
 

 

Yunanistan Çalışanlar İçin Vize Başvurusu 

Yaklaşık olarak 16 milyon nüfusa sahip Yunanistan’a gitmek için pek çok neden sayabiliriz. İstanbul gibi en 

eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Atina bunlardan sadece bir tanesi. Santorini, Mikanos gibi 

dünyaca ünlü pek çok gezilecek yer var. Buraların özellikleri ise ne kadar ünlülerse o kadar pahalı değiller. 

Yazın bir lahmacun için 30 TL ödeyen Bodrum ve Antalyalılar daha iyi anlayacaklardır. 

Yunanistan Çalışanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Yunanistan vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Yunanistan vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Yunanistan vize başvurusunda 
kullanılacak fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Yunanistan seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Son 3 aya ait olacak şekilde düzenlenmiş maaş bordrosu. (Kaşeli ve imzalı olmasına özen gösteriniz.) 
• Yunanistan vizesi almak isteyen çalışana ait varsa tapu veya araç ruhsat fotokopileri. 
• Şirketin antetli kağıdına yazılmış Yunanistan’ya seyahat amacını, gidiş ve dönüş tarihlerini gösterebilecek ıslak 

imzalı ve kaşeli dilekçe. 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait imza sirküleri. 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait son döneme ait vergi levhası. 
• Çalışmış olduğunuz şirkete ait faaliyet belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi. 
• SGK İşe Giriş Belgesi ve barkotlu SGK Hizmet Dökümü ( Vize İçin Başvuran Kişinin Son Çalıştığı Yerde, 

Çalışma Süresi 1 Yılı Aşmaması Durumunda Önceki İş Yerinden İşe Giriş Belgesi Talep Edilmelidir.) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Nüfus kâğıdı fotokopisi 

Elçilikler tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Yeşil, gri ve diplomatik pasaporta sahip kişiler en 

fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. Pasaportunuzda K.K.T.C. kaşesi var ise yeni 

pasaport ile müracat etme zorunluluğu vardır. 
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Yunanistan Şirket Sahipleri İçin Vize Başvurusu 

Yunanistan tam bir ege ülkesi. Türkiye’nin ege bölgesinde ne yeniyorsa ne içiliyorsa aynısı isimleri 

değişmiş olarak karşınıza gelecek. Bin bir çeşit balık, zeytinyağlı yiyeceklere doyacaksınız. Yemeğinizi 

yiyip bir kahve içmek istediğinizde kahvenizi Türk kahvesi olarak istemeyin. Muhtemelen alacağınız yanıt 

Türk kahvesinin olmadığı yunan kahvesi isteyip istemediğinizi soracaklardır. Yunan kahvesini istediğinizde 

gelenin has ve has Türk kahvesi olduğunu göreceksiniz. 

Yunanistan Şirket Sahipleri Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Yunanistan vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Yunanistan vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 
arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Yunanistan vize başvurusunda 
kullanılanılacak fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat sağlık sigortası poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Yunanistan seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Bağkur hizmetleri ile ilgili e-devletten alabileceğiniz barkotlu hizmet dökümü. 
• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Şirketin antetli kağıdına yazılacak gidiş – geliş tarihlerini ve ziyaret amacını belirtecek şekilde düzenlenmiş 

kaşeli ve imzalı olarak düzenlenmiş vize talep dilekçesi. 
• Orijinal Faaliyet Belgesi. (Son Üç Ay Tarihli) 
• Son döneme ait vergi levhası kopyası. (Son Dönem) 
• İmza sirküleri kopyası. (Süresi Geçmemiş) 
• Resmi Gazete İlanı Kopyası. (Ticaret Sicil Gazetesi) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 

Elçilikler tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Yeşil, gri ve diplomatik pasaporta sahip kişiler en 

fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. Pasaportunuzda K.K.T.C. kaşesi var ise yeni 

pasaport ile müracat etme zorunluluğu vardır. 
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Yunanistan Emekliler İçin Vize Başvurusu 

Yunanistan ve etrafında bulunan 3000 adanın 220 den fazlasında yerleşim birimi bulunmakta. Neredeyse 

yüzme mesafesinde olan yüzlerce ada bulunur. Gün batımını ve gün doğumunu deniz eşliğinde seyretmenin 

keyfine diyecek bir şey yoktur. 

