İTALYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
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ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI
Pasaport Planlanan seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay daha gecerlilik süresi olmalı,
pasaportun içerisinde en az 2 adet boş vize sayfası bulunmalı ve pasaport en fazla 10 yıl once
çıkartılmış olmalıdır. Yeni pasaportun ve varsa daha önceden alınmış eski pasaportların bütün
işlenmiş sayfalarının fotokopileri çekilmelidir. (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve
mühürlü sayfalar, vb.) Yukarıdaki şartlarla uyumlu olmayan pasaportlar iade edilecektir.
Fotoğraf (2 adet) Fotoğraflar 3 aydan eski olmamalıdır. Fotoğrafın arka fonu beyaz, kişinin
pozu düz duruşlu ve bakışlı olmalı, alın açık, kulakların görünür ve üzerinde bir takı veya kalın
gözlük olmamalıdır. Ayrıca dişler görünecek şekilde çekilmiş olmamalıdır.
Öğrenci belgesi Okuldan yeni tarihli olarak alınmalıdır.
Tam vukuatlı nüfus kaydı Nüfus Müdürlüklerinden verilmektedir. Tam Vukuatlı Nüfus kayıt
örneği vize başvurusu yapacak kişinin adına alınmalıdır ve tüm aile bireyleri görünmelidir.
Muvafakatname Hem anne hem de babanın imzası ile noter onaylı olmalıdır. Ayrıca öğrenci ile
birlikte seyahat edecek grup lideri öğretmenin muvafakatnamede isiminin mutlaka belirtilmesi
gerekmektedir. Yazılmadığı takdirde vize başvuru dosyası kabul edilmemektedir.
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Nüfus kağıdının arkalı önlü fotokopisi
İmzalanmış vize başvuru formu Vize formunun 3. Sayfasında 37. Madde ve 4.sayfa sağ
kutucuk 5.sayfa vekaeltname sayfasının orta kısmında bulunan nokta noktalı böglenini imza
kısmının hem anne hem de baba tarafndan imzalanmış olması gerekir.

ÖĞRENCİ VELİSİNİN (VEYA SPONSORUNUN) HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR
Bordrolu çalışanlar(SGK’lı çalışanlar)
Çocuğunuzun okul gezisi ile ilgili tüm masraflarını karşılayacağınızı taahhüt ettiğiniz ve
büyükelçiliğe/konsolosluğa hitaben yazılmış imzalı dilekçe/ ehliyet cüzdan
fotokopis,pasaport fotokopisi her ikisi de yok ise noter onaylı imza beyannamesi
Son üç(3) aylık kaşeli ıslak imzalı maaş bordrosu
Şirketin antetli kağıdına yazılmış, şirketteki görevini belirten dilekçe
İşe giriş sigorta bildirgesi fotokopisi kaşeli ıslak imzalı
SGK Hizmet dökümü / e-devletten alınabilir
Şirketin son dönem vergi levhası fotokopisi
Şirketin resmi gazete ilan fotokopisi
Şirketin imza sirküler fotokopisi
Şirketin ticaret faaliyet belgesi Son 3 aylık Orijinal olması gereklidir
Banka hesap cüzdan fotokopisi veya hesap dökümü Son 3 aylık hesap hareketlerinin
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dökümü alınmalı ve defterde bankanın imza ve kaşesi bulunmalıdır ve vize başvuru tarihinden en
fazla 10 gün önce alınmış olmalıdır. Bankadan hesap dökümü alınırsa mutlaka imzalı ve kaşeli
olmalı ve bankanın imza sirküleri de eklenmelidir.

Gayrimenkul tapu ve araç ruhsat fotokopisi
Bordrolu çalışanlar(Kamu kuruluşunda çalışanlar)
Çocuğunuzun okul gezisi ile ilgili tüm masraflarını karşılayacağınızı taahhüt ettiğiniz ve
büyükelçiliğe/konsolosluğa hitaben yazılmış imzalı dilekçe.
Şirketin antetli kağıdına yazılmış, şirketteki görevini belirten dilekçe kaşeli veya mühürlü
Son üç(3) aylık maaş bordrosu kaşeli veya mühürlü
Varsa kurum kimlik kartı fotokopisi
Banka hesap cüzdan fotokopisi veya hesap dökümü Son 3 aylık hesap hareketlerinin
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dökümü alınmalı ve defterde bankanın imza ve kaşesi bulunmalıdır ve vize başvuru tarihinden
ne fazla 15 gün önce alınmış olmalıdır. Bankadan hesap dökümü alınırsa mutlaka imzalı ve kaşeli
olmalı ve bankanın imza sirküleri de eklenmelidir.

