
REF. NO. _________________ 

 

 

MALTA VİZE BAŞVURU MERKEZİ  
  
 

İŞ, KONFERANS VE FUAR İÇİN  
SCHENGEN VİZE BAŞVURUSU KONTROL LİSTESİ 

 
 
 

ADI:  ZİYARET AMACI:  
  

 

PASAPORT NO: 

 
  

ONAYLI VİZE ARACI 
KURUMUN ÜNVANI 
(VAR İSE) : 

 

  

 
 

 Evet Hayır Açıklamalar 

1.  Okunaklı Roma alfabesi ile usulüne uygun bir şekilde 
doldurulmuş ve imzalanmış bir (1) kopya vize başvuru formu 
(İngilizce ya da Türkçe) 

   

 

2.  Vizenin sona ermesinden sonra en az üç (3) ay geçerlilik 
süresine ve en az 2 boş sayfası bulunan geçerli bir pasaport. 

Pasaportun ilk alınış tarihi son 10 yıl içersinde olmalıdır.  

   

 

3.  Pasaportun bir (1) adet kopyası (boş sayfaların kopyalanması 
gerekmemektedir) 

   

 

4.  Açık bir arkaplana sahip yakın bir zamanda çekilmiş pasaport 
boyutlarında iki (2) adet fotoğraf 

   

 

5.  Nüfus Cüzdanı fotokopisi    

 

6.  Schengen Bölgesinde tüm seyahati kapsayan otel 
rezervasyon onay/onayları.  

   

 

7.  Onaylı Uçak bilet/biletleri. Biletlerin sunulması durumunda, bir 
kopyası saklanmalıdır.  

   

 

8.  En az 30.000 €'luk teminata sahip tüm Schengen üye 
ülkelerindeki geri dönüş ve acil durum tıbbi/hastane 
masrafları kapsayan istenen vizenin konaklama/geçerlilik 
süresi boyunca geçerli olacak bir seyahat sigortası poliçesi. 
(Dönüş tarihinden itibaren 15 Günlük uzatılmış olması 
gerekmektedir)  

   

 

9.  Etkinlik/üyelik bilgilerini de içeren Malta kuruluşu tarafından 
davet mektubu ya da katılım beyanı, daveti imzalayan kişinin 
Kimlik belgesinin kopyası ve kayıt harçlarının (var ise) 
ödendiğine dair onay belgesi. 

   



 

 

10.  
Yeterli ve düzenli kişisel finansal geliri kanıtlayan belge 
(banka beyanları ya da kredi kartında kullanılabilir kredi 
beyanı, konaklama süresi boyunca başvuru sahibinin tüm 
finansal teminatını kabul eden ev sahibi kuruluşun mektubu).  

   

 

11.  Çalışanlar için:  Faaliyet belgesi, ticari sicil gazetesi/Resmi 
Gazete, vergi levhası, imza sirküleri ve çalışma durumunu ve 
işe alım tarihini gösteren yakın zamanlarda mühürlü çalışma 
belgesi (şirketin antetli kağıdına), son üç aya ait maaş 
bordrosu ve son altı aya ait SSK bildirgesi gibi işverene ait 
belgelerin asılları ve kopyaları  

   

 

12.  İşadamları/ serbest çalışanlar için:  Faaliyet belgesi, ticari 
sicil gazetesi/Resmi Gazete, vergi levhası ve imza sirküleri ve 
son altı aya ait SSK ödemeleri gibi şirkete ait belgelerin 
asılları ve kopyaları. 

   

 

13.  Türk Vatandaşı olmayanlar için:   
Dönüşten sonra en az 3 ay geçerli oturma izni.  

   

 

 
NOT: 
 

(a) Başvuru sahibi, teslim edeceği herhangi bir diğer destekleyici belgeye sahip olmadığını onaylamıştır.  
 
(b) Başvuru sahibi yukarıda belirtilen destekleyici dokümanları teslim etmiştir.   Gerekli tüm belgelerin teslim 

edilmemesinin başvurunun reddi ile sonuçlanabileceği ve vize harcının geri ödenmeyeceğine dair gerekli 
açıklamayı yaptım.    Başvurusunu yapmayı tercih etmiştir.      

 
(c)  Başvuru sahibi olarak, Malta Başkonsolosluğunun vize alamamam durumunda önceden ödenmiş uçak bileti 

ve otel ücreti gibi masrafları tazmin etmekle yükümlü olmadığının ve vize başvuru esnasında verdiğim 
destekleyici evrakları geri alamayacağımın bilincindeyim.     

 
(d)  Başvuru sahibi olarak, İstanbul Malta Baş Konsolosluğuna işbu vize başvurusunu adıma yapması, ayrıca 

pasaportumu iletmesi ve söz konusu başvuru belgelerinin ve pasaportun gönderilmesi ve geri alınması 
amacıyla kurye servisini kullanması için VFS’yi açık bir şekilde yetkilendiriyorum 

 
 
(e)  VFS temsilcisi olarak, yukarıdaki Kontrol Listesinde yer alan belgeleri kontrol ettiğimi beyan eder ve bu 

pakette ekli söz konusu belgelerin söz konusu Kontrol Listesine uygun olduğunu onaylarım.   
 

Tarih 
 

 Başvuru Sahibinin İmzası 
  

 
 
 
 

VAC Yetkilisinin adı-soyadı 
 

 

 VAC imzası ve mührü 
 

 
 