Yunanistan Emekli Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Yunanistan vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Yunanistan vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Yunanistan vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Yunanistan seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Tapu, araç ruhsat fotokopileri, kira kontratı gibi gelir gösterebileceğiniz belgeler.. ( Var İse) 
• Yunanistan Başkonsolosluğuna yazılmış seyahat amacını açıklayan, seyahat giderlerini kimin tarafında 

karşılanacağını açıklayan şahsi dilekçe. 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Nüfus müdürlüklerinden Yunanistan vizesi başvurusu için alacağınız vukuatlı nüfus kayıt belgesi 
• E-devletten alabileceğiniz emekli tescil belgesi barkotlu olmak zorundadır. 
• Emeklilik maaşınızı aldığınız bankadan almanız gereken son 3 aya ait ıslak imzalı ve kaşeli hesap dökümü. 
• Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 

Elçilikler tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Yeşil, gri ve diplomatik pasaporta sahip kişiler en 

fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. Pasaportunuzda K.K.T.C. kaşesi var ise yeni 

pasaport ile müracat etme zorunluluğu vardır. 
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Yunanistan Öğrenciler İçin Vize Başvurusu 

Ülkemizde olduğu gibi Yunanistan’da da fast food önemli bir yer tutuyor. Bizden biraz daha farklı olan 

yunan sokak yemeklerinin en başında “souvlaki” dedikleri bir şiş et türü. Çöp şişten daha büyük şekilde 

dizilmiş etleri leziz bir şekilde sunuyorlar. Sokak lezzetleri olarak en fazla tercih edilen 2. Ürün ise “gyros”. 

Gyros bildiğimiz döner aslında. Et, tavuk ve domuz çeşitlerinin yapıldığı gyrosları hemen her yerde 

bulabilirsiniz. 

Yunanistan Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Yunanistan vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Yunanistan vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların orijinalleri. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Yunanistan vize başvurusunda 
kullanılanılan fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Yunanistan seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Yunanistan seyahati ile ilgili olarak bir sponsor yok ise maddi durumu gösterecek olan son 3 ayı gösteren 

banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 
yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Yunanistan seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir şahıs şirketi sahibiyse Yunanistan Şahıs firma sahibi vizesi için gerekli 
olan tüm evraklar. ) 

• Yunanistan Vizesi için başvuran kişi 18 yaşından küçükse anne ve babadan noter onaylı 
muvafakatname. (Aslı ve fotokopisi.) 

• Öğrenci Belgesi. ( Yeni Tarihli) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 

Elçilikler tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Yeşil, gri ve diplomatik pasaporta sahip kişiler en 

fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. Pasaportunuzda K.K.T.C. kaşesi var ise yeni 

pasaport ile müracat etme zorunluluğu vardır. 
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Yunanistan Ev Hanımları İçin Vize Başvurusu 

Yunanistan’a gittiğinizde hediyelik eşya bulmakta hiç zorlanmayacaksınız. Otantik heykeller, zeytinyağları, 

incik boncuklar hediyelik eşyanın bin bir türlüsünü görüp aralarında seçim yapmak oldukça zor olacaktır. 

Yunanistan Ev Hanımları Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Yunanistan vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Yunanistan vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Yunanistan vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Yunanistan seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir emekli ise Yunanistan emekli vizesi için gerekli olan tüm evraklar. ) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Yunanistan vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• Yunanistan seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 

Elçilikler tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Yeşil, gri ve diplomatik pasaporta sahip kişiler en 

fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. Pasaportunuzda K.K.T.C. kaşesi var ise yeni 

pasaport ile müracat etme zorunluluğu vardır. 
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Yunanistan Çalışmayanlar İçin Vize Başvurusu 

Ülkemizde en fazla bilinen Yunanistan ürünlerinin başında Kavala Kurabiyeleri gelir. Yunanistan’a vize alıp 

giden tanıdıklarımızdan dönüşlerinde mutlaka getirmesini istediğimiz kurabiyeleri yerinde tatmalısınız. 

