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【Turistik seyahat】（Japonya’da garantörün olmaması durumunda） 

 Gerekli belgeler 

（※）Aşağıdaki belgeler dışında ilave belgeler istenebilir. 

1 Başvuru formu (fotoğraf yapıştırılmış) 1 adet 

2 Pasaport 

3 İkamet（Kısa dönem ikametler kabul edilmemektedir） 

4 Banka hesabı veya seyahat harcamaları için ödeme yeterliliğini gösterir belge 

5  Seyahat programı 

6 Hotel rezervasyonu（Aile / akraba yanında konaklanacak olması durumunda, ilgili akrabadan  

 alınacak davet mektubu   

7 Uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) onay belgesi 

8 Çalışma belgesi 

9 (Ailece başvuru yapılması durumunda）Aile ilişkilerini kanıtlayan belge (Evlilik  

   belgesi, doğum belgesi) 

 

【Akraba・Tanıdık ziyareti】 

（Masraflar Japonya’daki kişi tarafından karşılanmaksızın, kişinin kendisi tarafından   

 karşılanacak ise yukarıda belirtilen「Turistik seyahat」kapsamında başvuru yapılmalıdır） 

 Gerekli belgeler 

（※）Aşağıdaki belgeler dışında ilave belgeler istenebilir. 

（1）Başvuru sahibinin sağlayacağı belgeler 

a Başvuru formu (fotoğraf yapıştırılmış) 1 adet 

b Pasaport 

c İkamet（Kısa dönem ikametler kabul edilmemektedir） 

d Davet eden kişi ile akrabalık/arkadaşlık ilişkisini gösterir belge 

e Uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) onay belgesi 

f Çalışma belgesi/Öğrenci belgesi 

g（Ailece başvuru yapılması durumunda）Aile ilişkilerini kanıtlayan belge (Evlilik  

belgesi, doğum belgesi) 

（2）Japonya’daki davet eden kişi tarafından sağlanacak belgeler 

a Davet mektubu（Gerekli görülmesi halinde teyit amaçlı belgeler istenebilir） 

b Seyahat programı 

c Garanti mektubu 

d Garantöre ilişkin belgeler 

（a） İkametgah belgesi（Aile bireylerinin tamamının yer aldığı belge） 

（b） Çalışma belgesi veya işyeri açma ruhsatı（kopya）v.b. gibi mesleği kanıtlayan belge 

(Emeklilik v.b. nedenlerle çalışmama durumunda gerekli değildir.） 

（c） Belediyelerce verilen güncel「Vergi tahakkuk veya gelir belgesi」, Vergi dairesi tarafından 

verilen「vergi tasdiknamesi」，「vergi beyannamesinin kopyası」（Vergi dairesince alındı 

ibareli olmalı. Ancak e-vergi durumunda「Alındı belgesi」veya「vergi beyannamesi」）

belgelerinden birisi ibraz edilmelidir.（Her iki durumda da brüt aylık gelir yazılı olmalıdır. 

Emekliler, Emeklilik tahakkuk belgesi de ibraz edilebilirler）. Vergi stopaj belgesi geçerli 

değildir. 

（d）Geçerli yabancı oturum belgesi veya özel daimi ikametlerin önlü arkalı fotokopisi (sadece 

yabancılar için) 
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【Kısa dönem iş seyahati v.b.】 

 

Gerekli belgeler 

（※）Aşağıdaki belgeler dışında ilave belgeler istenebilir. 

（1）Başvuru sahibinin sağlayacağı belgeler 

a Başvuru formu (fotoğraf yapıştırılmış) 1 adet 

b Pasaport 

c İkamet（Kısa dönem ikametler kabul edilmemektedir） 

d Çalışma belgesi  

e Seyahat harcamaları için ödeme yeterliliği（İşveren seyahat emri v.b.）（Japonya’daki davet eden       

   kurumun seyahat masraflarını karşılaması durumunda isteğe bağlı olarak ibraz edilebilir.） 

f  Uçak rezervasyonu (gidiş-dönüş) onay belgesi 

（2）Japonya’daki ilgili kuruluş tarafından sağlanacak belgeler 

a Davet mektubu 

b Seyahat programı 

c Garanti mektubu 

d Davet eden kuruluş ile ilgili belgeler 

  「Şirketin resmi kayıt belgesi (Tokibo-tohon) 」,「Üç aylık şirket raporu (Kaisha-shikihou」（son 

hali）v.b.’lerinin kopyası,「Açıklamalı şirket /grup taslağı」veya şirket/grup broşüründen 

herhangi biri. 

 

 


