
                   YUNANİSTAN VİZE BAŞVURUSU /    KÜLTÜREL-SPORTIF-KONFERANS AMAÇLI EVRAK KONTROL LİSTESİ          

        

 

NOT: Vize ve servis ücreti iade edilemez.Türkiye’de oturum izni olmayan başvuru sahiplerinin vize başvuruları kabul edilemez.İstenilen belgeler yeni 
olmalıdır.Konsolosluk ek evrak isteme hakkına sahiptir.Başvurum ile birlikte sunduğum belgeler yukarıda işaretlenmis olup Schengen Yönetmeliği 
uyarınca istenilen bir veya daha fazla belgenin eksik olması durumunda vize başvurumun reddedilebileceğini kabul ediyorum / biliyorum. 

 

Vize başvurumu Yunanistan Başkonsolosluğu’na teslim edilmesinden itibaren tavsiye edilen asgari işlem süresi (15 gün) dışarısında yaptığım hakkında 
bilgilendirildiğimi kabul ediyorum. Vize başvurumun zamanında sonuçlanmama riski ve sorumluluğu şahsıma aittir. Yapılan uyarılara rağmen vize 

başvurumu yapmak istiyorum. 

    Başvuru Sahibinin Adı Soyadı / İmzası                              Yetkili Adı Soyadı / imzası 

 

GEREKLİ EVRAKLAR 

1. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Schengen Vizesi Başvuru formu (18 yaş altı çocukların Schengen vize başvuru 

formlarında anne ve baba imzaları olmalıdır). 

2. Geçerli (son 10 yıl içerisinde alınmış, en az karşılıklı 2 sayfası boş, talep edilen vize süresinin bitiminden itibaren en az 90 

gün geçerli olan) pasaportun ilk sayfası dahil işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri. (Eski pasaportunuz mevcut ise; ilk 

sayfası, son 3 yıla ait Schengen Vizelerinin ve giriş-çıkış kaşelerinin fotokopileri.) 

3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi. 

4. Arka fonu beyaz 2 adet Biyometrik Fotoğraf (yetişkinde maksimum 6 ayı, 12 yaş altı çocukta ise 3 ayı geçmemiş olmalıdır). 

5. Tüm Schengen ülkeleri için geçerli, ayakta, yatakta, bütün tedavi  masrafları, hastalık ve vefat halinde ülkeye 

dönüş(repatration) masraflarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı seyahat sigortası. (Seyahat sağlık sigortalarının 

teminatları € olarak yazmalıdır.) 

6. Fiyat tutarı görünen Gidiş-Dönüş Uçak/Tren/Otobüs/Feribot bilet rezervasyonu (orjinal bilet talep edilebilir.) 

Seyahat (şahsa ya da şirkete ait) araba ile gerçekleştirilecek  ise : Ruhsat fotokopisi ve fotokopi üzerine ruhsat sahibinin 

seyahat planını açıklayan yazısı. Aracı kullanacak kişiye ait yeni(ulusal) ehliyet fotokopisi ve araca ait yeşil sigorta fotokopisi. 

Seyahat tekne ile gerçekleştirilecek ise : Tekne kime ait ise, Bağlama Kütüğü ya da Tonilato Belgesi teknenin geçerli 

sigortası, Tekne sahibinden davet yazısı (gidiş-dönüş tarihi ve davetli kişilerin ad soyadları yazıda geçmelidir), kaptana veya 

tekneyi kullanacak kişiye ait kaptanlık belgeleri, kullanacak kişinin pasaportunun ilk sayfası geçerli vizesinin fotokopisi, tekne 

kiralık ise kira sözleşmesi olmalıdır. 

7. Otel rezervasyonu: Tarihler bilet ile uyumlu olmalı ve fiyat bilgisi görünmelidir. (otel için ödeme makbuzu talep edilebilir). 

8. Konferansın düzenleneceği otelden konferansın orada düzenleneceğine dair belge. 

9. Kültürel etkinlik veya konferanslara katılım amacıyla: Etkinliği düzenleyen firma tarafından gönderilen imza kaşe 

görünecek şekilde davetiye veya kültürel hizmet sağlayıcısı ile imzalanan sözleşme veya yaratıcı bir eser için gönderilen 

davetiye.  

10.  Spor etkinlikleri amacıyla: Spor kulübü / spor federasyonu tarafından gönderilen ve spor etkinliğine katılımı teyit eden 

davetiye veya akreditasyon belgesi. Türkiye’deki spor kulübü veya spor federasyondan alınmış sporcu lisansı. 

