Ödemeler

Ücret

Vize Ücreti

240 TL

Arnavutluk, Bosna Hersek, Rusya, FYROM, Sırbistan, Gürcistan, Ukrayna,
Karadağ, Azerbaycan, Ermenistan, Yeşil Burun Adaları, Kosova ve Moldova
Vatandaşlarının Vize Ücreti

140 TL

Eşi Avrupa Birliği’ne üye devletlerden birinin veya İsviçre Devleti’nin
vatandaşı olan kişilerin kendilerinin ve 0-18 yaş arası çocuklarının Vize Ücreti
*Bakımının AB üyesi devlet veya İsviçre vatandaşı ebeveyni tarafından
0 TL
üstlenildiği ispatlandığı takdirde (banka hesabıyla, vb) , bu kişilerin 18-21 yaş
arası çocukları da vize ücretinden muaf olabilmektedir.
0-12 Yaş

0 TL

Bunlara Ek Olarak
Vfs Servis Ücreti

80 TL

Vize ücretinden muaf olunabilecek diğer durumlar:

a) Eğitim-öğretim amacı ile seyahat eden ilkokul, lise, üniversite ve yüksek lisans
öğrencileri ile onlara eşlik eden öğretmenler,
b) 28 Eylül 2005 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 810/2009 nolu tavsiye kararında
tanımlanan kısa süreli vize uygulaması üye devletler tarafından kolaylaştırılacak olan,
bilimsel araştırma amacı ile seyahat eden araştırmacılar,
c) Kar amacı gütmeyen organizasyonlar tarafından düzenlenen seminer ve konferanslara ya
da sportif, kültürel ve eğitim amaçlı faaliyetlere katılan 25 yaş altı kar amaçsız organizasyon
temsilcileri
Diğer Opsiyonlu Hizmetlerimiz:

Fotokopi ücreti (sayfa başı) (%18 KDV dahil)

1 TL

Kargo ücreti (%18 KDV dahil)

32 TL

Sms bilgilendirme ücreti (%18 KDV dahil)

2 TL

İnternet Kiosk (%18 KDV dahil)

20 TL

VIP servis ücreti

160 TL

Önemli Not:
Vize ücretinin başvuru esnasında ödenmesi gerekmektedir - sadece TL (Türk Lirası) kabul edilmektedir.
Vize sonucunun olumsuz olması durumunda ücret iadesi yapılmamaktadır.
Vize süresi konusunda son karar Konsolosluğa aittir.
Servis pasaportuna (yeşil veya gri) sahip olan TC Vatandaşlarının vizesiz bir şekilde 90 güne kadar
Yunanistan topraklarına girme hakkı mevcuttur. Çalışma ve 90 günden fazla kalma hakkı bulunmamaktadır.

