
 TİCARİ VİZE EVRAK LİSTESİ 
Not: Bütün evraklar İngilizce olarak veya yeminli tercüman tarafından çevirilmiş nüshasıyla birlikte 

sunulmalıdır. 

  

Sr # Gerekenler Var Yok 

1 Tamamı doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu.   
2 Talep edilen vizenin bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli pasaport. Eğer daha uzun süreli vize 

talebinden bulunmak isterseniz, talep edilen vizenin bitiş tarihinden itibaren 12 ay geçerli 
olmalıdır. Vize için en az 2 veya daha fazla boş sayfa olması gerekir. (Eğer pasaportunuz bu 
gerekenler dışında ise başvurunuz iade edilecektir). Pasaportunuzun işlem gören sayfalarının 
fotokopisi. 

  

3 Eğer eski pasaportunuz varsa, tüm işlenmiş sayfaların fotokopisi ibraz edilmelidir. Eğer daha 
önceden başvuruda bulunduğunuz ülkeden vize talebiniz kabul görmemişse, kabul görmeme 
sebebini açıklayan mektubun aslını başvurunuzda bulundurmanız gerekmektedir. Kabul 
görmemiş vize talebinizi gizlediğiniz takdirde, İrlanda vize başvurunuz kabul görmeyecektir. 

  

4 2 Adet arka fonu beyaz 35X45mm yada Biometric Fotoğraf (Yeni çekilmiş ve 6 Aydan eski 
olmaması gerekmektedir). 

  

5 Vize bedeli ve servis bedeli.   
6 Ek olarak, İmzalı özet başvuru formunuzla beraber  başvuru sahibi tarafından imzalı dilekçe 

gerekmektedir: 

 İrlanda ülkesine gidiş amacını belirten, 

 İrlanda veya herhangi AB ülkesinde bulunan aile akrabanızın bilgileri. 

 Ne kadar süre kalıcağınızı belirten 

 Vizenizin durumunu gözetmeksizin, İrlanda ülkesine yük olmamaya ve zamanında veye 

zamanından önce  İrlanda ülkesinin terk edeceğini belirtmesi gerekmektedir. 

  

7 Şirket Evrakları: 
- İmza sirküleri 
- Şirketin oda kayıt belgesi ve güncel faaliyet belgesi 
- Vergi levhası 
- Sicil gazetesi ilanı 

Bu evrakların sadece başlıkları yeminli tercüman tarafından çevirilebilir. 

  

8 Başvuru sahibinin işvereni tarafından, başvuru sahibinin bu seyahate işveren şirket adına 
yapıldığını, seyahatin amacını, tarihini ve seyahat boyunca masrafların kimin tarafından 
karşılanacağını açıklayan imzalı, kaşeli İngilizce dilekçe. 

  

9 SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü 
- Bu evrakların sadece başlıkları yeminli tercüman tarafından çevirilebilir. 

  

10 3 adet maaş bordrosu 
- Bu evrakların sadece başlıkları yeminli tercüman tarafından çevirilebilir. 

  

11 Başvuru sahibinin, seyahatten sonra halen çalışanı olduğu şirkete geri döneceğini açıklayan 
konfirmasyon yazısı.  

  

12 İrlanda’daki firmadan, ziyaretin sebebini, tarihlerini, seyahat masraflarını kimin karşılayacağını 

da belirten ve iletişim detayları bulunan onaylama yazısı. İki şirket arasındaki bağı gösteren 

belgeler (varsa) 

  

13 Seyahat masraflarından başvuru sahibi sorumlu ise, başvuru sahibinin son 6 aylık hesap 
dökümleri. 

  

14 Seyahat masraflarının neden başvuru sahibi tarafından karşılandığını açıklayan bir dilekçe.   
15 Otel reservasyonu, bilet reservasyonu (varsa)   
16 Talep edilen vize süresinin tamamını kapsayan seyahat sağlık sigortası.   

 
Lütfen bütün evrakları yukarıda verilen sıraya göre hazırlayınız. 
 
YUKARIDA BAHSİ GEÇEN BÜTÜN EVRAKLAR BAŞVURU ESNASINDA VİZE BAŞVURU MEMURUNA İBRAZ 
EDİLMELİ. EĞER EVRAKLARDAN HERHANGİ BİR TANESİNİ TEMİN EDEMİYORSANIZ, BUNU YAZILI BİR 
ŞEKİLDE İFADE ETMENİZ GEREKMEKTEDİR. 
 
BÜTÜN EVRAKLAR İNGİLİZCE OLMALI VEYA YEMİNLİ BİR TERCÜMAN TARAFINDAN TERCÜME EDİLMİŞ 
OLMALI.  
 
VİZE BAŞVURU MEMURU, GEREKLİ GÖRMESİ HALİNDE SİZDEN EKSTRA EVRAK İSTEYEBİLİR. 
 
BÜTÜN EVRAKLARIN SIRASIYLA VE TAMAMLANMIŞ OLMASI HALİNDE, VİZE BAŞVURUNUZ MİNİMUM 10 
İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE CEVAP BULACAKTIR. 
 

http://www.vfsglobal.com/ireland/turkey/business_visafees.html


NOT: BAŞVURU ESNASINDA BÜTÜN EVRAKLARIN EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE İBRAZ EDİLMESİ, VİZE 
ALMANIZI GARANTİLEMEZ. UNUTMAYINIZ Kİ İRLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ VİZE KONUSUNDA TEK YETKİLİ 
MAKAMDIR VE HİÇ BİR ŞEKİLDE ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ VİZE ÜCRETİ VE SERVİS BEDELİ İADE EDİLMEZ. 
 

 
Yukarıdaki evrakların tümünü VFS Global İrlanda Vize Başvuru Merkezi’ne teslim ettiğimi beyan ederim. 
 

 
Önemli not: Kontrol listelerinin Türkçelerinden bakıp yardım alabilirsiniz ancak belgelerinizi verirken kontrol 
listesi de İngilizce olan Checklist olmalıdır. 