11. Çalışanlar için gerekli belgeler: Antetli kağıda işveren yazısı, izin onayı (ıslak imza kaşeli olmalı ve gidilecek olan tarihler 

belirtilmelidir), son 3 aylık maaş bordrosu ( ıslak imza kaşeli), işe giriş bildirgesi, SGK 4A detaylı ve kare barkodlu hizmet 

dökümü (e-devletten alınmalıdır),  çalıştığı işyerinin 6 ayı aşmamış; güncel faaliyet belgesi veya oda sıcıl kaydı, sicil gazetesi 

kopyası, güncel vergi levhası kopyası, imza sirküleri kopyası. 

Şirket sahipleri için gerekli belgeler: İşyerine ait 6 ayı aşmamış güncel faaliyet belgesi, bağlı bulunduğu odadan 6 ayı 

aşmamış güncel oda kaydı, sicil gazetesi kopyası (kurucu-ortak-hissedar olduğu görünmeli), güncel vergi levhası, imza sirküleri 

(isim işletmeleri için imza beyannamesi), 4A-4B detaylı kare barkodlu hizmet dökümü (SGK). 

Çiftçiler için gerekli belgeler: Ziraat Odası tarafından verilen Çiftçi Belgesi (bulunduğu yıla ait). 

Emekliler için gerekli belgeler: Son 3 aylık Emekli maaşını gösterir ıslak imza-kaşeli banka hesap dökümü(bankadan imza 

sirküleri alınmalı),  SGK’dan alınmış ıslak imza kaşeli emeklilik belgesi veya e-devletten emekliliği gösterir kare barkodlu hizmet 

dökümü. 

Avukatlar için gerekli belgeler:Islak imza kaşeli baro belgesi, avukatın şahsına ait imza sirküsü, vergi levhası. 

Öğrenciler için gerekli belgeler: Son 6 ayı aşmamış güncel tarihli e-devletten alınmış kare barkodlu Öğrenci Belgesi. 

Sponsor evrakları; sponsor dilekçesi, sponsor kimlik fotokopisi, sponsor iş yeri evrakları(yukarıdaki grupların hangisine tabiyse 

evrakların tümü), sponsor bankası (son 3 aylık ve seyahat masrafını karşılayacak kadar bakiye olmalı). Sponsor sadece 1. Derece 

yakın akraba olabilir; anne-baba-kardeş.   

Çalışmayanlar için gerekli belgeler: Geçimini sağlayan kişiye ait geçim evrakları (çalışan, işyeri sahibi, emekli, çiftçi 

hangisi ise yukarıda istenilen evraklar). sponsor evrakları; sponsor dilekçesi, sponsor kimlik fotokopisi,sponsor iş yeri 

evrakları,sponsor bankası(son 3 aylık ve seyahat masrafını karşılayacak kadar bakiye olmalı). Sponsor sadece 1. Derece yakın 

akraba olabilir; anne-baba-kardeş.        

12. Son 3 aylık yeterli bakiyeli,  ıslak imza kaşeli banka hesabı ve onaylayanın imza sirküleri. 

13. Seyahat amacını belirten dilekçe (başvuru sahibi ya da sponsor tarafından). 

14.  Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği (Geniş kapsamlı olmalı aile üyeleri görülmelidir) (e-devletten barkodlu ya da Nüfus İl 

Müdürlüğü’nden ıslak imza kaşeli alınabilir) 

15. İkametgah(yerleşim yeri)(e-devletten barkodlu ya da Nüfus İl Müdürlüğü’nden ıslak imza kaşeli alınabilir) 

16. Başvuru sahibi reşit değil ve yalnız başvuru yapıyorsa her iki ebeveynden de 1 noter onaylı muvafakatname. Ebeveynlerinden 

herhangi biri başvuru yapmıyorsa başvuru yapmayan ebeveynden muvafakatname.  Ayrıca boşanma kararının aslı mutlaka 

sunulması gerekmektedir. Muvafakatname ve boşanma kararının asılları pasaport ile birlikte başvuru sahiplerine iade 

edilecektir.( Evrağın 1 ayı aşmamış olması gerekmektedir.) 

17.  Yurda giriş/çıkış belgesi (e-devletten kabul edilir).  

18. Protokol Yazısı (herkesten istenir) 

19. Vizesi olan biriyle seyahat ediliyorsa seyahat edilen kişinin geçerli vize fotokopisi 

 

 


