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Giriş

tarih & kültür

Batı Uygarlığının da temeli olan Yunanistan’ın kültürel mirası, modern Yunan toplumunun her
alanında hissedilmektedir.

Yunanistan, eşsiz bir destinasyon ve oturmak için ideal bir yerdir.

Çok sayıda arkeolojik alan ve müze ziyaretçilere Yunan tarihini yakından tanıma fırsatı sunarken,

Küçük alanına rağmen, ülke hem pitoresk adalara hem de heybetli dağlara

ülkenin mirası da etkileyici konser mekanlarında, açık hava yaz tiyatrolarında ve bütün Atina’da

kaçmak için ideal olan olağanüstü doğal zenginlikte bölgelere sahiptir.

ve diğer şehirlerde bulabileceğiniz uğrak semt sanat galerilerinde canlı tutulmaktadır. Yunanistan

Ülkenin çarpıcı topografyası çok çeşitli eğlence seçenekleri sunmaktadır.

gerek ziyaretçilere gerekse mukimlerine Batı kültürünün köklerini keşfetme fırsatı vermektedir.

Ayrıca, antik ve modern kültürü birleştiren Yunan yaşam tarzı, Yunanistan’ı mükemmel bir yer haline getiriyor.
Ülke, yatırımcılara stratejik coğrafi konumundan ve eşsiz rekabet avanta-

yaşam tarzı

Yılda 300 günden fazla güneş ışığına sahip olarak, Yunanistan’ın iklimi yıl boyunca hoş bir yaşam
tarzına katkıda bulunmaktadır. Ülkenin etkileyici topografyası ve mevcut altyapısı, tenis, yelken,
yüzme, kayak, golf, bisiklet ve dağcılık gibi sayısız eğlence ve rahatlama fırsatları sunmaktadır.

jlarından kaynaklanan çeşitli yatırım fırsatları sunduğu için cazip bir yer

Ülkenin ayrıca canlı bir gece hayatına katkıda bulunan restoranlar, eğlence merkezleri ve kültürel

olmaya devam etmektedir. Yunanistan, Güneydoğu Avrupa ve Doğu Ak-

etkinlik mekanları gibi birçok eğlence seçeneği mevcuttur. Son olarak, modern turizm altyapısı,

deniz pazarlarına, 140 milyondan fazla tüketiciye ve GSYİH’nın 1 trilyon

dünyanın en güzel yerlerinden bazılarına kısa kaçamak fırsatları sunmaktadır.

Euro’ya yaklaştığı bölgelere doğal bir kapıdır.

gastronomi

Akdeniz beslenme tarzı tavsiyelere ihtiyaç duymayan küresel bir markadır. Yunanistan, dünyada
sağlıklı ve besleyici yiyeceklerin tadını çıkarabileceğiniz en ideal yerdir.
Ülke, her iyi yemek seveni tatmin eden ve her aşçıyı heyecanlandıran taze deniz ürünleri, zeytinyağı, peynir ve diğer süt ürünleri, “kışkırtıcı” tatlılar ve kaliteli şaraplar gibi çeşitli taze malzemeler
ve geleneksel ürünler sunmaktadır.
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eğitim

Yunanistan yabancılar için anaokullarından üniversitelere kadar, özellikle de İngilizce, Fransızca
ve Almanca eğitim fırsatları arayan öğrenciler için çok çeşitli uluslararası eğitim seçenekleri sunmaktadır. Birçok okul Uluslararası Bakalorya (IB) programına sahiptir ve gerek Yunanistan’da,
gerekse yurtdışında prestijli üniversitelere öğrenci kabulünde başarılı bir geçmişleri vardır. Aynı
zamanda, birçok uluslararası üniversite Yunanistan’da lisans ve lisansüstü eğitim için eğitim programları sunmaktadır.

Tıbbi bakım

Yunanistan, tıbbi bakım için modern bir altyapıya ve uluslararası tahsile sahip olan yüksek mesleki eğitimli tıbbi personele sahiptir. Tıbbi ve hemşirelik personelinin büyük bir kısmı İngilizce
bilmektedir ve yabancı mukimlere ve ziyaretçilere sağlık hizmeti sunmayı bilmektedir.
Yunanistan’da tıbbi bakım, Ulusal Sağlık Sistemi ve özel sektör kurumları tarafından sağlanmaktadır. Yunanistan’daki çalışanların Ulusal Sosyal Güvenlik Sistemi ile sigortalı olmaları gerekmektedir ve ayrıca ek özel tıbbi sigorta seçebilirler.

Çok dillilik

Yunanistan, vatandaşları tarafından ikinci dil yeterliliği bakımından AB üyesi ülkeler arasında üst
sıralarda yer almaktadır. İngilizce, Yunanistan’da en çok konuşulan ikinci dildir ve günlük olarak
iş amaçlı kullanılmaktadır.Ayrıca, ülkede Avrupa ve Avrupa dışı dillerinin çoğunu konuşan kişi
vardır.

ulaşım

Yunanistan, ülke çapında uçak, gemi, tren veya araba ile seyahat etmeyi kolaylaştıran modern
bir ulaşım ağına sahiptir. Neredeyse tüm ülkede toplu taşıma araçları kapsanmaktadır ve Yunanistan’ın her yerine seyahat etmeyi hızlı ve basit hale getirmektedir.