GEREKLİ EVRAKLAR
Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Schengen Vizesi Başvuru Formu (aşağıdaki linkten ya da sitemizdeki
‘Başvuru Formu’ kısmından ulaşabilirsiniz)
http://www.vfsglobal.com/greece/turkey/PDF/schengen_izmir_110214.pdf
Geçerli pasaport (son 10 yıl içerisinde alınmış, en az 2 sayfası boş, Schengen alanını terk etmeyi
düşündüğünüz tarihten itibaren en az 90 gün daha geçerli olan)
Pasaportun resimli sayfasının ve işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri (eski pasaportunuz mevcut ise son 3
yıla ait Schengen Vizelerinin fotokopileri, giriş-çıkış kaşeleri dahil)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 adet biyometrik fotoğraf (arka fonu beyaz, 3,5 cm x 4,5 cm boylarında, yetişkinler için son 6 ay, 12 yaş altı
çocuklar için son 3 ay içerisinde ve gözlüksüz olarak çekilmiş) (sitedeki fotoğraf özellikleri kısmından
ulaşabilirsiniz)
Seyahat Süresini kapsayan, teminat limiti en az 30.000 Euro veya 50.000 USD olan ve Schengen
Ülkelerinde geçerli Seyahat Sağlık Sigortası.
Ulaşım ve Konaklamaya İlişkin Belgeler:
Gidiş-dönüş uçak/tren/otobüs/feribot bileti rezervasyonu (orjinal bilet talep edilebilir)
Turla seyahat edilecekse, tur programı, ulaşımın gerçekleşeceği aracın sigortası, ruhsatı, taşıt kartı, B1/B2
belgeleri, şoförlerin ulusal ve uluslararası sürücü belgeleri ile geçerli vize fotokopileri, tüm yolcuların listesi,
tüm otel rezervasyonları talep edilir.
Seyahat araba ile (şahsa ya da şirkete ait) gerçekleşecek ise: Ruhsat fotokopisi ve fotokopi üzerine ruhsat
sahibinin seyahat planını açıklayan yazısı ve aracı kullanacak kişiye ait uluslararası ehliyet fotokopisi. (araç
başvuru sahibine ait değilse; kişinin aracı kullanabileceğine dair noter onaylı vekaletname sunulmalıdır)
Seyahat tekne ile gerçekleşecek ise: Tekne başvuru sahibine veya aile bireylerine ait ise, bağlama kütüğü
ya da tonilato belgesi, teknenin geçerli sigortası, kaptana veya tekneyi kullanacak kişiye ait kaptanlık
belgeleri ve vize fotokopisi. Tekne farklı bir şahsa ya da şirkete ait ise, belirtilen evraklara ek olarak tekne
sahibinden davet yazısı gerekmektedir. Ayrıca tekne kiralık ise ek olarak kira sözleşmesi sunulmalıdır.
Otel Rezervasyonu (ödeme makbuzu talep edilebilir)
Ticari davetiye: Yunanistan’da ziyaret edilecek şirketten/kurumdan başvuru sahibi adına antetli kağıda
yazılmış imzalı davetiye. Davet eden şirketin/kurumun iletişim bilgileri, masrafların kimin tarafından
karşılanacağı, konaklama bilgileri ile seyahat tarihleri ve sebepleri ayrıntılı bir biçimde belirtilmiş olmalıdır.
Fuar katılım belgesi: Varsa fuar davetiyesi veya fuara giriş kaydını gösterir evraklar sunulmalıdır.
Meslek Belgeleri:
Çalışanlar için gerekli belgeler:
Şirketin antetli kağıdına yazılmış, kişinin pozisyonunu, işe başlama tarihini, maaşını, izinli olduğu süreyi ve
dönüşünde işe devam edeceğini teyit eden mektup (orjinal ve güncel olmak zorunda).
Son 3 aylık maaş bordrosu, işe giriş bildirgesi, detaylı 4 A hizmet dökümü (e-devletten barkodlu ya da
SGK’dan ıslak imza ve kaşeli).

İşe yeni başlanması durumunda, daha önceki iş yerinize ait bilgiler ve maaş bordroları ek olarak sunulabilir.
Çalistigi isyerinin güncel Ticaret Odasi Kaydi, Sicil Gazetesi
Kopyası, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi. (Bütün işyeri evraklarının son 6 ay içinde
alınmış olması gerekmektedir)
Sözleşmeli çalışan ise: Belirtilen evraklara ek olarak sözleşme fotokopisi gerekmektedir.
Kamu çalışanı için gerekli belgeler:
Çalıstığı resmi kurumun antetli kağıdına yazılmış seyahat amacını, ne kadar zamandır bu kurumda
çalıştığını, maaşını, izinli olduğu tarihleri ve bu iznin ücretli ya da ücretsiz olduğunu belirten yazı (orjinal ve
güncel), kimlik kartı ve fotokopisi (çalıştığı kurumun)
Son 3 aylık maaş bordrosu
Şirket Sahipleri için gerekli belgeler:
Şirketin Ticaret Odası Kaydı, Sicil Gazetesi Kopyası (ortak olarak kişinin isminin geçtiği), Vergi Levhası,
İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi (Bütün işyeri evraklarının son 6 ay içinde alınmış olması
gerekmektedir). Ayrıca şirketin antetli kağıdına yazılmış, ıslak imzalı, kaşeli, orjinal dilekçe. Şirket son 2
sene içinde kurulmuş ise 4a/4b/4c hizmet dökümleri (detaylı ve barkodlu)
Çiftçi için gerekli belgeler:
Ziraat Odası tarafından verilen güncel çiftçi belgesi
Emekli için gerekli belgeler:
Emekli maaşını gösterir son 3 aya ait banka hesap özeti (ıslak imza ve kaşeli). Varsa Emekli Kimliği
fotokopisi.
Öğrenciler için gerekli belgeler:
Yeni tarihli öğrenci belgesi, öğrenim zamanı gidiliyor ise okuldan izin yazısı (orjinal)
Ayrıca sponsorun tüm evrakları dosyaya eklenir (sponsor kendisi basvuru yapıyor gibi). Sponsordan
masrafların kendisi tarafından karşılanacağını belirten dilekçe, Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
(sponsor olarak öncelikle ebeveynlerin, daha sonra diğer birinci derece yakınların evrakları istenir: eğer bu
kişilere ait herhangi bir evrak sunulamıyorsa farklı bir kişinin sponsorluğu kabul edilebilir-yakınlık varsa
nüfus kayıt örneği ile belgelenmelidir)
Çocuklar için gerekli belgeler:
Çocukların sponsorlarının tüm evrakları dosyaya eklenir. (Sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi tüm
evraklar, sponsorluk dilekçesi ve yakınlığın nüfus kayıt örneğiyle belgelenmesi istenir).
Boşanmış çiftler için: çocuğun velayetini gösteren mahkeme kararının orjinali gerekmektedir.
Ev hanımı için gerekli belgeler:
Başvuru sahibi evliyse, masraflarının eşi tarafından karşılanması durumunda sponsor olan eşin tüm
evrakları, sponsorluk dilekçesi ve Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği eklenmelidir. (Yolcunun
evraklarında soyadı farklılığı olması durumunda: Farklı soyadının nedeni evlilik ise evlilik cüzdanı
fotokopisi, boşanma ise boşanma evrakının fotokopisinin dosyaya eklenmesi gerekmektedir)
Çalışmayanlar için gerekli belgeler:
Çalışan eşe/ebeveyne/yakına ait, mesleki ve maddi belgeler ile masrafların karşılanacağına dair dilekçe
(sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi tüm evraklar istenir, yakınlık varsa Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt
Örneğiyle belgelenmelidir).
Maddi belgeler:

