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.
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. 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.