Gayrimenkul tapu ve araç ruhsat fotokopisi
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ÖNEMLİ BİLGİLER
(bu bölüm evraklar hazırlanmadan mutlaka okunmalıdır.)
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı; yeşil, gri veya diplomatik pasaport sahiplerinin 90 güne kadar Schengen ülkelerine

vizesiz seyahat hakkı vardır. Bu tip pasaport sahiplerinin vize başvurusu yapmasına gerek yoktur.
2. İtalya Büyükelçiliğine/Konsolosluğu’na vize başvurusu için sunulacak olan tüm belgeler, yukarıda istendiği şekilde

ve güncel (yeni tarihli) olmalıdır. Güncel olmayan belgeler yüzünden oluşacak olumsuzluklardan Majole sorumlu
değildir.
3. İtalya vize başvurunuz sonrasında yukarıda yazılı belgelere ek olarak İtalya vize yetkilileri tarafından ek belge

istenebilir. Ek belge talep edilmesi durumunda bunun mutlaka vize yetkililerine iletilmesi gerekir. Verilmemesi
durumunda meydana gelecek sonuçlardan Majole sorumlu değildir.
4. İtalya vize başvurusunda parmak izi alma işlemi yapılmaktadır. 12 – 18 yaş arasında tüm başvuru sahiplerinin

mutlaka parmak izi için Fransa vize başvuru merkezlerine gelmesi gerekmektedir. 12 yaşın altında öğrencilerin
parmak izi için başvuruya gelmelerine gerek yoktur. Anne veya babadan birinin başvuru günü mutlaka vize
merkezine gelmesi zorunludur.
5. İtalya vize başvurunuz için yukarıda talep ettiğimiz belgelerin eksikliği, İtalya vize kuralları dahilinde başvurunuzun
reddedilmesine sebebiyet verebilir. Eksik belgeden dolayı doğacak sonuçlardan Majole sorumlu değildir.
6. Öğrencinin anne babası yaşamıyorsa bu durumda yukarıda belirtilen belgelerin kanuni velayet sahibi kişi veya

kişiler tarafından hazırlanması gerekmektedir.
7. Öğrencinin anne ve babası ayrı da olsa hem anne hem de babanın muvafakati gerekmektedir: Eğer ebeveynlerden

biri yaşamıyorsa diğer velinin tek başına vereceği muvafakatname de yeterli olacaktır.
8. Eğer vize başvurusu halen geçerli eski tip bir pasaport ile yapılacaksa, bu pasaportun vize başvuru tarihinden

en fazla 10 yıl önce alınmış olması gerekir.
9. Vukuatlı Nüfus kaydı mutlaka öğrenci adına ve tüm aile üyelerini (anne , baba, kardeşler ) kapsayacak şekilde

alınmalıdır.
10. Vize evraklarının yukarıda belirtilen tarihlerden sonra verilmesinden dolayı meydana gelebilecek geçikmeler

ve bunların sonuçlarından Majole sorumlu değildir.
11. İtalya vize başvuruları , İtalya büyükelçilik ve konsolosluk vize birimleri tarafından değerlendirilmekte ve vizeler

buna göre verilmektedir. Majole’nin vize kararı ve sonuçları ile ilgili herhangi bir ilgisi yoktur.
12. Vize randevuları Majole tarafından alınacaktır. Randevu gün ve saati okulunuz sorumlu yönetici ve öğretmenleri

tarafından şahsen veliye bildirilecektir.
13. Vize randevusuna gelinmediği takdirde vize randevusu iptal olacaktır. Tekrar yeni bir randevu alınmayacaktır.

Bu durumda vize ve program ücretlerinin iadesi yapılmaz.
14. Vize başvurusu sonuçlandığında pasaportlar sorumlu vize yetkilimiz tarafından teslim alınacaktır. Vize sonuçları

Majole tarafından sorumlu öğretmenlere bildirilecektir.
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Yukarıdaki belirtilen bilgi ve uyarıları okudum ve anladım.
Öğrenci velisinin Adı soyadı
:
Velinin İmzası
:

İTALYA VİZE BİLGİ FORMU
(MUTLAKA EKSİKSİZ OLARAK DOLDURULMALI VE EVRAKLAR İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLMELİDİR.)

ÖĞRENCİNİN BİLGİLERİ
Tam adı ve soyadı
Doğum Tarihi ve Yeri
Vatandaşlık Numarası
Nüfus Cüzdan Numarası
Pasaport Numarası, Pasaport Başlangıç ve
Bitiş Tarihi
Ev Adresi

Ebeveyn Cep Telefonu
Ebeveyn E-mail Adresi

DİĞER BİLGİLER
1

Son 3 yıl içinde aldığınız Schengen
vizesi var mı ? Varsa lütfen bilgi verin.

2

Daha once Schengen vize başvurusu
yaptıysanız parmak izi alındı mı ?
Alındıysa ne zaman alındı ?

3

Daha önce hiç pasaportunuz çalındı mı
veya kayboldu mu? Bu ilk
pasaportunuz mu?
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