
 

 

İtalya Çalışanlar İçin Vize Başvurusu 

İtalyan kültüründe moda oldukça önemli bir yere sahiptir. Her ne kadar Arnavut taşlı kaldırımlarda 

stilettolarla yürümek zor olsa da yerine göre en güzel giysilerinizi giymeye özen göstermelisiniz. Caddelerde 

dolaşırken spor kıyafetler kullanabilirsiniz tabi ki ama gece bir restorana giderken gündüz giydiğiniz 

kıyafetleri kullanmamaya özen gösterin. Kiliseleri dolaşırken de kapalı kıyafetler kullanmaya dikkat edin. 

İtalya Çalışanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İtalya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İtalya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İtalya vize başvurusunda kullanılacak 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• İtalya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Son 3 aya ait olacak şekilde düzenlenmiş maaş bordrosu. (Kaşeli ve imzalı olmasına özen gösteriniz.) 
• İtalya vizesi almak isteyen çalışana ait varsa tapu veya araç ruhsat fotokopileri. 
• Şirketin antetli kağıdına yazılmış İtalya’ya seyahat amacını, gidiş ve dönüş tarihlerini gösterebilecek ıslak 

imzalı ve kaşeli dilekçe. 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait imza sirküleri. 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait son döneme ait vergi levhası. 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait faaliyet belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi. 
• SGK İşe Giriş Belgesi ve barkotlu SGK Hizmet Dökümü ( Vize İçin Başvuran Kişinin Son Çalıştığı Yerde, 

Çalışma Süresi 1 Yılı Aşmaması Durumunda Önceki İş Yerinden İşe Giriş Belgesi Talep Edilmelidir.) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için İtalya vizesi alacaksanız yakınlarınızın alabileceği orijinal davetiye. (Davetiler ile 

birlikte davetiyeyi gönderen yakınızın telefon numaraları, adres bilgileri, nüfus kâğıdı ve oturum izni belgeleri 
olmalıdır.) 

• Nüfus kâğıdı fotokopisi 

Elçilikler tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Soyadı değişikliği olmuş ise pasaportların yenilenme 

zorunluluğu vardır. 12 yaşından küçük çocukların parmak izi vermesine gerek yoktur. Yeşil, gri ve 

diplomatik pasaporta sahip kişiler en fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. 
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İtalya Şirket Sahipleri İçin Vize Başvurusu 

Her ne kadar İtalya güvenli bir ülke olsa da her turistlik mekânda olduğu gibi İtalya’da da yankesicilik 

fazlaca görülür. Turistlik mekânları gezerken çantanızı ve cüzdanınızı gözünüzden hiç ayırmamaya özen 

göstermelisiniz. İtalya’da yol üzerinde durup taksi durdurmaya çalışırsanız muhtemelen çok 

bekleyeceksiniz. İtalya’da taksi durağını arayıp bulunduğunuz yere taksi çağırmalısınız. Yoksa hiçbir taksi 

yoldan sizi almayacaktır. 

İtalya Şirket Sahipleri Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İtalya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İtalya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 
arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İtalya vize başvurusunda kullanılanılacak 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat sağlık sigortası poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• İtalya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Bağkur hizmetleri ile ilgili e-devletten alabileceğiniz barkotlu hizmet dökümü. 
• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Şirketin antetli kağıdına yazılacak gidiş – geliş tarihlerini ve ziyaret amacını belirtecek şekilde düzenlenmiş 

kaşeli ve imzalı olarak düzenlenmiş vize talep dilekçesi. 
• Orijinal Faaliyet Belgesi. (Son Üç Ay Tarihli) 
• Son döneme ait vergi levhası kopyası. (Son Dönem) 
• İmza sirküleri kopyası. (Süresi Geçmemiş) 
• Resmi Gazete İlanı Kopyası. (Ticaret Sicil Gazetesi) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için İtalya vizesi alacaksanız İtalya’da bulunan yakınınız tarafından gönderilecek 

orijinal davetiye. Davetiyenin yanında yakınınızın adresi, telefon numaraları, oturum belgeleri ve kimlik 
bilgileri de bulunmalıdır. 