oturma izinleri
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Genel bakış

Menkul kıymetlere veya banka mevduatına yatırıma yönelik
oturma izinleri
Altın Vize programının başarılı bir şekilde uygulanması kapsamında ve yabancı yatırımcıların ihtiyaçlarını
dinleyerek Yunanistan, AB Üye Devletleri veya Avrupa Ekonomik Alanından gelmeyen (üçüncü ülkelerin
vatandaşları) ve gerek gerçek kişiler olarak gerekse tüzel kişiler aracılığıyla Yunanistan’da belirli menkul
kıymetler veya 400.000 € değerini aşan bir banka mevduatı ile gayri maddi bir yatırım yaparak ikamet izni
almak isteyen yabancı yatırımcılar için esnek ve hızlı bir süreç oluşturmak suretiyle programı genişletmiştir.
Buna ek olarak, yatırımcılara aile üyeleri de eşlik edebilir: eş, üçüncü ülke vatandaşının Yunanistan’da ya da
yetkili Yunan Konsolosluk Kurumunda birlikte yaşama anlaşması imzalamış olduğu hayat arkadaşı, 21 yaşın
altındaki evli olmayan müşterek çocukları, şayet velayet yasal olarak kendisine verilmiş ise ve çocuklar 21
yaşın altında ise, eşlerin veya hayat arkaşlarının başka eşten olan ve eş veya hayat arkadaşıyla bakıcı veya
destekleyici eşe verilmiş olan bekar çocukları ve eşler veya hayat arkadaşlarının, ülkeye girme ve oturma izni
başvurusunda bulunma hakkı olan doğrudan üst soyu.
Program hakkında daha fazla bilgi veya açıklama için lütfen info@eg.gov.gr adresinden Enterprise
Greece veya ikamet yerinizdeki Yunan konsolosluk yetkilileri ile iletişime geçin.

Yasal çerçeve

Menkul kıymetler
veya banka mevduatı yatırımından
dolayı oturma izninden faydalananlar

Bu programın yasal dayanağı (menkul kıymetlere veya banka mevduatına yatırım için giriş ve ikamet),
4605/2019 sayılı Kanunun 42nci maddesi ile değiştirildiği ve eklendiği şekliyle 4251/2014 sayılı Kanunun
16ncı maddesinde bulunmaktadır.
Prosedür ve gerekli destekleyici belgeler gibi programın uygulanmasına ilişkin ayrıntılar, 46440/19 sayılı
Ortak Bakanlar Kararı (Resmi Gazete B ‘4155/12-11-2019) tarafından belirlenir.

-Bireyler olarak Yunanistan’a menkul kıymetlere veya banka mevduatına yatırım yapan üçüncü ülke
vatandaşlarına
-Tüm şirket hisselerini elinde bulundurdukları bir yerli tüzel kişi aracılığıyla menkul kıymetlere veya
banka mevduatına yatırım yapan üçüncü ülke vatandaşlarına
-Yabancı bir tüzel kişiliğin Yunanistan’a menkul kıymetlere veya banka mevduatına yatırım yapan
hissedarlarına veya yöneticilerine (yatırım miktarına bağlı olarak üç adede kadar oturma izni verilir)
-Üçüncü ülke vatandaşının aile üyelerine
Yukarıdaki üçüncü ülke vatandaşlarına verilen oturma izni, kendilerine Yunanistan’da çalışma
hakkı sağlamaz.

Oturma izninin
Süresi - Yenilenmesi

Yunan mevzuatına göre:
Uzun Süreli Vize (ulusal Vize D), yetkili Yunan makamları tarafından, üçüncü ülke vatandaşlarının Yunan
topraklarına 90 günü aşan ve 365 güne varabilecek olan bir süre boyunca, ilgili üçüncü ülke vatandaşlarının
ikamet durumu, ulusal mevzuat düzenlemeleri veya AB mevzuatı uyarınca girmeleri ve kalmaları için verilen
yetkidir.
Oturma İzni, Avrupa Birliği Konseyi’nin 1030/02 (EC Tüzüğü) hükümlerine (her defasında geçerli olan şekline) uygun olarak, Göç ve İltica Bakanlığı tarafından üçüncü ülke vatandaşlarının Yunan topraklarında yasal
ikametgahı için verilen izindir. Her kategoride farklı oturma izni kategorileri ve farklı izin türleri vardır. Çalışma
hakları, verilen izin türüne bağlıdır.

Bu program kapsamında aşağıdaki kişilere giriş hakkı ve daimi ikamet izni verilir:

Menkul kıymetler veya banka mevduatı yatırımları için oturma izninin geçerliliği beş yıldır ve söz konusu
yatırımın elde tutulduğu tasdik edildiği ve izni vermek için diğer koşullar yerine getirildiği taktirde, her
seferinde aynı süreyle yenilenir.
Aile üyeleri için, oturma izninin süresi, bakımcının oturma izni ile aynı zamanda sona erer. Yatırım
faaliyeti için ikamet izninin hüküm ve koşulları çerçevesinde ilk kez ülkeye kabul edilen başvuranın
evli olmayan çocuklarına 21 yaşına kadar aile birleşimi için oturma izni verildiği not edilir. 21 yaşından
sonra, başka koşul aranmaksızın 24 yaşına kadar bağımsız bir oturma izni verilir. Bu izin, aileye bakan
kişinin statüsüyle bağlantılı değildir. 24 yaşından sonra izin Göç Kanunu hükümlerine göre yenilenebilir.

Başvuru maliyeti

Ulusal giriş vizesi düzenleme maliyeti 180 €’dur.
Beş yıllık ikamet izni düzenleme veya yenileme bedeli yatırımcılar için 2.000 € ve aile üyeleri için 150 €
‘dur. Küçük çocuklar için (18 yaş altı) harç alınmaz.
Elektronik oturma iznini yazdırma harcı 16 Euro’dur ve bu, elektronik oturma izninin satın alma, yazdırma ve güvenli dağıtım maliyetine denk gelir.
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Yatırım kategorileri ve yatırım faaliyet koşulları

Α.

Üçüncü bir ülke vatandaşı gerçek kişi tarafından menkul kıymetlere veya banka mevduatına yatırım
Bu program kapsamında, aşağıdaki kategorilerden birine yatırım yapmış olan üçüncü ülke
vatandaşlarına giriş ve oturma izni verilir:

a.

