
 

 

 

 

Çin Ticari Vizesi 
 
Çin’de Ticari İş görüşmeleri, ziyaret, ara
başvurularında verilen vize türüdür.

 

F Vize başvurusu için gerekli olan evraklar:

1. 2 Adet ( Arka fonu Beyaz )  vesikalık resim

2. Davet eden Çin’deki kurum tarafından verilen davetiye mektubu (Davetiye üzerinde belirtilmesi gereken 

hususlar: Davet edilen kişinin adı, soyadı, pasaport numarası, çalı

Çin’de bulunacağı süre ve yer, da

numarası, imzalı ve kaşeli) ya da yetkilendirilen kurum tarafından verilen

yada tarama sureti.) 

3. Çin’deki faaliyetlerini gösteren program

4. Tam ve Eksiksiz Doldurulmuş Çin Vizesi Ba

5. Kişinin pasaport aslı ve pasaport fotokopileri

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

7. Şirketin Antetli Kağıdına Dilekçe

yazılmış Firma yetkilisi tarafından imzalı ve ka

8. Şirketin Faaliyet Belgesi (Ticaret Odasından

9. Şirketin Vergi Levhası 2012 yılı

 

Vizesi [ F Vize ] 
meleri, ziyaret, araştırma vb. faaliyetlerde bulunmak üzere Çin’e giden 

vurularında verilen vize türüdür. Çin Ticari Vizesi işlemleri için gerekli belgeler aşağ

Vize başvurusu için gerekli olan evraklar:

vesikalık resim 

Davet eden Çin’deki kurum tarafından verilen davetiye mektubu (Davetiye üzerinde belirtilmesi gereken 

inin adı, soyadı, pasaport numarası, çalıştığı kurumun adı, Çin’e gidi

ı süre ve yer, davet eden Çin’deki kurumun kurumun irtibat kişi adı/soyadı, cep telefon 

eli) ya da yetkilendirilen kurum tarafından verilen  vize bildirim formu (aslı, fotokopisi 

Çin’deki faaliyetlerini gösteren program 

ş Çin Vizesi Başvuru formu( Biz sizin adınıza dolduruyoruz.)

inin pasaport aslı ve pasaport fotokopileri 

ıdına Dilekçe (Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Vize Bölümü Dikkatine 

 Firma yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli dilekçe ) 

Ticaret Odasından Alınmış Orjinal ve Yeni Tarihli ) 

irketin Vergi Levhası 2012 yılı ( Fotokopisi ) 

 

tırma vb. faaliyetlerde bulunmak üzere Çin’e giden şahıs 
şağıdaki gibidir. 

Vize başvurusu için gerekli olan evraklar: 

Davet eden Çin’deki kurum tarafından verilen davetiye mektubu (Davetiye üzerinde belirtilmesi gereken 

ı kurumun adı, Çin’e gidiş amacı, 

i adı/soyadı, cep telefon 

vize bildirim formu (aslı, fotokopisi 

( Biz sizin adınıza dolduruyoruz.) 

u Vize Bölümü Dikkatine 