Elçilikler tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Soyadı değişikliği olmuş ise pasaportların yenilenme 

zorunluluğu vardır. 12 yaşından küçük çocukların parmak izi vermesine gerek yoktur. Yeşil, gri ve 

diplomatik pasaporta sahip kişiler en fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. 
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İtalya Emekliler İçin Vize Başvurusu 

İtalya’da pizza ve makarnanın bin bir çeşidini bulacaksınız. Yenilebilir tüm malzemeler ile yapılan pizzaları 

dilimler halinde de satın alıp tadına baktıktan sonra tam hallerini sipariş edebilirsiniz. İtalyanlar 

makarnalarını çok fazla pişirmezler. Aldante adı verilen daha diri halde yiyorlar. Siparişinizi verirken 

makarnanın biraz daha pişirmeleri söylemelisiniz. 

İtalya Emekli Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İtalya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İtalya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İtalya vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• İtalya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Tapu, araç ruhsat fotokopileri, kira kontratı gibi gelir gösterebileceğiniz belgeler.. ( Var İse) 
• İtalya Başkonsolosluğuna yazılmış seyahat amacını açıklayan, seyahat giderlerini kimin tarafında 

karşılanacağını açıklayan şahsi dilekçe. 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• E-devletten alabileceğiniz  barkotlu emekli tescil belgesi 
• Emeklilik maaşınızı aldığınız bankadan almanız gereken son 3 aya ait ıslak imzalı ve kaşeli hesap dökümü. 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için İtalya vizesi alacaksanız İtalya’da bulunan yakınınız tarafından gönderilecek 

orijinal davetiye. Davetiyenin yanında yakınınızın adresi, telefon numaraları, oturum belgeleri ve kimlik 
bilgileri de bulunmalıdır. 

Konsolosluklar tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Soyadı değişikliği olmuş ise pasaportların 

yenilenme zorunluluğu vardır. 12 yaşından küçük çocukların parmak izi vermesine gerek yoktur. Yeşil, gri 

ve diplomatik pasaporta sahip kişiler en fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. 
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İtalya Öğrenciler İçin Vize Başvurusu 

İtalya’da bir bölgeden diğer bölgeye giderken rahatlıkla toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. Bu toplu 

taşıma araçlarını kullanmak için seyahat kartlarına mutlaka sahip olmanız gerek. Ayrıca müzelere girmek 

için sıra beklemek yerine internet üzerinden alacağınız giriş kartlarıyla kolayca sıra beklemeden gezilerinizi 

tamamlayabilirsiniz. Birde küçük bir hatırlatma sakın İtalya’da futbol muhabbetine girmeyin. Özellikle A.C. 

Roma ya da S.S. Lazio maçları sırasında şehirde bulunuyorsanız ters gelecek hareketlerden kaçınmalısınız. 

İtalya Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İtalya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İtalya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların orijinalleri. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İtalya vize başvurusunda kullanılanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• İtalya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• İtalya seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir şahıs şirketi sahibiyse İtalya Şahıs firma sahibi vizesi için gerekli olan 
tüm evraklar. ) 

• İtalya Vizesi için başvuran kişi 18 yaşından küçükse anne ve babadan noter onaylı muvafakatname. (Aslı ve 
fotokopisi.) 

• Öğrenci Belgesi. ( Yeni Tarihli) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için İtalya vizesi alacaksanız İtalya’da bulunan yakınınız tarafından gönderilecek 

orijinal davetiye. Davetiyenin yanında yakınınızın adresi, telefon numaraları, oturum belgeleri ve kimlik 
bilgileri de bulunmalıdır. 

Konsolosluklar tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Soyadı değişikliği olmuş ise pasaportların 

yenilenme zorunluluğu vardır. 12 yaşından küçük çocukların parmak izi vermesine gerek yoktur. Yeşil, gri 

ve diplomatik pasaporta sahip kişiler en fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. 
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İtalya Öğrenciler İçin Vize Başvurusu 

İtalya’da bir bölgeden diğer bölgeye giderken rahatlıkla toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. Bu toplu 

taşıma araçlarını kullanmak için seyahat kartlarına mutlaka sahip olmanız gerek. Ayrıca müzelere girmek 

için sıra beklemek yerine internet üzerinden alacağınız giriş kartlarıyla kolayca sıra beklemeden gezilerinizi 

tamamlayabilirsiniz. Birde küçük bir hatırlatma sakın İtalya’da futbol muhabbetine girmeyin. Özellikle A.C. 

Roma ya da S.S. Lazio maçları sırasında şehirde bulunuyorsanız ters gelecek hareketlerden kaçınmalısınız. 