Yunanistan’da yerleşik veya kurulmuş bir şirkete, Portföy Yatırım Şirketleri ve Gayrimenkul
Yatırım Şirketleri hariç olmak üzere, ana sermayesinde hisse artışına veya Yunanistan’da faaliyet
gösteren düzenlenmiş piyasalarda veya çok taraflı müzakere mekanizmalarında alım satım için
girişi yapılan tahvil ihracı esnasında hisse edinme suretiyle, en az dört yüz bin (400.000) Euro
tutarında sermaye katkısı.
Yatırım, 4514/2018 sayılı Kanunun 4üncü maddesindeki portföy yönetimi yatırım hizmetini
sağlayan yatırım işletmesi veya Yunanistan’da merkezi veya şubesi bulunan bir kredi kuruluşunun
aracı olarak “Hellenic Central Securities Depository SA” nın Gayri Maddi Menkul Kıymetler (SAT)
sisteminde yatırımcıya kişisel bir hanenin oluşturması suretiyle gerçekleşir.

b. Sadece anasermayesinde artış ile hisse edinimi için Yunanistan’a yatırım yapmayı amaçlayan

2778/1999 sayılı Kanunun 21inci maddesinin Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketine (AEEAP)
en az dört yüz bin (400.000) euro tutarında sermaye katkısı.
İlk aşamada ve AEEAP’ın ayarlanabilir bir piyasaya girmesine kadar, yatırımın gerçekleşmesi ve
tutulması şirket tarafından verilen sertifikalarla belgelenir. AEEAP, yasa hükümlerine göre ayarlanabilir bir piyasaya girmişse, yatırım a kategorisi için belirlendiği şekilde yapılmalıdır.

c. 2367/1995 sayılı (A ‘261) Kanunun 5 inci maddesinin Sermaye Girişimciliği Sermaye Şirke-

tine (EKES) hisse edinmek amaçlı 400.000 (dört yüz bin) Euro tutarında sermaye katkısı veya
2992/2002 sayılı Kanunun (RG A΄ 54) 7nci maddesi uyarınca Sermaye Girişimciliği Yatırım Fonuna
(AKES) hisse edinmek amaçlı sermaye katkısı, yukarıdaki Alternatif Yatırım Kuruluşlarının (OEE)
münhasıran Yunanistan merkezli veya yerleşik şirketlere yatırım yapmayı amaçlaması şartıyla.
İştirakın kısmen ödenmesi durumunda, Alternatif Yatırım Kuruluşu’nun çalışma koşullarına göre,
yatırımcı, iştirakın geri kalan tutarını Alternatif Kuruluşun vesayeti olan kredi kurumunda bloke bir
hesaba (escrow account) yatırmakla yükümlüdür.

AKES’e sermaye katkısıyla yatırım için, yatırımcı yukarıdaki kredi kurumunda, Alternatif Yatırımlar
Kurumu tarafından kendisine iade edilen fonların münhasır kullanımını yapacağı tek banka hesabı
oluşturmakla yükümlüdür. Kalan bakiyesinin, Alternatif Yatırımlar Kurumu’ndaki kalan yatırımın
nominal değerinin ve bloke edilen hesapta kalan bakiyenin toplamının ilk başta oturma izninin
verildiği yatırım yapılan tutara en azından eşit olması şartıyla, bu hesaptan para çıkışları yapabilir.

d.

En az 400.000 (dört yüz bin) Euro’luk bir iktisap değeri ve satın alma sırasında kalan süresi en
az üç (3) yıl olan Yunanistan devlet tahvillerinin, aynı zamanda tahvillerin yeddiemini olan Yunanistan’da kurulmuş bir kredi kuruluşu aracılığıyla satın alınması.

e. Bir yurtiçi kredi kuruluşunda, en az bir yıl süreli, sabit yenileme talimatı olan, en az 400.000
(dört yüz bin) Euro’luk vadeli mevduat.

f. En az 800.000 (sekiz yüz bin) Euro’luk bir iktisap değeri olan ve Yunanistan’da faaliyet göster-

en, düzenlenmiş piyasalarda veya alım satım işlemlerinde ithal edilen veya ticareti yapılan hisse
senetleri, şirket tahvilleri ve / veya Yunan devlet tahvillerinin satın alınması.
Bu kategori a’ ve d’ kategorilerinden farklıdır. Burada satın alınan hisse senetlerinin sermaye
artırımı ile ilgili olması ve şirket tahvillerinin yeni bir tahvil kredisi ihracı ile ilgili olması gerekmemektedir. Yunan devlet tahvili için, 3 (üç) yıl sürenin kalması şartı geçerli değildir.
Yatırım, 4514/2018 sayılı Kanunun 4üncü maddesindeki portföy yönetimi yatırım hizmetini
sağlayan yatırım işletmesi veya Yunanistan’da merkezi veya şubesi bulunan bir kredi kuruluşunun
aracı olarak “Hellenic Central Securities Depository SA” nın Gayri Maddi Menkul Kıymetler (SAT)
sisteminde yatırımcıya kişisel bir hanenin oluşturması suretiyle gerçekleşmek zorundadır.
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Yatırımcı, Yunanistan’da kurulmuş bir kredi kurumunda, yatırımın operasyonları ve portföyünün
müteakip yönetim işlemleri için tek ve münhasır bir hesap tutmak ve menkul kıymetlerin yeniden
yatırımı haricinde herhangi bir miktarda menkul kıymet tasfiye etmemekle yükümlüdür, ki böylelikle
yukarıdaki hesabın ortalama yıllık bakiyesi, ilk yatırım tutarının yüzde yirmisini (% 20) aşmamalıdır.

