VEKALETNAME
Aşağıda imzası bulunan _____________________(doğum tarihi)_______________________(doğum yeri)
doğumlu ben _____________________________________________________ (ad ve soyad), giriş vizesi
başvurumu İstanbul İtalya Başkonsolosluğu’na ya da iDATA firmasına sunmak, vizeli pasaportumu veya
hakkımda alınması olası red kararını adı geçen bu ofislerden teslim almak için, ________________(doğum
tarihi) ________________________________________________(doğum yeri) doğumlu Bay/Bayan
___________________________________________________________________(ad ve soyad) ‘i
VEKİL TAYİN EDİYORUM
Yukarıda ismi geçen şahsın veya ilgili/bağlantılı olduğu acentanın İtalya Başkonsolosluğu ya da iDATA şirketi ile
hiçbir bağlantısı veya anlaşması olmadığının bilincindeyim.
Kişisel verilerimin iDATA tarafından vize başvuru süreci kapsamında www.idata.com.tr alan adlı internet
sitesinde yayınlanan ve iDATA ofislerinin duyuru panosunda asılı olan “Aydınlatma Metni”nde belirtilen
amaçlar doğrultusunda işleneceğinden haberdarım.
Tarih: ……………………………….
İmza(Reşit olmayanlar için yasal velinin imzası) :

……………………………….

*Not: Pasaport, başvurunun yapıldığı ofisten teslim alınır.
iDATA Koordinasyon ve iDATA VIP hizmet bedeli TL olarak nakit veya kredi kartı ile kabul edilmektedir.
iDATA, İtalya vize başvurusu için yetkilendirilmiş tek resmi kurumdur. iDATA ofislerinin dışarısında bulunan kişilerin, iDATA ve
Başkonsolosluk ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu mesaj İstanbul İtalya Başkonsolosluğu tarafından resmi onaylıdır.
Dikkat: Vekil tayin edilen şahsa ait nüfus cüzdanı ibraz edilmeli ve okunaklı bir fotokopisi işbu belgeye eklenmelidir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POWER OF ATTORNEY
I,(name and surname) ________________________________________________________________,
Place and date of birth:________________________________________________________________,
hereby authorize
Mr/Ms. (name and surname)____________________________________________________________,
place and date of birth:_________________________________________________________________,
to handle and deliver my visa application to the Consulate General of Italy in Istanbul or to iDATA Offices, and
to pick up my passport from the mentioned offices with the visa or the possible letter of denial.
I am informed that neither the above mentioned person, nor the possible connected Agency, have
any agreement or relationship with the Consulate General of Italy or with iDATA Offices.
I am informed that my personel data will be processed by iDATA within the visa application process in accordance
with purpose stated in the "Disclosure Text" which is published on the web site "www.idata.com.tr" and hanging
on the notice board.
Date:.............................

Signature(for minors, signature of parental authority/legal guardian):………………………
*Note: The passport is received from the office where the application is done.
iDATA Coordination and iDATA VIP service prices are accepted in TL, as cash or with credit card.
iDATA is the only authorized official mission for Italy visa applications. The persons out of the iDATA offices have no connection
at all with iDATA or the Consulate General. This message is officially approved by Consulate General of Italy in Istanbul.
Attention : The ID card of the authorized person has to be shown and a readable photocopy must be attached to this document.

05.12.2018
Vekâletname ile işlem yaptıracak başvuru sahiplerinin dikkatine;
İstanbul İtalya Başkonsolosluğu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 1 Mart 2018 itibari ile İtalya Vizesi için iDATA
ofislerinden şahsen başvuruda bulunmayacak olan başvuru sahipleri için sadece aşağıdaki kriterler doğrultusunda
vekâleten başvuru kabul edilebilecektir.
Aşağıdaki kriterlere uygun olmayan vekâleten başvurular kabul edilemeyecektir.
•

Çekirdek aile fertleri (beraber yaşayan aile fertleri)

•

Aynı seyahati gerçekleştiren kişiler (başvuru dosyalarının beraber işleme alınması koşulu ile)

•

TÜRSAB üyesi olan A ve B sınıfı turizm acenteleri (iDATA'ya kayıt yaptırmış A/B grubu acenteler)

•

Ticari vizelerde aynı iş yerinde çalışanlar ( işveren tarafından düzenlenmiş, vekâlet verilecek personelin
şirketin diğer çalışanlarının vize başvurusunu sunabileceğine dair görevlendirme yazısı olması gerekmektedir)

iDATA Vekâlet formu, belirtilen tüm durumlar için başvuru sahibi tarafından imzalanmalı ve başvuru evrakları ile
sunulmalıdır.
Bilgilerinize sunarız.
iDATA DANIŞMANLIK VE HİZMET DIŞ TİCARET A.Ş.

İstanbul İtalyan Başkonsolosluğu
DUYURU
İtalya Başkonsolosluğu 1 mart 2018 itibari ile başvurusunu şahsen sunmayacak olanların sadece aşağıdakilere
vekaletname verebileceklerini duyurur:
•

Çekirdek aile fertleri (beraber yaşayan aile fertleri)

•

Aynı seyahati gerçekleştiren kişiler (başvuru dosyalarının beraber alınması koşulu ile)

•

Ticari vizelerde aynı iş yerinde çalışanlar

•

Türsab üyesi olan A ve B sınıfı turizm acenteleri

Yukarıda belirtilen ve müşterilerinin başvurularını sunmak isteyen acenteler vize taleplerini teslim etmeye yetkili olan
çalışanlarının listesini iDATA ile önceden paylaşmak durumundadırlar.
1 şubat 2018

İstanbul İtalyan Başkonsolosluğu, Tom Tom Kaptan Sok, 5 – 34433 Beyoğlu, İstanbul
www.consistanbul.esteri.it

