M Tipi Yize i qin Bagvuru Evraklarr
Liitfen listedeki srraya gike bagvuru evraklannr hazrlayrp, bu listeyi

indirerek

evraklannzrn en iist krsmrna ekleviniz.
Konsolosluk

1-

kullanrmr igin

Pasaport: Orijinal pasaport ve fotokopisi p

vize sayfasr bulunmahdrr.

Kimlik: F
Vize Baqvuru Formu: QHCyize Bagvuru Formu, "20l3As/ersiyonu". t"gr,r, t"-,
"grL
bir gekilde doldurulan bagvuru formunun bagvuru sahibi ve temsilcisi tarafindan
imzalanmasr gereklidir.

Foto!raf:Yakrnzamanda,cepheden,renkli(e[erfona"yu@
5-

giyilmemeli), bag agrk gekilmiq,2 adet (Bir tanesi bagvuru formuna yaprgtrnlmal,
dileri
de pasaporta ili$tirihneli),472-560X354-{f4jgibiinde ve goiini.irliftte
fotoAraf
Qin ilgili makamlannrn verdili .V
verilen davetiye" veya "davet

onayt"

)k

*E[eriIgilimakamlannverdi[i..yetkilendirilmiqu'.u
El qilik ve Konsolosluk
tarafrndan onaylanmasl

davetiye" veya .odavet onayr" yoksa
5- Igyerinden ahnacak teyityanst, U.lg.gerisina" qint
gidecek kiginin biitfin bilgileri detayh bir qekilde yazmah

istenen ve g iirev belgesi ibraz
eden valilik ve biiyiikqehir
belediyeleri d iizeyindeki

(kigi hangi ticaret odasr, dernek, ticaret crgritri finans
kurulugu ve ozel soktorde gahgryorsa, gahgtrfrnr teyit
eden miihtirlij yazr, imza sirkiileri ile bulundulu yerdeki

hiikiimet kurum ve
kuruluglarr, ticaret odalarr,
dernekler, ticari iirgtitler ve
finans kuruluglary ozel sektiir
iiyeleri (ilgili kuruluglar igin
ek Iisteye bahnrz. Elgilik liste

Qin temsilcililene giderek kayrt yaptrrmahdrr.)

6- Qinli kurum, kuruluq, girket vb. tarafindan verilen

normal

davetiye

iizerinde d iizenleme yapma
yetkisine sahiptir.)

5- Qinli kurum, kurulug, girket

ffi

normal davetiye

Tiirkiye'deki ozel ve
girketi vb. girketler

gahrs

6- Tasdiklenmiq qirket kayrt

belgei@

7- Kigi Bilgileri: Sabrka kaydr, Uant<a-tresaUrJen .az
5000dolar olmasr gereklidir), niifus bilgileri, sosyal

giivenlik belgesi,
8- Qin yaptlan ticute
olmasr gereklidir)

Tiirk vatandagr olmayan kiqil"ri" bugvurusu

E!erbaqvurusahibiTtirkvatanda9raegiliseagasrdakihu,u,luffi
Baqvuru sahibinin Ttirkiye'de yasal ikam et izni
olmahdrr. Ti.irkiye,de kalma, otuma,
!,$-u, egitimin gegerlilik ispatr ve
rli vizenin ash ve fotokopisi sunulmahdrr.

Onceden Qin vatandaqt ofu
Eski Qin Pasaportu, eski ein kimligi veya daha mceden
almrq orduiu Qin vizeleri

Nor: r- E[er ilk dera Qin vizesin.

il;;;;;;

ffi';;Tffi",1ffi'"o,nali

ve

ilk sayfasrnrn fotokopis i gereklidir.
2- EPer daha inceden Qin vizesi ahnmrgsa ve yeni deligen yabancr
pasaportla vize
baq"urusunda bulunuluyorsa, eski pasporttaki
Qin vizelerinin bilgilerinin sunuhnasr
p

asaportun

gereklidir.

3- E[er yeni pasaporttaki isim, dolurn tarihi orjinal pasporttan
farkh ise isim ve dolum

tarihinin degigtigini gosteren resmi belge sunulmasr
eereklidir.
4- E[er yeni pasaporttaki dofum yeri orjinal pasaporttan
farkh ise pasaporfun defigtirilmesi
sereklidir.

NoT:

l- Davetiye evraklan baqvuru sahibine faks yoluyla gelebilir. Fotokopi veya

bilgisayar grktrsr ahnabilir. Fakat konsolosluk memurlan
her zamanbagvuran kigiden
orijinal belgeleri isteme hakkrna sahiptir.
2- Gerektifi zaman konsolosluk memurlan, bagvuran
kigiden ek olarak farkh bilgi ve
belgeler isteyebilir, yizyize goriiqme talep edebilir.
3- Konsolosluk memurlarr bagvuru sahibinin durumuna gcie
vize verip vennemeye,
ne kadar siire verece$ine, kahg siiresine karar verme ve giriq
saylsrnl belirleme
hakkrna sahiptir.
4- "Yetkilendirilmigi kurum, kurulug, girket vb. tarafindan verilen
davetiye,, ve davet
onayl" Qin tarafindaki kurum, kurulug, girket vb. tarafindan
verilen resmi davetiyedir.
E[er bu iki belge yetkili girketler drgrnda bir 3. temsilci veya
aracr girketlerden almrsa
kandnlma ve kurallara aykrn olma durumu ortayagrkabilir.

Ttirk valilik ve biiytikgehir belediyeleri dtizeyinde
hiikiimet kurum ve kurulugla',
ticaret
odalarr, dernekler, ticari iirgtifler
itibarh tanmmry finans kurulugla' / qirke,eri
listesi
$iRKEr isinALE

ve vetkili veya

TOBB-Tii.tiye@

?Pry - Drq Ekonomir.Tli

gr<iGi

f ur"r"

TUSIAD - Ttirk Sanayiciler ve qadamlarl
Dernefi
T iirk-Qin Dostluk Vakfi

rgsYov - riirki
TUGIK - Tiirkiye Geng

Adamlarr Konfederasyonu

OAIB-ortaAnaaot@
8l Il Ticaret odasr

ISO - istanbul Ticaret Od.dsr
ISO - istanbut San.4vi oAasr
BTSO- Bursa ti"u."t V" Sunuyi OAuo
Tiirkiye Varhk f,onu Vtin.Umi A$
Tiirk Telekominikasyon a*5
Vodafone Telekominik"sy"n AS
Turkcell iletipim Hizmetleri A.S

TURKSAT O'O''
Tiirk Hava Yollan

SBBATLANTIC@
DHL GLOBAL F'ORWA

KOLIN GROUP
KALYON GROUP
inras HoLDiNG
FIBA HOLDING
ALBAYRAK HOLDiNC

Mail adresi: consulate_tur@hotmail.com
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