İtalya Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İtalya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İtalya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların orijinalleri. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İtalya vize başvurusunda kullanılanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• İtalya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• İtalya seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir şahıs şirketi sahibiyse İtalya Şahıs firma sahibi vizesi için gerekli olan 
tüm evraklar. ) 

• İtalya Vizesi için başvuran kişi 18 yaşından küçükse anne ve babadan noter onaylı muvafakatname. (Aslı ve 
fotokopisi.) 

• Öğrenci Belgesi. ( Yeni Tarihli) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için İtalya vizesi alacaksanız İtalya’da bulunan yakınınız tarafından gönderilecek 

orijinal davetiye. Davetiyenin yanında yakınınızın adresi, telefon numaraları, oturum belgeleri ve kimlik 
bilgileri de bulunmalıdır. 

Konsolosluklar tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Soyadı değişikliği olmuş ise pasaportların 

yenilenme zorunluluğu vardır. 12 yaşından küçük çocukların parmak izi vermesine gerek yoktur. Yeşil, gri 

ve diplomatik pasaporta sahip kişiler en fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. 
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İtalya Ev Hanımları İçin Vize Başvurusu 

İtalya’da yapmayı planladığınız alışverişler için küçücük bir uyarımız var. Özellikle yaz aylarında dükkanlar 

saat 13 ile 16 arasında siesta adını verdikleri bir dinlenme saati dolayısıyla kapalılar. Siesta saati öncesinde 

dükkândaysanız ve halen kasada değilseniz sizi kibarca dışarıya davet edeceklerdir. Bunun dışında size 

“bella” ya da “bellisimo” diyerek size iltifatta bulunmalarına alışmalısınız. Oldukça kibar bir millet olan 

İtalyanlar size bu şekilde hitap etmekten hiç çekinmeyeceklerdir. 

İtalya Ev Hanımları Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İtalya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İtalya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İtalya vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• İtalya seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir emekli ise İtalya emekli vizesi için gerekli olan tüm evraklar. ) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• İtalya vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• İtalya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için İtalya vizesi alacaksanız İtalya’da bulunan yakınınız tarafından gönderilecek 

orijinal davetiye. Davetiyenin yanında yakınınızın adresi, telefon numaraları, oturum belgeleri ve kimlik 
bilgileri de bulunmalıdır. 

Konsolosluklar tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Soyadı değişikliği olmuş ise pasaportların 

yenilenme zorunluluğu vardır. 12 yaşından küçük çocukların parmak izi vermesine gerek yoktur. Yeşil, gri 

ve diplomatik pasaporta sahip kişiler en fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. 
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İtalya Çalışmayanlar İçin Vize Başvurusu 

Eğer ilk kez İtalya’ya gidecekseniz mutlaka İtalya turları ile gitmeye özen gösterin. Gezilecek o kadar çok 

mekân var ki sizin tek başınıza plan yapıp gerçekleştirmeniz çok zordur. Hem ulaşım hem de gezilecek 

yerlerin planlamaları çok iyi yapıldığından işiniz çok kolaylaşacaktır. 

İtalya Çalışmayanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İtalya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İtalya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İtalya vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• İtalya seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir şirket sahibi ise İtalya şirket sahipleri vizesi için gerekli olan tüm 
evraklar. ) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• İtalya vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• İtalya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için İtalya vizesi alacaksanız İtalya’da bulunan yakınınız tarafından gönderilecek 

orijinal davetiye. Davetiyenin yanında yakınınızın adresi, telefon numaraları, oturum belgeleri ve kimlik 
bilgileri de bulunmalıdır. 

• Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 

Konsolosluklar tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Soyadı değişikliği olmuş ise pasaportların 

yenilenme zorunluluğu vardır. 12 yaşından küçük çocukların parmak izi vermesine gerek yoktur. Yeşil, gri 

ve diplomatik pasaporta sahip kişiler en fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. 
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İtalya Reşit Olmayanlar İçin Vize Başvurusu 

Dünyanın en güzel dondurmalarını İtalya’da yiyeceksiniz. Rengarenk çeşit çeşit dondurmalar aklınızı 

başından alacaktır. İtalya’da “galeto” adı verilen dondurmaları da satıcılar daha çekici kılmak için boya ile 

yapabiliyorlar. Gerçek galetolar yapıldıkları meyvelerin renginde iken boyalı galetolar daha renkli bir 

şekilde bulunmaktalar. 