g. Yunanistan’da veya başka bir ülkede kurulmuş olan ve münhasıran alım satım için ithal edilen

veya Yunanistan’da faaliyet gösteren ayarlanabilir piyasalarda veya çok taraflı müzakere mekanizmalarında işlem gören hisse senetleri, şirket tahvilleri veya Yunan devlet tahvillerine yatırım
yapmayı amaçlayan, en az 400.000 (dört yüz bin) Euro değerinde yatırım fonu olarak hisse alımı.
Bu durumda yatırım fonu: a) aktif tutarının en az 3.000.000 (üç milyon) Euro tutarına sahip olması gerekir ve ve b) kendisi ve yöneticisi, ikamet ettiği ülkenin sermaye piyasasını denetleme
kurumunca lisans sahibi olmalıdır ve bu kurumun Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için Uluslararası
Sermaye Piyasaları Komiteleri Birliği’ne (IOSCO) üye olması ve Yunan Sermaye Piyasası Kurulu
ile ikili bir bilgi alışverişi anlaşması imzalamış olması gerekmektedir.

h. Yunanistan’da veya Avrupa Birliği’nin başka bir Üye Devletinde kurulmuş olan ve yalnızca

Yunanistan’daki gayrimenkullere yatırım yapmayı amaçlayan bir Alternatif Yatırım Kuruluşu’nda
(OEE), talebi üzerine, Kalkınma ve Yatırım Bakanlığı Dış Fonlar Müdürlüğü tarafından Yunan Sermaye Piyasası Komisyonu ile işbirliği içinde derlenen listede yer aldığı taktirde en az 400.000 (dört
yüz bin) Euro değerinde pay veya hisse alımı.
Bu durumda OEE’nin: (aa) aktif tutarının en az 3.000.000 (üç milyon) Euro tutarına sahip olması
gerekir ve ve (bb) kendisi ve yöneticisi, ikamet ettiği ülkenin sermaye piyasasını denetleme kurumunca lisans sahibi olmalıdır ve bu kurumun Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için Uluslararası
Sermaye Piyasaları Komiteleri Birliği’ne (IOSCO) üye olması ve Yunan Sermaye Piyasası Kurulu
ile ikili bir bilgi alışverişi anlaşması imzalamış olması gerekmektedir.

B.

Bir tüzel kişilik tarafından menkul kıymet veya banka mevduatına yatırımı
Bir tüzel kişilik tarafından menkul kıymet veya banka mevduatı yatırımı durumunda, aşağıdakiler
geçerlidir:

a. Üçüncü ülke vatandaşının tüm şirket hisselerini elinde bulundurduğu bir yerli tüzel kişi söz

konusu olduğunda, gerçek kişilerin yatırımı için geçerli olanlarla aynı asgari yatırım limitleri geçerlidir.

b.

Yabancı bir tüzel kişi söz konusu olduğunda, Yunanistan’da hissedarlarına veya yöneticilerine
verilebilecek ikamet izni sayısı, tüzel kişi tarafından kanunla öngörülen sınıflardan birine yapılan
yatırım miktarına bağlı olarak şu şekilde ölçeklendirilir:
“C. PARAGRAFI YATIRIMLARI SINIFI”

YATIRIM TUTARINA BAĞLI OLARAK AZAMİ GİRİŞ VE
OTURMA İZNİ SAYISI

(4251/2014 sayılı kanun madde 16
C par. 1inci şıkkı durumunun geçerli şekli)

1 izin

2 izin

3 izin

a’dan e’ye kadar

En az
800.000 €

En az
1.600.000 €

En az
2.400.000 €

f

En az
1.600.000 €

En az
3.200.000 €

En az
2.400.000 €

Not
-b, c, g şıklarındaki Alternatif Yatırım Kuruluşları, şartları karşıladıkları ve menkul kıymetler veya
banka mevduatı yatırımı için ikamet iznine uygun olduklarından emin olmak için, talepleri üzerine,
Kalkınma ve Yatırım Bakanlığı Dış Fonlar Müdürlüğü tarafından Yunan Sermaye Piyasası Komisyonu ile işbirliği içinde derlenen ve aşağıdaki linkte yayınlanan listede yer almaları gerekir:
https://www.ependyseis.gr/sub/nomos4251/n4251.htm.
-yatırımın uygun olabilmesi için yukarıdaki durumlardan birine dahil edilmesi ve yatırımcının başvuruyu tamamlandıktan sonra ve her halükarda gerçekleştirilmesinin başlangıcından itibaren 1
(bir) yıldan daha geç olmamak kaydıyla tevsik edici belgelerle sunması gerekir.
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Menkul kıymetler veya banka mevduatı yatırımı için
oturma izni verme prosedürü

a. Oturma izni başvurusu için ön koşul

Menkul kıymetlere veya banka mevduatına yatırım konusunda oturma iznine başvurmak için
üçüncü ülke vatandaşlarının:
-ya ülkeye bir yıla kadar geçerliliği olan yetkili konsolosluk makamı tarafından verilmiş olan ulusal
vize (Vize D) ile girmiş olması
-ya da oturma izni başvurusu ibrazı sırasında ülkede yasal olarak ya da kesin oturma izniyle ya
da vize ile ya da başka bir AB Üye Devleti tarafından verilen oturma izniyle (bu durumda Üye
Devletlerde geçici ikamet hakkındaki Schengen kuralları geçerlidir) ikamet ediyor olmaları gerekir.
Bu durumda, oturma izni başvurusunun öncesinde Kalkınma ve Yatırım Bakanlığı Yabancı Fonlar
Müdürlüğü tarafından yatırımın gerçekleşmesi ve elde tutulması için öngörülen belgelendirmenin
düzenlenmesi gerekir.

