir, ruhsat istenmemektedir. 

 İşverenler için gerekli belgeler; 

- İşyerinin antetli veya kaşeli ve imzalı kağıdına yazılmış dilekçe. 



- 4B Bağ-Kur hizmet dökümü. 

- Bağlı bulunduğu odadan son 3 ay içerisinde alınmış oda kayıt sureti ya da faaliyet belgesi. (mutlaka 

orijinalleri olmalıdır) 

-  Ticaret sicil gazetesi kopyası. (şirket ortağı ya da sahibinin ismi mutlaka geçmelidir) 

-  Güncel vergi levhası. 

- Ekonomik durumunuzu gösteren son 3 aylık güncel ve bakiyeli, bankadan ıslak imza ve kaşeli banka 

hesap dökümü. (alış tarihi 15 günden eski olmamalıdır ve bir haftalık seyahat için yaklaşık 4.000-

5.000 arası bakiye bulunmalıdır) 

- Varsa tapu da belgelerin arasına eklenebilir, ruhsat istenmemektedir. 

 

 Başvuru sahibi 18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat 

ediyorsa: seyahate katılmayan ebeveynden noter tasdikli muvafakatname orijinali sunulmalıdır. Ayrıca yalnız 

seyahat edecekse Italya’daki okulda ya da yurtta yetkili bir şahsın sorumluluğunu üstleneceğine dair dilekçesi ve 

şahsın kimlik fotokopisi de eklenmelidir. 

 Davetiyede imzası bulunan kişinin kimlik fotokopisi. 

 Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

 Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği (yerleşim yeri mutlaka görünmelidir) ya da barkodlu yerleşim 

yeri belgesi. 

 Profesyonel kurslar veya stajlarla ilgili daha fazla bilgi için lütfen İtalyan Büyükelçiliği ile iletişime 

geçiniz. 

 Vize ücreti ve VFS Global servis ücreti ödemeleri başvuru sonrası Vize Başvuru Merkezi’nde 

bulunan vezneye nakit ve Türk Lirası olarak yapılmaktadır. 

Lütfen Dikkat: 

 Lütfen tüm belgelerin orijinal olması gerektiğini ve size iade edilmesi gerekiyorsa bir fotokopinin de 

sunulması gerektiğini unutmayın. 

 Elçilik, ek belgeler talep etme hakkını saklı tutar. 

 

BAŞVURU SONRASI EK BİLGİLER: 

 Başvuru takibinizi http://www.vfsglobal.com/italy/turkey adresimizden başvurunuz sonrası tarafınıza 

verilecek olan fişin üzerindeki Referans numarasını ve doğum tarihinizi girerek yapabilirsiniz veya 0212 

373 58 28 numaralı telefondan arayarak da bilgi alabilirsiniz. 

 Pasaport teslim almaya gelirken lütfen yanınızda başvurunuzu yaptıktan sonra aldığınız fişi getirmeyi 

unutmayınız. Pasaportunuzu sizin yerine bir başkası teslim alacaksa nüfus cüzdanı fotokopinizin altına 

yazdığınız imzalı yetki yazınızı ve beyaz fişinizi teslim alacak kişiye vermeniz gerekmektedir. 

 Pasaport Teslim Saatlerimiz: 14:00 – 17:00 saatleri arasındadır. 

 UYARI: Pasaportunu kurye ile isteyen yolcularımızın red alması durumunda pasaportlarını ofisimize 

bizza gelerek elden teslim almaları gerekmektedir. 

 Pasaportunuzu alana kadar lütfen fatura ve fişinizi saklaynız. 

 Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş ve imzalanmış (3. sayfadaki 37 nolu kutucuk ve 4. 

sayfanın sonunda olmak üzere 2 imza bulunmaldır) Schengen vize başvuru formu. (18 yaş altı çocukların vize 

başvuru formlarında anne ve baba imzaları olmalıdır) 

http://www.vfsglobal.com/italy/turkey


 Son 10 yılda alınmış ve  talep edilen vize süresinin bitiminden itibaren en az 90 gün geçerli olan pasaport 

aslı (pasaportun en az karşılıklı 2 sayfası boş olmalıdır). 

 PPasaportun ilk sayfası dahil, işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri. Eski pasaportunuz (hususi ve hizmet 

pasaportu dahil) mevcut ise; ilk sayfası ve önceden alınmış Schengen, Amerika, Japonya, Kanada, İngiltere 

vizelerinin ve giriş-çıkış kaşelerinin fotokopileri. 

 Kişinin daha önceden alınmış Schengen ya da Amerika, Japonya, Kanada, İngiltere vizesi, hususi ya da 

hizmet pasaportu yoksa Büyükelçilik tarafından başvuru tarihinden en az 4 gün sonra görüşmeye çağrılacaktır. 

Görüşme gün ve saatleri VFS Vize Ofisi personeli tarafından organize edilecektir. 

 Seyahat ile ilgili ayrıntıları belirten bir dilekçe yazılmalıdır. 

 1 adet biyometrik fotoğraf. (3.5 x 4.5 yüz ölçülerinde ve arka fonu beyaz olmalıdır, yetişkinde maksimum 

6 ayı, 12 yaş altı çocukta ise 3 ayı geçmemiş olmalıdır.) 

 Tüm Schengen Ülkeleri için geçerli, ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat 

halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı seyahat sigortası. Yabancı vatandaşlar 

için eğer ikametleri varsa 99 ile başlayan kimlik numaraları; Türkiye’de oturumları yoksa pasaport numaraları 

sigorta poliçesinde yer alması gerekmektedir. Öngörülen yolculuk tarihlerinden birkaç gün önce ve sonrasını 

kapsamasına dikkat edilmelidir. Sigortalar internet çıktısı olarak da kabul edilmektedir. 