İtalya Reşit Olmayanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İtalya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İtalya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İtalya vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• İtalya seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir şirket sahibi ise İtalya şirket sahipleri vizesi için gerekli olan tüm 
evraklar. ) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• İtalya vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• İtalya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• İtalya vizesi talebi yapılan reşit olmayan çocuk bir ebeveyn ile seyahate çıkıyorsa her iki ebeveyninin de 

alacağı noter tasdikli muvafakatname. 
• Ebeveynlerin ayrılığı söz konusuysa mahkeme tarafından verilen velayet kararı. 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için İtalya vizesi alacaksanız İtalya’da bulunan yakınınız tarafından gönderilecek 

orijinal davetiye. Davetiyenin yanında yakınınızın adresi, telefon numaraları, oturum belgeleri ve kimlik 
bilgileri de bulunmalıdır. 

• Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 

Konsolosluklar tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. 12 yaşından küçük çocukların parmak izi 

vermesine gerek yoktur. Yeşil, gri ve diplomatik pasaporta sahip kişiler en fazla 90 gün olmak üzere vize 

almadan seyahat edebilirler. 
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İtalya Çiftçiler İçin Vize Başvurusu 

Organik tarım konusunda dünyanın bir numarası olan İtalya’da 56 binin üzerinde işletme bulunmaktadır. 

Hayvancılık için ayrılan meraların tarıma devredilmesiyle organik tarım konusunda söz sahibi konuma 

gelmişlerdir. Özellikle şarap, zeytinyağı, pirinç ve turunçgiller üretiminde yoğunlaşan İtalya’nın portakal 

üretimi tüm tarım ürünlerinin %40’ını oluşturmaktadır. 

İtalya Çiftçiler Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İtalya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 3 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İtalya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların fotokopileri. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İtalya vize başvurusunda kullanılanılacak 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Var ise davet mektubu. 
• İtalya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Çitçilik Belgesi 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için İtalya vizesi alacaksanız İtalya’da bulunan yakınınız tarafından gönderilecek 

orijinal davetiye. Davetiyenin yanında yakınınızın adresi, telefon numaraları, oturum belgeleri ve kimlik 
bilgileri de bulunmalıdır. 

• Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 

Konsolosluklar tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Soyadı değişikliği olmuş ise pasaportların 

yenilenme zorunluluğu vardır. 12 yaşından küçük çocukların parmak izi vermesine gerek yoktur. Yeşil, gri 

ve diplomatik pasaporta sahip kişiler en fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. 
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İtalya Kamu Personelleri İçin Vize Başvurusu 

Biri İtalya’nın kalbini kazanmak istiyorsanız sadece 3 kelime bilmeniz yeterlidir. Bu kibar ve yardımsever 

millete söyleyeceğiniz “Ciao” yani merhaba, “Grazie” yani teşekkürler ve harika, uygun anlamına gelen 

“Prego” kelimeleri ile onları mest edebilirsiniz. İtalya’da kahvenin yeri bir başkadır. İtalyanlar uzun uzun 

oturup bir kahve içmezler. O yüzden ilk Sturbucks 2018 yılında tek bir şube ile İtalyanların hizmetine 

sunulmuş. İtalyanların expresso adını verdikleri kahvelerinden bir kere denemeden İtalya’yı terketmeyin. 

İtalya Kamu Personelleri Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. İtalya vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin de 
dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 2 
adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• İtalya vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. İtalya vize başvurusunda kullanılacak 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• İtalya seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 7000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Son 3 aya ait olacak şekilde düzenlenmiş kaşeli ve imzalı maaş bordrosu.  
• İtalya vizesi almak isteyen kamu personeline ait varsa tapu veya araç ruhsat fotokopileri. 
• Bağlı olduğunuz kurumdan alacağınız görevinizi, izin tarihlerinizi belirten kaşeli ve imzalı belge. 
• SGK İşe Giriş Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü.(e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Eğer emekli sandığına bağlıysanız kurumdan yazı alınması gerekmektedir. 
• Kimlik fotokopisi. 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Aile ve ya arkadaş ziyareti için İtalya vizesi alacaksanız İtalya’da bulunan yakınınız tarafından gönderilecek 

orijinal davetiye. Davetiyenin yanında yakınınızın adresi, telefon numaraları, oturum belgeleri ve kimlik 
bilgileri de bulunmalıdır. 

Konsolosluklar tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Soyadı değişikliği olmuş ise pasaportların 

yenilenme zorunluluğu vardır. 12 yaşından küçük çocukların parmak izi vermesine gerek yoktur. Yeşil, gri 

ve diplomatik pasaporta sahip kişiler en fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. 
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