
 ZİYARET AMAÇLI VİZE EVRAK LİSTESİ 
Not: Bütün evraklar Ġngilizce olarak veya yeminli tercüman tarafından çevirilmiĢ nüshasıyla birlikte 

sunulmalıdır. 

  

Sr # Gerekenler Var Yok 

1 Tamamı doldurulmuĢ ve imzalanmıĢ vize baĢvuru formu.   
2 Talep edilen vizenin bitiĢ tarihinden itibaren 6 ay geçerli pasaport. Eğer daha uzun süreli vize 

talebinden bulunmak isterseniz, talep edilen vizenin bitiĢ tarihinden itibaren 12 ay geçerli 
olmalıdır. Vize için en az 2 veya daha fazla boĢ sayfa olması gerekir. (Eğer pasaportunuz bu 
gerekenler dıĢında ise baĢvurunuz iade edilecektir.) Pasaportunuzun iĢlem gören sayfalarının 
fotokopisi. 

  

3 Eğer eski pasaportunuz varsa, tüm iĢlenmiĢ sayfaların fotokopisi ibraz edilmelidir. Eğer daha 
önceden baĢvuruda bulunduğunuz ülkeden vize talebiniz kabul görmemiĢse, kabul görmeme 
sebebini açıklayan mektubun aslını baĢvurunuzda bulundurmanız gerekmektedir. Kabul 
görmemiĢ vize talebinizi gizlediğiniz takdirde, Ġrlanda vize baĢvurunuz kabul görmeyecektir. 

  

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

  

5 Vize bedeli ve servis bedeli   
6 Ek olarak, Ġmzalı özet baĢvuru formunuzla beraber  baĢvuru sahibi tarafından imzalı dilekçe 

gerekmektedir: 

 Ġrlanda ülkesine gidiĢ amacını belirten, 

 Ġrlanda veya herhangi AB ülkesinde bulunan aile akrabanızın bilgileri. 

 Ne kadar süre kalacağınızı belirten, 

 Vizenizin durumunu gözetmeksizin, Ġrlanda ülkesine yük olmamaya ve zamanında veya 

zamanından önce  Ġrlanda ülkesini terk edeceğini belirtmesi gerekmektedir. 

  

7 Bütün aile fertlerini gösteren tam tekmil, vukuatlı nüfus kayıt örneği. (Tam Tercüme)   

8 Ġrlanda’ya ziyaretinizin ardından kendi ülkenize kalıcı ikamet için dönüĢ zorunluluğunuzu  
gösteren belge; 

Öğrenciyseniz; öğrenim gördüğünüz eğitim kurumundan eğitimini aldığınız branĢı, orada kaç 

yıldır öğrenci olduğunuzu, mezuniyetinize kaç yılınızın/döneminizin kaldığını ve Ġrlanda’da 

bulunduktan sonra geri döneceğinizi belirten bir mektup.  

  

9 ġirket Evrakları: 
- Ġmza sirküleri 
- ġirketin oda kayıt belgesi ve güncel faaliyet belgesi 
- Vergi levhası 
- Sicil gazetesi ilanı 

Bu evrakların sadece başlıkları yeminli tercüman tarafından çevirilebilir. 

  

10 SGK iĢe giriĢ bildirgesi ve SGK hizmet dökümü, son 3 aylık maaĢ bordrosu 
- Bu evrakların sadece başlıkları yeminli tercüman tarafından çevirilebilir. 

  

11 Tüm seyahatiniz boyunca geçerli olan seyahat sağlık sigortası.   
12 KiĢi, 18 yaĢından küçük ise noter onaylı muvafakatname. (Tam Tercüme)   
13 Evlilik cüzdaninin fotokopisi ve baĢlık olarak tercümesi   
AŞAĞIDAKİ EVRAKLAR TURİST VİZESİ İÇİN GEREKLİDİR. 
14 Eğer Ġrlanda seyahatinizde bir otelde konaklayacaksanız, otel rezervasyonu ve uçak rezervasyonu.   

15 Son 6 aylık hesap hareketlerinizin detaylarını gösteren, Ġrlanda seyahatinizde masraflarınızı 

karĢılayabileceğinizi ispatlayan banka hesap dökümü. 