b. Vize verilmesi

Menkul kıymetlere veya banka mevduatına yatırım için ulusal vize (Vize D) verilebilmesi için,
üçüncü ülke vatandaşı veya vekilinin, gerekli genel ve özel tevsik edici belgeleri içeren dilekçe ile yetkili Yunan konsolosluk makamına başvuruda bulunur.
Aile üyeleri, ikamet haklarının korunduğu (bakıcının) başvuru sahibi ile aynı zamanda veya
daha sonraki bir tarihte ülkeye girme seçeneğine sahiptir ve ayrıca ilgili giriş vizesini almalıdır.
Yatırımcı, menkul kıymetler veya banka mevduatı yatırım kategorilerinden birine yatırımın
tamamlanmasından hemen sonra ve her halükarda yatırımın gerçekleştirilmesinin
başlangıcından itibaren bir (1) yıl tamamlanmadan başvuruyu tevsik edici belgelerle sunabilir.
Konsolosluk makamı, ekli tevsik edici belgelerle birlikte başvuruyu yatırımın gerçekleştirilmesi ve elde tutulmasının teyit edilmesi için Kalkınma ve Yatırım Bakanlığı Yabancı Fonlar
Müdürlüğüne iletir. Yukarıdaki Müdürlük, teslim edilen verileri inceler ve alınmasından itibaren bir (1) ay içinde, diğer şartlar yerine getiriliyor ise,

ulusal giriş vizesi verilmesi için ilgili tasdiknameyi düzenler ve Göç ve İltica Bakanlığı Göç Politikası
Genel Sekreterliği Göç Politikası Müdürlüğüne duyuruda bulunarak konsolosluk makamına iletir.
Destekleyici belgeler orijinal şekilde sunulur ve yurtdışında düzenlendikleri taktirde, yasal olarak onaylanmalı ve Yunancaya resmi bir çevirileriinin eşlik etmesi gerekir.
Duruma göre değişen özel tevsik edici belgeler, yatırımın gerçekleşmesini ve elde tutulduğunu tasdik
eden belgelere dayanarak, yakın zamanda ve başvuru esnasında bir aydan daha geç olmamalıdır. Bu
süre sınırlamasının, başvurunun incelenmesine kadar geçmesi durumunda, belgenin düzenlenmesi
için İdareye en yeni tevsik edici belgelerin yeniden sunulması gerekir.
Prosedürü hızlandırmak için, başvuruya, incelemenin mümkün olduğunca ilerleyebilmesini teminen ve basılı başvurunun teslim alınması beklenirken, Kalkınma ve Yatırımlar Bakanlığı Dış Fonlar
Müdürlüğü’ne Konsolosluk Makamı tarafından (kee@mnec.gr) e-mail adresine elektronik şekilde sunulan tevsik edici belgeler eşlik edebilir.

C.

Menkul kıymetler veya banka mevduatı yatırımı için oturma izni başvurusu
Üçüncü bir ülkenin vatandaşı, ulusal giriş vizesinin geçerliliği sırasında, Göç ve İltica Bakanlığı Göç
Politikası Genel Sekreterliği Göç Politikası Müdürlüğü’ne beş yıllık ikamet izni başvurusu yapar. Başvuruya, ülkede ikamet izni verilmesi ile ilgili genel belgeler ve bu yatırımın gerçekleşmesi ve elde tutulması için Kalkınma ve Yatırım Bakanlığı Dış Fonlar Müdürlüğü tarafından, tarihi iki aydan eski olmamak
üzere, yakın tarihli belgelendirme eşlik eder.
Oturma izni verilmesi için gerekli destekleyici belgelere sahip başvuru, şahsen veya yasal bir temsilci
aracılığıyla yapılabilir. Yetkilendirme, sertifikalı bir kamu hizmeti tarafından yetkili kişinin imzasının orijinalliği ile yazılı olarak kanıtlanacaktır.
Bu arada vize sahipleri yetkili makamlarla yasal işlem yapabilir ve ticaret yapabilirler.
Oturma izni verilmesi için gerekli destekleyici belgelerle birlikte başvuru, şahsen veya yasal bir temsilci
aracılığıyla yapılabilir. Verilen vekalet, vekalet verenin resmi bir daireden imzasının aslının tasdiği ile
yazılı şekilde tevsik edilir.
Bu arada vize sahipleri yetkili makamlar nezdinde yasal işlem yapabilir ve her tür belge alışverişinde
bulunabilirler.
Oturma izni verme kararı, Göç ve İltica Bakanlığı Göç Politikası Genel Sekreterliği Göç Politikası
Müdürlüğü tarafından, yatırımın elde tutulmasını izlemek üzere,
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Kalkınma ve Yatırım Bakanlığı Dış Fonlar Müdürlüğü’ne bildirilir.
Yatırımın gerçekleştirilmesi ve elde tutulması hakkındaki sertifikanın verilmesinden bu yana iki
ay geçmesi halinde, ilgilinin başvurusu üzerine, duruma göee giriş vizesinin veya geçerli oturma
izninin bir kopyası ve özel tasdik edici belgeler eşliğinde, Kalkınma ve Yatırım Bakanlığı Dış Fonlar Müdürlüğü tarafından yeniden düzenlenir. Düzenlenen belge başvuru sahibine gönderilir ve
Göç ve İltica Bakanlığı Göç Politikası Genel Sekreterliği Göç Politikası Müdürlüğü’ne duyuruda
bulunulur.

A.

ULUSAL VİZE (Visa
D) VERİLMESİ İÇİN
GENEL TEVSİK EDİCİ BELGELER

Not: 20 Şubat 2017 itibariyle, Yunanistan’daki üçüncü ülke vatandaşları için, (EC) 1030/2002
Yönetmeliği’nin geçerli şekli uyarınca, oturma izni verilmesi hakkındaki yeni prosedür yürürlüğe
girmiştir. Buna göre, tüm AB Üye Devletleri tarafından, geçerli bir pasaport üzerine yapıştırılan
çıkartmanın yerine elektronik oturma izni düzenlenmektedir.
Aile üyeleri biyometrik veri alma konusundaki aynı yükümlülüğüne sahiptir. Parmak izi alma zorunluluğu 6 (altı) yaşın üzerindeki tüm üçüncü ülke vatandaşları için geçerliyken, elektronik imza
yükümlülüğü 12 (oniki) yaşın üzerindeki vatandaşlar için geçerlidir.

