
 
TİCARİ VİZE 

 
 

VİZE BAŞVURU SAHİBİNİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER 
 

 İstenilen vize süresinin bitiminden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport 
 Tamamı doldurulmuş olan vize başvuru formu 
 Yeni çekilmiş bir adet vesikalık resim 
 Varsa, daha önce alınmış Schengen vizelerinin fotokopileri 
 Pasaportun son sayfa fotokopisi 
 Gidiş dönüş rezervasyonu. Araba ile seyahat edenler için, gümrük triptiği ve uluslararası trafik sigorta poliçesi 
 - Otel rezervasyonu veya,  

- İtalyan şirketinin başvuru sahibini misafir edeceğini belirten yazısı  
 Kalınacak toplam süreyi kapsayan bir seyahat sağlık sigortası1
 Başvuru sahibine ait son 3 aylık banka hesap ekstreleri, olası kredi kartı hesap ekstreleri ve/veya seyahat 

çekleri ve/veya gayrimenkul tapuları2
 
 
İTALYAN ŞİRKETİNİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER
Bir nüshası doğrudan Konsolosluğun +90-232-4212512 numaralı faksına, diğeri ise başvuru sahibine çekilmelidir  
 

 (Ekte örneği görülebileceği gibi) İtalyan şirketinin davet yazısı 
 İtalyan Ticaret Odası Kaydı (=Visura Camerale) 

 
 
TÜRK ŞİRKETİNİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER 
 
Şirket yetkilisi ve ortakları:  

 Ticaret Sicil Gazetesi 
 Ticaret veya Sanayi Odası Kayıt Sureti 
 Şirketin imza sirküleri 
 Vergi Levhası 
 Şirkete ait banka hesapları 
 İtalyan şirketleri ile ticareti gösteren olası faturalar 
 Vize başvuru sahibinin tanıtıldığı ve seyahat amacının belirtildiği şirket yazısı 

 
Özel sektör çalışanları:  

 Yukarıda belirtilmiş olan şirket evrakları 
 Vize başvuru sahibinin tanıtıldığı ve seyahat amacının belirtildiği şirket yazısı 
 S.S.K. (Sosyal Sigortalar Kurumu) İşe Giriş Bildirgesi veya emekli çalışanlar için: emekli karnesi (kartı) 
 Son 4 aylık maaş bordrosu 

 
 
 
 

                                                           
1 Sigortanın olası tedavi giderlerini ve/veya hastaneye kaldırılma ve/veya sağlık nedenlerinden ötürü ülkelerine dönüşlerinde doğabilecek giderleri  
(asgari 30.000 Euro) karşılaması ve Schengen ülkelerinde geçerli olması gerekir. 
Çok girişli vizeler:

 İlk seyahatte kalınacak süreyi kapsayacak olan sigorta poliçesi 
 Başvuru sahibinin daha sonra gerçekleştireceği seyahatlerinde sağlık sigortası yaptıracağını taahhüt eden yazısı 

 
2 İstenilen asgari teminatlar: 
   1 ile   5 gün arası: sabit tutar  269,60 Euro 
   6 ile 10 gün arası: günlük tutar   44,93 Euro 
 11 ile 20 gün arası: sabit tutar    51,64  Euro + günlük tutar  36,67 Euro 
 20 günden fazla: sabit tutar  206,58 Euro + günlük tutar  27,89  Euro 
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