  

AŞAĞIDAKİ EVRAKLAR AİLE/ARKADAŞ ZİYARETİ İÇİN GEREKLİDİR. 
14 Ġrlanda’da sizi misafir eden kiĢiden, seyahat sürenizi de gösteren bir davet mektubu.   

15 Sizi davet eden kiĢi adına güncel bir fatura (varsa elektrik, su, gaz)   

16 Sizden ve sizi davet eden kiĢiden vize Ģartlarına uyacağınızı, Ġrlanda’da sığınmacı olarak 
kalmayacağını ve vizenizin bitiminde Ġrlanda’yı terkedeceğinize dair yazılı bir dilekçe.  

  

17 Sizi davet eden kiĢiyle nasıl tanıĢtığınızı/akraba olduğunuzu destekleyen belgeler – Doğum 

belgesi, evlilik belgesi gibi. 

  

18 Sizi davet eden kiĢi Ġrlanda vatandaĢı ise, kiĢinin pasaport fotokopisi veya vatandaĢlığını 

kanıtlayan diğer belgeler. KiĢi Ġrlanda vatandaĢı değil ise oturum belgesinin fotokopisi, GNIB 

kartının fotopokisi ve pasaportundaki göçmenlik mührünün fotokopisi. 

  

19 BaĢvuru sahibinin Ġrlanda seyahati boyunca masraflarını karĢılayacaklarını ispatlayan belgeler. 

Son 6 aylık detaylı banka hesap özeti. Eğer Davet eden kiĢi masrafları üstleniyorsa, davet eden 

kiĢinin son 6 aylık detaylı hesap özeti. 

  

 
Lütfen bütün evrakları yukarıda verilen sıraya göre hazırlayınız. 
 

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


YUKARIDA BAHSĠ GEÇEN BÜTÜN EVRAKLAR BAġVURU ESNASINDA VĠZE BAġVURU MEMURUNA ĠBRAZ 
EDĠLMELĠ. EĞER EVRAKLARDAN HERHANGĠ BĠR TANESĠNĠ TEMĠN EDEMĠYORSANIZ, BUNU YAZILI BĠR 
ġEKĠLDE ĠFADE ETMENĠZ GEREKMEKTEDĠR. 
 
BaĢvuru sahibi bütün evrakları orjinal olarak sunmalıdır. 
BÜTÜN EVRAKLAR ĠNGĠLĠZCE OLMALI VEYA YEMĠNLĠ BĠR TERCÜMAN TARAFINDAN TERCÜME EDĠLMĠġ 
OLMALI.  
 
VĠZE BAġVURU MEMURU, GEREKLĠ GÖRMESĠ HALĠNDE SĠZDEN EKSTRA EVRAK ĠSTEYEBĠLĠR. 
 
EĞER ĠRLANDA ÜLKESĠ DIġINDA BAġKA BĠR ÜLKEYĠ DAHA ZĠYARET EDĠLECEKSE, ĠRLANDA VĠZESĠ 
BAġVURUSU ESNASINDA DĠĞER ÜLKENĠN VĠZESĠNĠ ĠBRAZ EDĠLMELĠDĠR. 
 
BAġVURU SAHĠBĠ GEREKLĠ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDĠRDE MÜLAKATA ÇAĞRILABĠLĠR 
 
KISA SÜRELĠ ZĠYARET VĠZESĠ BAġVURULARI MĠNĠMUM 10 Ġġ GÜNÜ ĠÇERĠSĠNDE SONUÇLANABĠLĠR. (BÜTÜN 
EVRAKLARIN TAM VE EKSĠKSĠZ OLMASI HALĠNDE) 

 
NOT: BAġVURU ESNASINDA BÜTÜN EVRAKLARIN EKSĠKSĠZ BĠR ġEKĠLDE ĠBRAZ EDĠLMESĠ, VĠZE ALMANIZI 
GARANTĠLEMEZ. UNUTMAYINIZ KĠ ĠRLANDA BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ VĠZE KONUSUNDA TEK YETKĠLĠ MAKAMDIR 
VE HĠÇ BĠR ġEKĠLDE ÖDEMĠġ OLDUĞUNUZ VĠZE ÜCRETĠ VE SERVĠS BEDELĠ ĠADE EDĠLMEZ. 
 
 
Yukarıdaki evrakların tümünü VFS Global Ġrlanda Vize BaĢvuru Merkezi’ne teslim ettiğimi beyan ederim. 
 

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

 
 