a) Başvuranın bilgilerini içeren başvurusu,
b) Kısa öz geçmiş notu,
c) Yunanistan tarafından tanınan ve giriş vizesinden sonra en az üç ay daha geçerli olan, en az
iki boş sayfa içeren ve bir önceki on yıl içinde düzenlenmiş olan bir pasaport veya başka seyahat
belgesi.
d) Acil tıbbi bakım ve / veya acil hastane bakımı için tıbbi nedenlerle ülkeye geri gönderilmesi durumunda ortaya çıkabilecek masrafları kapsayan, en az verilen vize kadar süre için bir geçerlilikteki
seyahat sigortası.
e) Başvuranın ikamet ettiği ülkedeki adli sicil durumunu belgeleyen yabancı makamların adli sicil
belgesi. Başvuranın vize başvurusunun yapılmasından önceki bir yıldan fazla bir süre boyunca
menşe ülkesi dışındaki bir ülkede ikamet etmesi ve bunu kanıtlaması durumunda, konsolosluk
makamı ek olarak yabancı uyruklu kişinin vatandaşı olduğu ülkesindeki adli sicil durumunu talep
edebilir.

d. Oturma izni yenileme

f) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve AB müktesebatının uluslararası verilerine göre, halk sağlığı için
risk oluşturabilecek bir hastalıktan, ayrıca halk sağlığını korumak için önlemler gerektiren diğer
enfeksiyönel, bulaşıcı veya parazitik hastalıklardan muzdarip olmadığını gösteren, tanınmış bir
devlet kuruluşu veya özel kuruluştan alınan tıbbi sertifika.

Menkul kıymetler veya banka mevduatı yatırımı için oturma izni, söz konusu yatırımın elde tutulması teyit ediliyor ve iznin verilmesi hakkındaki diğer koşullar yerine getiriliyor ise, her defasında
aynı süreyle yenilenebilir.
Başvuru ve gerekli tevsik edici belgeler şahsen ya da vekaleten Yunanistan’daki Göç ve İltica
Bakanlığı Göç Politikası Müdürlüğüne sunulur.

B.

OTURMA İZNİ
VERİL-MESİ İÇİN
TEVSİK EDİCİ BELGELER

-Başvuru formu
-Teknik özellikleri her defasında geçerli olan pasaportların fotoğrafı spesifikasyonları ile aynı olan
dört (4) yeni renkli baskılı fotoğraf ve JPEG2000 grafik şeklinde optik kayıt diskinde (CD) dijital
formatta bulunan renkli fotoğraf.
-Yatırımın nitelendirilmesi ile ilgili olarak Kalkınma ve Rekabet Bakanlığı yetkili idaresinin
görüşünün sureti
-Geçerli ulusal vizesini içeren ve Yunanistan tarafından tanınan geçerli bir pasaport veya seyahat
belgesinin onaylı kopyası
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-4546/2018 sayılı Kanunun madde 38 par. 6 hükümleri uyarınca, ilgili elektronik uygulama
(“e-Ödeme”) üzerinden ödenen ve teslim alınan yatırımcı ve yöneticiler için 2000 € elektronik harç
(ödeme kodu 2112) ve aile üyeleri için 150€ elektronik harç (ödeme kodu 2107). Küçük çocuklar
için (18 yaş altı) harç alınmaz.
-ilgili elektronik uygulama (“e-Ödeme”) üzerinden ödenen ve alınan 16 Euro tutarında harç (ödeme
kodu 2119)
-Tıbbi masrafları, tıbbi bakımı ve iş kazalarını karşılamak için ilgili sigorta şirketine başvurunun
yapıldığına dair tasdikname
-Aile üyeleri için nüfus kayıt belgesi

C.

YATIRIMIN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE ELDE
TUTULMASINI
TEYİT EDEN ÖZEL
TEVSİK EDİCİ
BELGELER

AEEAP’ın ayarlanabilir bir piyasaya girişinden sonra: Aracının yatırımcı hakkında Gayri Maddi
Menkul Kıymetler (SAT) sisteminde kişisel hane oluşturduğuna dair, yatırımcının yatırım yaptığı
şirket bilgileri ve yatırımcının katıldığı şirketin sermayesinin artırılması verileri, iktisap edilen hisse
senetlerinin ve iktisaplarının değerinin yanı sıra, söz konusu senetlerin tasdikname düzenleme
tarihine kadar elde tutulduğuna dair tasdikname.
c. Sermaye Girişimciliği Sermaye Şirketine (EKES) hisse edinmek amaçlı 400.000 (dört yüz bin)
Euro tutarında sermaye katkısı veya Sermaye Girişimciliği Yatırım Fonuna (AKES) hisse edinmek amaçlı sermaye katkısı, yukarıdaki Alternatif Yatırım Kuruluşlarının (OEE) münhasıran
Yunanistan merkezli veya yerleşik şirketlere yatırım yapmayı amaçlaması şartıyla.
EKES’te hisse edinimi:

Gerçek kişi olarak üçüncü bir ülke vatandaşı tarafından menkul kıymet veya banka mevduatı yatırımı
için tevsik edici belgeler
a. Yunanistan’da yerleşik veya kurulmuş bir şirkete, ana sermayesinde hisse artışına veya
Yunanistan’da faaliyet gösteren düzenlenmiş piyasalarda veya çok taraflı müzakere mekanizmalarında alım satım için girişi yapılan tahvil ihracı esnasında hisse edinme suretiyle, en az dört
yüz bin (400.000) Euro tutarında sermaye katkısı.
Aracının yatırımcı hakkında Gayri Maddi Menkul Kıymetler (SAT) sisteminde kişisel hane oluşturduğuna dair, yatırımcının yatırım yaptığı şirket bilgileri ve yatırımcının katıldığı şirketin sermayesinin artırılması veya bir tahvil kredisi çıkarılması verileri, iktisap edilen hisse senetlerinin ve
iktisaplarının değerinin yanı sıra, menkul kıymetlerin (hisse senetleri veya tahviller) tasdikname
düzenleme tarihine kadar elde tutulduğuna dair tasdikname.