Yunanistan Çalışmayanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Yunanistan vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Yunanistan vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Yunanistan vize başvurusunda kullanılan 
fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Yunanistan seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. (Örnek 
vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir şirket sahibi ise Yunanistan şirket sahipleri vizesi için gerekli olan 
tüm evraklar. ) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Yunanistan vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
• Yunanistan seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız 
belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 

Elçilikler tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Yeşil, gri ve diplomatik pasaporta sahip kişiler en 

fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. Pasaportunuzda K.K.T.C. kaşesi var ise yeni 

pasaport ile müracat etme zorunluluğu vardır. 
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Yunanistan Reşit Olmayanlar İçin Vize Başvurusu 

Yunanlılar çocuklarına oldukça düşkün bir toplum. Pek çok yerde yeşil parklar, çocuklar için eğlence 

yerleri bulunmaktadır. Heraklion şehrinin yakınlarında dünyanın sayılı su parklarından bir 

bulunmaktadır. 80 bin metrekarelik bir alana kurulmuş olan parkta 30 dan fazla farklı kaydıraklardan 

bulabilirsiniz. 

Yunanistan Reşit Olmayanlar Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

o Pasaport. Yunanistan vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik 
tarihinin de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında 
vizenin basılması içinde 2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

o Yunanistan vize başvuru formu. 
o Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
o Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
o 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm 

ölçülerinde, arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Yunanistan vize 
başvurusunda kullanılan fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

o Yunanistan seyahati ile ilgili olarak sponsor olacak kişinin sosyal statüsüne göre istenen tüm belgeler. 
(Örnek vermek gerekirse sponsor olacak kişi bir şirket sahibi ise Yunanistan şirket sahipleri vizesi için 
gerekli olan tüm evraklar. ) 

o Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
o Yunanistan vizesi alma sebebinizi açıklayacak bir dilekçe. Seyahat tarihleri belirtilmeli. 
o Yunanistan seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan 

yapılmaktadır.) 
o Var ise banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. 

Olabildiğince yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan 
aldığınız belgeleri imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

o Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
o Yunanistan vizesi talebi yapılan reşit olmayan çocuk bir ebeveyn ile seyahate çıkıyorsa her iki 

ebeveyninin de alacağı noter tasdikli muvafakatname. 
o Ebeveynlerin ayrılığı söz konusuysa mahkeme tarafından verilen velayet kararı. 
o Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 

Elçilikler tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Yeşil, gri ve diplomatik pasaporta sahip kişiler 

en fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. Pasaportunuzda K.K.T.C. kaşesi var 

ise yeni pasaport ile müracat etme zorunluluğu vardır. 

arı. 

• Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 

Soyadı değişikliği söz konusuysa mutlaka pasaport yenilenmelidir. Başvuru esnasında konsolosluk 

tarafından ek evrak ve ya ek görüşme talep edilebilir. 
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Yunanistan Çiftçiler İçin Vize Başvurusu 

Yunanistan’da tarım ege bölgemizden farklı değil. Ürünlerin kalitesinde olmasa da pazarlamasında büyük 

farklar mevcut. Örnek vermek gerekirse Yunanistan’da üretilen zeytinyağı ile ülkemizdekiler arasında hiçbir 

kalite farkı olmamasına rağmen Yunanistan’ın yaptığı iyi pazarlama yöntemleri ile tüm dünyada Yunanistan 

zeytinyağı bilinen ve sevilen bir tat haline gelmiş. Sizde bu ürünleri üreten bir üreticiyseniz Yunanistan 

vizesi alıp bir kez oradaki üreticiler ile görüşme yapmalısınız. Sizce de artık ürünlerimizin tüm dünyada 

satılmasının zamanı gelmedi mi? 

Yunanistan Çiftçiler Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Yunanistan vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 3 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Yunanistan vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların fotokopileri. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Yunanistan vize başvurusunda 
kullanılanılacak fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Var ise davet mektubu. 
• Yunanistan seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Çitçilik Belgesi 
• Vukatlı nüfus kayıt örneği. (Aile toplum kağıdı. e-devlet’ten alınmış ise barkod gereklidir.) 

Elçilikler tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Yeşil, gri ve diplomatik pasaporta sahip kişiler en 

fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. Pasaportunuzda K.K.T.C. kaşesi var ise yeni 

pasaport ile müracat etme zorunluluğu vardır. 
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Yunanistan Kamu Personelleri İçin Vize Başvurusu 

Yurt dışında bir tatil yapmak istiyorsanız en iyi alternatifiniz Yunanistan olacaktır. Pek çok Avrupa 

ülkesinden ucuz olan komşumuzda tahminlerinizden çok ucuza bir yurt dışı tatili geçirebilirsiniz. 