Ekonomik durumunuzu belirten belgeler: Son 3 aylık, bakiyeli, ıslak imza ve kaşeli, güncel
banka hesap dökümü (Başvuru sahibine ait olmalıdır - sponsor varsa sponsora, iş amaçlı

başvuru ise ve masrafların şirket tarafından karşılanacağını belirten dilekçe varsa şirkete ait
olabilir)
Gerekli diğer belgeler:

Başvuru sahibi tarafından yazılan seyahat amacını belirten dilekçe. (Seyahat masrafları
başkası veya ebeveyn tarafından karşılanıyor ise karşılayan kişi tarafından yazılan dilekçe)
Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (kendi bilgilerinize ek olarak anne, baba, kardeş, eş
ve çocuklarınızın, yani kısaca diğer aile bireylerinin doğum yerlerinin ve doğum tarihlerinin
liste halinde gözükmesi gerekmektedir. Açık adres bilgileriniz ‘Yerleşim Yeri’ ibaresinin
yanında görülebilmelidir. Evlendikten sonra soyadı değişikliğine maruz kalan kişilerin kızlık
soyadının ve yabancı uyruklu veya çifte vatandaşlığı olan kişilerin diğer vatandaşlık
bilgilerinin açık ve anlaşılır bir biçimde eksiksiz olarak gözükmesi gerekmektedir)
Başvuru sahibi Yabancı Uyruklu ise:
Yukarıda belirtilen durumlara ek olarak Türkiye’deki oturma izni veya varsa çalışma izni gerekmektedir.
Ek Durumlar
Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise: Tek başına başvuru yapacak ise, her iki ebeveynden noter tasdikli
muvafakatname gerekmektedir. Eğer bir ebeveyn, çocuğuyla beraber başvuruda bulunuyorsa (diğer
ebeveyn başvuruda bulunmuyorsa), başvuruda bulunmayan ebeveynden noter tasdikli muvafakatname
gerekmektedir. (Ebeveynlerden birinin ya da her ikisinin geçerli vizesi bulunması durumunda -çocukla
beraber seyahat edilsin ya da edilmesin- beraber başvuruda bulunulmadığı sürece muvafakatname
sunulmalıdır ve muvafakatnamenin son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
Her iki ebeveynle beraber vize başvurusunda bulunuluyorsa, muvafakatname gerekmemektedir ancak reşit
olmayan başvuru sahiplerinin başvuru formuna her iki ebeveynin de imza atması gerekmektedir.
Reşit olmayan başvuru sahibinin anne/babası ayrıysa ve velayeti olan ebeveyn vize başvurusunda
bulunuyor ise velayete sahip olmayan ebeveynden de noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir. Ek
olarak boşanma kararının orjinali sunulmalıdır.
Eş Yunan Vatandaşı ise:
Eğer başvuru sahibinin eşi Yunan Vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları
sunmalıdır;
Eşinin pasaport veya kimliğinin aslı ve fotokopisi,
Evlilik cüzdanı,
Eşlerin evlilikleri Yunanistan’da bildirildi ise, evliliklerini bildirmiş olduklarına dair Yunanistan’dan alınan nüfus
kayıt örneği (son 6 ay içerisinde alınmış) ve Türkiye’den alınan Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
Eşlerin beraber seyahat ettiğine dair belge (Örn: bilet vb)
Eş Avrupa Birliği ülke (Yunanistan dışında) veya İsviçre Vatandaşı ise :
Başvuru sahibinin eşi AB ülkesi vatandaşı veya İsviçre vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için
aşağıdaki evrakları sunmalıdır;
Eşinin pasaport veya kimliğinink aslı ve fotokopisi,
Evlilik cüzdanı,