İlk aşamada ve EKES’in ayarlanabilir bir piyasaya girmesine kadar: yatırımcının katıldığı sermaye
artırımının bilgileri, iktisap ettiği hisse adedi ve iktisap değeri ile bunların iktisabından sertifikanın
verildiği tarihe kadar elde tutulduğuna dair teyit içeren EKES sertifikası.

EKES’in ayarlanabilir bir piyasaya girişinden sonra: Aracının yatırımcı hakkında Gayri Maddi
Menkul Kıymetler (SAT) sisteminde kişisel hane oluşturduğuna dair, yatırımcının yatırım yaptığı
şirket bilgileri ve yatırımcının katıldığı şirketin sermayesinin artırılması verileri, iktisap edilen hisse
senetlerinin ve iktisaplarının değerinin yanı sıra, söz konusu senetlerin tasdikname düzenleme
tarihine kadar elde tutulduğuna dair tasdikname.
AKES’te hisse edinimi:

b. Sadece Yunanistan’a yatırım yapmayı amaçlayan Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketine
(AEEAP) en az dört yüz bin (400.000) euro tutarında sermaye katkısı.

Alternatif Yatırım Kuruluşu yöneticisinin yatırımcı tarafından OEE’ye katkıda bulunduğu hisse
adedi ve bunların iktisabı için sunduğu sermaye ile iktisap tarihi, iktisap tarihinden sertifikanın
verildiği tarihe kadar elde tutulması ve yatırımcının toplam taahhüdü hakkındaki sertifika.

İlk aşamada ve AEEAP’ın ayarlanabilir bir piyasaya girmesine kadar: Yatırımcının katıldığı şirketin sermayesinin artış bilgileri (şirketin kuruluş anasermayesinin ödenmesi de artış olarak kabul
edilir), iktisap edilen hisse senetlerinin adedi ve iktisaplarının değerinin yanı sıra,bunların edinildiği andan tasdikname düzenleme tarihine kadar elde tutulduğuna dair şirketin (AEEAP) tasdiknamesi.

Alternatif Yatırım Kuruluşu’nun yeddiemini olan kredi kuruluşunun, yatırımcının bloke hesabının
(escrow account) bilgilerini (talep edildiği taktirde) içeren tasdiknamesi ve bu hesabının oluşumundan en azından önceki tasdiknamenin düzenlenmesine kadarki tarihe kadar olan tasdikli
hareketi.
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d. Yunanistan’da kurulmuş bir kredi kuruluşu aracılığıyla, satın alma değeri en az 400.000 (dört
yüz bin) euro ve satın alma esnasında kalan süre en az 3 (üç) yıl olan Yunan devlet tahvillerinin
satın alınması.
Kredi kurumundan, satın alma esnasında kalan sürenin en az 3 (üç) yıl olduğu tahvil alımı, iktisap
sayısı, değeri, ve aynı zamanda sertifikanın verildiği tarihe kadar elde tutulması hakkında sertifika.

e. Bir yurtiçi kredi kuruluşunda, en az bir yıl süreli, sabit yenileme talimatı olan, en az 400.000
(dört yüz bin) Euro’luk vadeli mevduat.
Vadeli mevduat, başlangıç tutarı ve süresi ile sabit yenileme talimatının varlığına ilişkin kredi
kurumundan sertifika.

g. Yunanistan’da veya başka bir ülkede kurulmuş olan ve münhasıran alım satım için ithal edilen
veya Yunanistan’da faaliyet gösteren ayarlanabilir piyasalarda veya çok taraflı müzakere mekanizmalarında işlem gören hisse senetleri, şirket tahvilleri veya Yunan devlet tahvillerine yatırım
yapmayı amaçlayan, en az 400.000 (dört yüz bin) Euro değerinde yatırım fonu olarak hisse alımı.
Üçüncü ülke vatandaşının yatırım fonuna katılımı, hisse sayısı ve değerleri, iktisap zamanı ve
bunların iktisap tarihinden sertifikanın verildiği tarihe kadar elde tutulmasına dair yatırım fonunun
yöneticisinden alınan sertifika.
Yatırım fonunun tek ve münhasır hesabının bulunduğu kredi kuruluşunun, yatırımcının spesifik
yatırım kategorisi için hisselerin iktisap değeri olarak kabul edilen yukarıdaki katılım tutarının ve
yabancı para olması durumunda, hesabın kredilendirildiği Euro’ya karşılık gelen döviz değiştirme
tutarının nakli hakkındaki sertifikası.

Sertifikanın verildiği tarihe kadar banka hesabının hareketini içeren kredi kurumu sertifikası.

f. En az 800.000 (sekiz yüz bin) Euro’luk bir iktisap değeri olan ve Yunanistan’da faaliyet gösteren, düzenlenmiş piyasalarda veya alım satım işlemlerinde ithal edilen veya ticareti yapılan hisse
senetleri, şirket tahvilleri ve / veya Yunan devlet tahvillerinin satın alınması.
“Hellenic Central Securities Depository SA” nın Gayri Maddi Menkul Kıymetler (SAT) sisteminde
yatırımcının kişisel hanesinin oluşturulduğunu ve söz konusu yatırım kategorisine yatırım yapmak için bir müşteri kodu ile yatırımın başlangıcından sertifikanın düzenlenmesine kadar yapılan
işlemlerin (referans dönemi) yalnızca bu bentte temin edilen menkul kıymetlerle ilgili olmasını
teyit eden aracı sertifikası. Sertifika ayrıca, işlemler için kullanılan banka hesabının ayrıntılarını,
referans dönemi boyunca menkul kıymet alım ve satımındaki toplam işlem miktarını, müşterinin
yatırım hesabının cari bakiyesini ve referans dönemi için ortalama bakiyeyi de içerecektir.
Münhasır hesabın oluşturulması ve yatırımın başlangıcından aracının sertifikasının verilmesine
(referans dönemi) kadar olan hareketi gösteren kredi kurumu sertifikası, ve bu sertifikada aracı
setifikasının düzenleme tarihindeki bakiyenin yanı sıra referans dönemindeki ortalama bakiye
gösterilecektir.