Yunanistan Kamu Personelleri Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Yunanistan vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Yunanistan vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 

arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Yunanistan vize başvurusunda 
kullanılacak fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Yunanistan seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• Son 3 aya ait olacak şekilde düzenlenmiş kaşeli ve imzalı maaş bordrosu. 
• Yunanistan vizesi almak isteyen kamu personeline ait varsa tapu veya araç ruhsat fotokopileri. 
• Bağlı olduğunuz kurumdan alacağınız görevinizi, izin tarihlerinizi belirten kaşeli ve imzalı belge. 
• SGK İşe Giriş Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü.(e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Eğer emekli sandığına bağlıysanız kurumdan yazı alınması gerekmektedir. 
• Kimlik fotokopisi. 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 

Elçilikler tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Yeşil, gri ve diplomatik pasaporta sahip kişiler en 

fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. Pasaportunuzda K.K.T.C. kaşesi var ise yeni 

pasaport ile müracat etme zorunluluğu vardır. 
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Yunanistan Şahıs Firma Sahipleri İçin Vize Başvurusu 

Hemen sınır komşşummuz olan Yunanistan vizesi alarak oradaki iş fırsatlarını kovalayabilir kendinize yeni 

iş imknaları sağlayabilirsiniz. Bunun yanında gittiğiizde bir kaç gün de olsa tatilin tadını çıkarmayı 

unutmayın. 

Yunanistan Şahıs Firma Sahipleri Vizesi İçin Gerekli Belgeler 

• Pasaport. Yunanistan vize başvurusu için pasaportunuzun 10 yıldan daha eski olmaması ve geçerlilik tarihinin 
de dönüş tarihinizden sonra 6 ay daha sürüyor olması gerekmektedir. Bunun yanında vizenin basılması içinde 
2 adet boş sayfanın olması gerekmektedir. 

• Yunanistan vize başvuru formu. 
• Varsa daha önce kullandığınız pasaportların asılları. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi. ( T.C Kimlik numarası yazılı) 
• Banka hesap hareketleri. ( Mevcut en düşük 5000 TL bakiyesi bulunmasına özen gösteriniz. Olabildiğince 

yüksek gösterilecek hesaplar başvuru sonucuna olumlu etki eder. Ayrıca bankadan aldığınız belgeleri 
imzalayan yetkilinin imza beyanı zorunludur.) 

• 2 Adet biometrik fotoğraf. ( Fotoğrafın biometrik olması çok önem taşımaktadır. 35 x 45 mm ölçülerinde, 
arka fonun beyaz ve yüz hatlarınızın açıkça görülebilmesi önemlidir. Yunanistan vize başvurusunda 
kullanılanılacak fotoğrafın son 6 ayı yansıtması bir diğer önemli ayrıntıdır.) 

• Seyahat sağlık sigortası poliçesi. ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.) 
• Yunanistan seyahatinizde kullanacağınız konaklama ve ulaşım bilgileri. (Tarafımızdan yapılmaktadır.) 
• Bağkur hizmetleri ile ilgili e-devletten alabileceğiniz hizmet dökümü. 
• Tapu ve Araç Ruhsat Fotokopileri. ( Var İse) 
• Şirketin antetli kağıdına yazılacak gidiş – geliş tarihlerini ve ziyaret amacını belirtecek şekilde düzenlenmiş 

kaşeli ve imzalı olarak düzenlenmiş vize talep dilekçesi. 
• Son döneme ait vergi levhası kopyası. (Son Dönem) 
• İmza beyan belgesi. (Süresi Geçmemiş) 
• Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e-devlet ‘ten alınıyorsa barkotlu çıktı zorunludur.) 
• Bağlı olduğunuz odalardan alabileceğiniz hizmet dökümleriniz. (Esnaf ve sanatkârlar odası gibi.) 

Elçilikler tarafından ek evrak isteme hakkına sahiptir. Yeşil, gri ve diplomatik pasaporta sahip kişiler en 

fazla 90 gün olmak üzere vize almadan seyahat edebilirler. Pasaportunuzda K.K.T.C. kaşesi var ise yeni 

pasaport ile müracat etme zorunluluğu vardır. 
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