Eşlerin beraber seyahat ettiğine dair belge (Örn: bilet vb)
Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği; Eğer nüfus kayıt örneğinde yabancı uyruklu kişiyle evlidir ibaresi
yok ise, başvuru sahibinin eşinin bağlı bulunduğu konsolosluk veya elçilikten evliliklerini gösteren resmi belge
alması gerekmektedir.
Avrupa Birliği vatandaşı eş Bulgaristan vatandaşı ise ve pasaportundaki ismi ile Türkiye’deki ismi aynı
değilse; isim denklik belgesi talep edilir.
AB vatandaşı eşi olan kişilerin indirimden yararlanabilmeleri için eşleriyle beraber seyahat ediyor olmaları
gerekmektedir.

FOTOĞRAF ÖZELLİKLERİ

Fotoğraf renkli olmalıdır.
Çerçevesiz olmalıdır.
Açık renkli zemine sahip olmalı, böylece alameti farikalar ayırt edilebilmeli ve zemine göre kontrastlı
olmalıdır.
Yüzünüz fotoğrafın %70-80’ini kaplayacak şekilde, baş ve omzunuzun üstüne yakın çekim olmalıdır.
Net odaklanmış ve açık olmalıdır.
Mürekkep izi veya kırışıklıklar olmamalı ve yüksek kaliteli olmalıdır.
Fotoğraf sizi doğrudan kameraya bakarken göstermelidir.
3.5 cm x 4.5 cm ebatlarında olmalıdır.
Doğal cilt renginizi göstermelidir.
Uygun parlaklık ve kontrasta sahip olmalıdır.
Fotoğraf yetişkinler için son 6 ay, 12 yaş altı çocuklar için son 3 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.
Fotoğraf başörtüsü ile çekilebilir. Ancak yüzün ana özellikleri fotoğrafta görülmelidir. (Çene, burun, gözler,
kaşlar ve kulaklar örtülmemeli; alın yüz şeklini görünür kılacak şekilde açık olmalıdır)
Fotoğraf şapkasız olmalıdır.
Başvuru sahibinin saçı kulakları net görülebilecek şekilde toplu olmalıdır.
Fotoğraf, yüzü cepheden göstermelidir, omuz üstü veya profilden göstermemelidir ve yüzün her iki kenarını
açık bir şekilde göstermelidir.
Homojen ışıkla çekilmeli, yüz üzerinde gölgeler veya flaş yansımaları olmamalıdır. Ayrıca gözlerde
kırmızılık görünmemelidir.
Gözlük kullanılması halinde, fotoğraf gözleri herhangi bir flaş yansıması olmaksızın açık bir şekilde
göstermeli ve renkli gözlükler kullanılmamalıdır. (mümkünse koyu çerçeveli gözlükler takılmamalı; açık

çerçeveli veya çerçevesiz gözlükler takılmalıdır) Çerçevenin gözün herhangi bir kısmını kapatmaması
sağlanmalıdır.
Fotoğraf, kameraya nötr bir ifadeyle bakılarak ve ağız kapalı olacak şekilde; tek başına olmalıdır (sandalye
arkalığı, oyuncak veya diğer kişiler görünür olmamalıdır)
Fotoğraf herhangi bir zımba izine sahip olmamalıdır.
Taranmış fotoğraflar ve renkli fotokopiler kabul edilmeyecektir.