 Öngörülen gidiş-dönüş tarihlerinde uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer 

kanıtlayıcı belgeler. Eğer seyahat araç ile gerçekleşecekse ruhsat fotokopisi, aracı kullanacak olan kişinin ehliyeti, 

aracın yeşil sigortası ve seyahat planı yazısı eklenmelidir. 

 Öngörülen seyahat süresince düzenlenmiş otel rezervasyonları, konaklayacak kişilerin ismi rezervasyonda 

yer almalıdır. 

 

 Katılması planan süre için konaklamaya ilişkin belge. 

 

 Ekonomik durumunuzu gösteren son 3 aylık güncel (alış tarihi 15 günden eski olmamalıdır) bakiyeli 

banka hesap dökümü getirilmelidir. Bankadan kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır. (varsa tapu da belgelerin arasına 

eklenebilir.) 

 

 Aşağıda belirtilen belgelerin ziyaretin amacına uygun olanlar ibraz edilecektir: 

Öğrenim amacıyla: Ulusal mevzuata uygun davetiye ve/veya teminat (Not: İtalyan eğitim, formasyon veya 

araştırma kurumunca verilen kayıt sertifikası), Türkiye’deki üniversiteden alınmış yazı (Başvuru sahibinin gidiş 

amacına ve Erasmus/Sokrates burslu olarak bir İtalyan Üniversitesi’nde eğitim göreceğine dair belgeler, hibe 

yazısı, transkript). 

 

AB’nin eğitim, öğrenim veya araştırma programlarına katılım amacıyla: 

 

Eğer başvuru sahibi staj için gidiyor ise davet eden kişinin imzası bulunan kimlik fotokopisi ve imzalı kaşeli 

davetiye mektubu olması gerekmektedir. Şirkette staj yapılacak ise visura camerale belgesi sunulmalıdır. 

Erasmus Plus için gidecek başvuru sahiplerinin imzalı Erasmus Plus sözleşmesini başvuru sırasında sunması 

geremektedir ya da Türkiye’ de öğrenim görmekte olduğu okulun gönderdiğine dair yazı da sunabilirler. 

-Üniversite veya araştırma merkezi tarafından gönderilen davet mektubunun aslı. 
 
-Vize başvurusu yapanın, bir Avrupa Birliği Programı kapsamında desteklendiğini gösterir. Türkiye Ulusal Ajansı 

(AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından verilmiş mektup. 
 
Başvuru sahibi öğretmen veya öğretim görevlisi ise: 
 

İşveren mektubu ve izin onayı, SGK işe giriş bildirgesi ve detaylı hizmet dökümü. 
 
Başvuru sahibi öğrenci ise: 
 



Öğrenciler için son 6 ay içinde alınmış öğrenci belgesi. 

 

Çalışanlar için evraklar: 

 

Çalışan kişiler antetli ya da kaşeli kağıda imzalı işveren yazısı ve izin onayı. İşyerinden kaşe ve imzalı son 3 aylık 

maaş bordrosu, işe giriş bildirgesi, SGK’dan alınmış barkodlu hizmet dökümü, çalıştığı işyerinin 3 ayı aşmamış 

güncel oda kayıt sureti, ya da faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi kopyası, güncel vergi levhası. 

İşverenler için gerekli belgeler: 

İşverenler için gerekli belgeler; İşyerinin antetli veya kaşeli ve imzalı kağıdına yazılmış dilekçe, 4B Bağ-Kur 

hizmet dökümü, bağlı bulunduğu odadan son 3 ay içerisinde alınmış oda kayıt sureti ya da faaliyet belgesi, ticaret 

sicil gazetesi kopyası, güncel vergi levhası. 

Sponsor evrakları:  

 

Öğrencilerin annelerini ya da babalarını ya da birinci derece akrabalarını sponsor olarak göstermeleri 

gerekmektedir. Sponsorluk dilekçesi, sponsor olacak kişilerin de kendileri başvuruyormuş gibi üstte belirtilen 

belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ve sponsora ait ekonomik durumunu gösteren son 3 aylık güncel 

bakiyeli banka hesabını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca sponsor olan kişiyle yakınlık derecesini tam vukuatlı 

nüfus kayıt örneğiyle ispatlamaları gerekmektedir. 

 

 Başvuru sahibi 18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat 

ediyorsa: seyahate katılmayan ebeveynden noter tasdikli muvafakatname orijinali sunulmalıdır. Ayrıca yalnız 

seyahat edecekse Italya’daki okulda ya da yurtta yetkili bir şahsın sorumluluğunu üstleneceğine dair dilekçesi ve 

şahsın kimlik fotokopisi de eklenmelidir. 

 Davetiyede imzası bulunan kişinin kimlik fotokopisi. 

 Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

 Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği ya da barkodlu yerleşim yeri belgesi. 

 25 Eylül 2014 tarihinden VIS-Visa Information Services uygulamasına geçilmiştir. Bu tarihten itibaren 

herhangi bir Schengen ülkesinden vize almak isteyen başvuru sahipleri parmak izi vermek zorundadır. Ayrıntılı 

bilgi için tıklayınız. 

 Vize ücreti ve VFS Global servis ücreti ödemeleri başvuru sonrası Vize Başvuru Merkezi’nde 

bulunan vezneye nakit ve Türk Lirası olarak yapılmaktadır. 

Lütfen Dikkat: 

 Lütfen tüm belgelerin orijinal olması gerektiğini ve size iade edilmesi gerekiyorsa bir fotokopinin de 

sunulması gerektiğini unutmayın. 

 Elçilik, ek belgeler talep etme hakkını saklı tutar. 

 

http://www.ambankara.esteri.it/ambasciata_ankara/tr/ambasciata/news/dall-ambasciata/2014/07/news-vis.html

