YUNANİSTAN VİZE BAŞVURUSU /

TRANSİT AMAÇLI EVRAK KONTROL LİSTESİ

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 6 ay, 12 yaş altı çocukta 3 ayı geçmemiş olmalıdır).
5. Schengen Ülkeleri için geçerli, ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye
dönüş masraflarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı, orijınal, ıslak imzalı kaşeli, seyahat sigortası.
6. 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 ehliyet fotokopisi.
Başvuru sahibi eğer vize gereken bir ülkeye transit geçiş yapıyorsa, ziyaret edilecek ülkeye ait vizenin
fotokopisi sunulması gerekmektedir.
7. Çalışanlar için gerekli belgeler: Antetli kağıda işveren yazısı veya izin onayı (işyeri merkezi Ege Bölgesi
dışında bir yere bağlı ise işveren yazısında Ege Bölgesindeki şube ve o kişinin orada çalışıyor olduğu
belirtilmelidir), son 3 aylık maaş bordrosu (ıslak imzalı ve kaşeli), işe giriş bildirgesi, 4A detaylı ve barkodlu
hizmet dökümü (SGK), çalıştığı işyerinin 6 ayı aşmamış güncel faaliyet belgesi, sicil gazetesi kopyası, güncel
vergi levhası, imza sirküleri.
Şirket sahipleri için gerekli belgeler: İşyerine ait güncel faaliyet belgesi, bağlı bulunduğu odadan güncel oda
kaydı, sicil gazetesi kopyası (kurucu-ortak-hissedar olduğu görünmeli), güncel vergi levhası, imza sirküleri (isim
işletmeleri için imza beyannamesi), (bütün işyeri evraklarının son 6 ay içinde alınmış olması gerekmektedir), SGK
4A-4B detaylı hizmet dökümü.
Çiftçiler için gerekli belgeler: Ziraat Odası tarafından verilen Çiftçi Belgesi (bulunduğu yıla ait).
Emekliler için gerekli belgeler: Emekli maaşını gösterir son 3 aya ait ıslak imza kaşeli banka hesap dökümü.
Öğrenciler için gerekli belgeler: Son 6 ayı aşmamış güncel tarihli e-devletten alınmış barkotlu öğrenci belgesi
Çalışmayanlar için gerekli belgeler: Geçimini sağlayan kişiye ait geçim evrakları (çalışan, işyeri sahibi, emekli,
çiftçi hangisi ise yukarıda istenilen evraklar.)
8. Son 3 aylık bakıyeli, kaşeli, imzalı, orijinal banka hesabı ve onaylayanın imza sirküleri.
9. Seyahat amacını belirten dilekçe (başvuru sahibi ya da sponsor tarafından).
10. T am tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği (yerleşim yeri görünmeli). Bazı durumlarda son aya ait elektrik, su ya da
sabit hat faturası istenebilir. Nüfus kayıt örneği “Açıklamalı” olması gerekmektedir. QR kodlu tam tekmil nüfus
kayıt örneği kabul edilmektedir, fakat bazı durumlarda tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneğinin nüfus
dairesinden istenebilir.
11. Başvuru sahibi reşit değil ve yalnız başvuru yapıyorsa her iki ebeveynden de 6 ayı aşmamış 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.

Company Owner:

Employee:

Pensioner:

Established:
Taxes:
SGK:
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Started:
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SGK:
Bank:

Pension:
Bank:

Çağrı Merkezi Numarası: 0212 373 58 26

Sponsor:

Web Sitesi: www.vfsglobal.com/greece/turkey/

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

