
İtalya Büyükelçiliği Schengen Vize Talebi İçin Gerekli Evraklar 
• Tanıma Mektubu için Eskişehir Ticaret Odası’na verilecek dilekçe (Online başvuru sonrası e-posta olarak gelecektir) 
• Schengen vizesi talep formu (Online başvuru sonrası e-posta olarak gelecektir. Gelen form çıktı alınarak 4. sayfada sağ 
taraftaki kutucuk başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Reşit olmayan kişilerin imzalarını yasal velileri atmalıdır.)  
• Talepte bulunan şahsa ait, yakın tarihte çekilmiş, arkası beyaz fonlu 2 adet biyometrik fotoğraf 
• Talepte bulunan şahsa ait ve geçerlilik süresi talep edilen vize süresinden asgari 6 ay uzun olan pasaport (Pasaport 
veriliş tarihi 10 yıldan eski olmaması gerekmektedir, Eski pasaport bulunması halinde önceden alınmış Schengen vize 
fotokopilerinin eklenmesi faydalı olacaktır. Büyükelçilik ilk Schengen vize başvurusu gerçekleştiren kişileri görüşmeye 
çağırmaktadır) 
• İtalya’da faaliyet gösteren şirketin antetli kağıda yazılmış davet mektubu; fuara katılım gerçekleştirecek olan üyeler için 
fuar davetiyesi (İstenilen Davet Mektubu formatına buradan ulaşabilirsiniz. Davet mektubu ile birlikte şirkete ait “Güncel  
Tarihli Visura Camerale Recente” belgesi ve davet gönderen kişiye ait kimlik fotokopisi talep edilmektedir.) 
• Seyahat araçları ( gidiş-dönüş biletleri veya rezervasyonları veya şahsi ulaşım araçları belgeleri ) 
• Konaklama (otel rezervasyonu veya İtalyan vatandaşı veya İtalya’da yasal ikamet izni bulunan yabancı kişi tarafından 
tanzim edilecek olan konaklama yazısı ) 
• Talep edilen kalış süresi için gerekli olan mali araçlar (Son harekette belli miktar bakiyeli; banka kaşeli ve imzalı şirket 
hesap dökümü, gelir belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi. Çalışanlar için ek olarak son 3 aylık banka kaşeli ve imzalı 
maaş hesap hareketleri) 
• Sağlık nedenlerinden dolayı gerekli olabilecek acil tedavi, hastane ve yurda dönüş masraflarını karşılayan, asgari 
teminat sınırı 30 bin Euro olan sağlık sigortası. ( Poliçe İngilizce ve süresi en az gidiş dönüş tarihlerinin 1 gün öncesinde 
başlayıp 1 gün sonrasında bitecek şekilde olmalıdır ) 
• Tarihçeli ikamet belgesi ( E-devlet üzerinden barkotlu olarak alınabilir. İkamet tarihçeli olmalı ve ikamet adresinde en 
az 31 gündür oturuyor olunmalıdır) ve Nüfus kayıt örneği (Nüfus kayıt örneği tipi “Nüfus Aile” seçilerek alınmalıdır)
• Vize ücreti 2.450 TL ( Eskişehir Ticaret Odasına elden teslim edilecek olup, vize başvuru merkezinden alınacak 
makbuzlar, pasaport ile birlikte üyemize elden teslim edilecektir ) 
• Schengen vize başvuru takip bedeli 1000 TL ( Eskişehir Ticaret Odası veznesine yatırılacaktır ) 
• Firma çalışanları için firmada resmi olarak çalıştıklarına dair firma kaşeli ve imzalı, SGK işe giriş bildirgesi ve firma 
sigortalı hizmet listesi 
• Vekalet dilekçesi (“VIS” ibareli Schengen vizesi olanlar için gerekmektedir.Vekalet dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz) 
 • Beyan Formu ( Forma buradan ulaşabilirsiniz ) 
 

Gerekli belgeleri ve pasaportlarınızı seyahat edeceğiniz tarihin en az 30 gün öncesinde 

Eskişehir Ticaret Odası Vize Ofisine teslim edebilecek şekilde seyahat tarihi belirlemeniz gerekmektedir, 

bu süre belirlenirken online başvuru süresi de göz önünde bulundurulmalıdır. 
 

25 Eylül 2014 Tarihinden sonra Schengen vize başvurusu yaparak, “VIS” ibaresi bulunan Schengen 

vizesi almış başvuru sahipleri haricinde tüm başvuru sahipleri 5 yıl süre ile geçerli olacak parmak izi 

işlemleri için başvurularını Ankara’da şahsen gerçekleştirmek durumundadırlar. Büyükelçilik, gerekli 

görmesi durumunda daha önce parmak izi olan başvuru sahiplerinden de tekrar parmak izi talebinde 

bulunabilir. 
 

Başvuru sahibinin ikamet adresi Eskişehir, Ankara, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir 

illerinden birisinde olmalıdır, aksi takdirde Ankara İtalya Büyükelçiliği tarafından vize 

başvurusu kabul edilmemektedir. 

 

Not: Gerekli gördüğünde, İtalya Büyükelçiliği her türlü ek belgeyi isteme ve vize talebi için gerekli 
belgelerin listesini değiştirme hakkını saklı tutar. Vize işlemlerinin tamamlanma süresi İtalya 

Büyükelçiliği Vize Bölümünün yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilmektedir 
 

http://www.etonet.org.tr/uploads/4-davetmektubu.pdf
http://www.etonet.org.tr/uploads/vekaletdilekcesiornegi.doc
http://www.etonet.org.tr/uploads/it_BeyanFormu.pdf