h. Yunanistan’da veya Avrupa Birliği’nin başka bir Üye Devletinde kurulmuş olan ve yalnızca
Yunanistan’daki gayrimenkullere yatırım yapmayı amaçlayan bir Alternatif Yatırım Kuruluşu’nda
(OEE) en az 400.000 (dört yüz bin) Euro değerinde pay veya hisse alımı.
Üçüncü ülke vatandaşının yatırım fonuna katılımı, hisse sayısı ve değerleri, iktisap zamanı ve
bunların iktisap tarihinden sertifikanın verildiği tarihe kadar elde tutulmasına dair Alternatif Yatırım
Kuruluşu yöneticisinden alınan sertifika.
Alternatif Yatırım Kuruluşunun tek ve münhasır hesabının bulunduğu kredi kuruluşunun, yatırımcının spesifik yatırım kategorisi için hisselerin iktisap değeri olarak kabul edilen yukarıdaki katılım
tutarının ve yabancı para olması durumunda, hesabın kredilendirildiği Euro’ya karşılık gelen döviz
değiştirme tutarının nakli hakkındaki sertifikası.
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Yatırımın gerçekleşmesi ve elde tutulmasının kontrolü
Tüzel kişi tarafından menkul kıymet veya banka mevduatı yatırımı için tevsik edici
belgeler

Oturma izninin verilmesinden sonra yatırımın gerçekleştirilmesi ve elde tutulması ve izlenmesi
için Yetkili İdare, Kalkınma ve Yatırımlar Bakanlığı Yabancı Fonlar Müdürlüğüdür.

Yatırımcının tüzel kişi olması durumunda, yatırımın gerçekleştirilmesi ve elde tutulması
için, yukarıda gerçek kişi tarafından yapılan yatırım için belirtilen tevsik edici belgelerin
yanı sıra aşağıdaki tevsik edici belgeler de gerekmektedir:

Yukarıdaki İdare, yatırımın yapılmasındaki herhangi bir değişiklik hakkında Göç ve İltica Bakanlığı Göç Politikaları Genel Sekreterliği Göç Politikaları Genel Müdürlüğü’nü bilgilendirir.
Yunanistan’da “menkul kıymet veya banka mevduatı yatırımı” için oturma izni almış olan vatandaşlar
aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:

Τüzel kişinin bilgilerini de içeren beyanı ve yabancı bir tüzel kişi için Yunanistan’a giriş ve oturma
izni için önerilen üçüncü ülke vatandaşları (hissedarlar veya yöneticiler).
Tüzel kişinin bulunduğu ülkenin yasal statüsü ve işleyişi, Yönetim Kurulunun (BoD) oluşumu
ve imzasıyla ilzam eden kişilerin ilgili Odalarından veya diğer Kamu Makamlarından sertifika.
.Yönetim Kurulu bileşimi ve şirketi bağlayan kişiler, yerleşim ülkesinin yürürlükteki mevzuatına
dayanarak yukarıdaki sertifikadan anlaşılmadığı taktirde, duruma göre başka tevsik edici bilgiler
sunulacaktır.

a.Yunanistan’da ikamet izni verilen yatırımın elde tutulmasında meydana gelen değişiklikleri, değişiklik

tarihinden itibaren iki ay içinde, duruma uygun tevsik edici belgeleri ile birlikte Kalkınma ve Yatırımlar
Bakanlığı’na (Yabancı Fonlar Müdürlüğü) bildirmek.
Yatırımcının tüzel kişi olması durumunda, Yunanistan’da oturma izni alan kişi (hissedar veya yönetici)
aynı İdareye ve aynı süre içinde bu durumundaki herhangi bir değişikliği bildirilmelidir.

b.her yılın ilk iki ayında Kalkınma ve Yatırım Bakanlığı’na (Yabancı Fonlar Müdürlüğü) bir önceki yıla

ait yıllık rapor ve o yılı orantılı olarak referans süresi olarak, her duruma özel tevsik edici belgelerin
sunulması.

Yerleşim ülkesinin yürürlükteki mevzuatında öngörülmüş olması kaydıyla, yeminli mali müşavir
raporu eşliğinde, tüzel kişinin yetkililer tarafından imzalanmış son resmi mali tabloları.

Yatırımcının tüzel kişi olması durumunda, aşağıdaki tevsik edici belgeler sunulmalıdır:

Yerel bir tüzel kişi olması durumunda, yasal şekline bağlı olarak şirket bileşiminin kanıtlanması
hakkında duruma uygun belgeler.

için önerilen üçüncü ülke vatandaşları (hissedarlar veya yöneticiler) ve

Yabancı bir tüzel kişi söz konusu olduğunda, Yunanistan’a giriş ve oturma iznine söz konusu kişi
hakkında, bu kişinin sıfarını da belirten (hissedar veya yönetici) Yönetim Kurulu’nun son kararlarının tutanaklarının bir sureti.

1. tüzel kişinin bilgilerini de içeren beyanı ve yabancı bir tüzel kişi için Yunanistan’a giriş ve oturma izni
2. yerli tüzel kişi olması durumunda, hukuki statüsüne göre gereken şirket bileşimi kanıtlama bilgileri
Yatırımcı ve tüzel kişiler yukarıdaki tevsik edici belge ve bilgileri, Kalkınma ve Yatırım Bakanlığının yetkili
idaresi tarafından talep edildiği diğer herhangi bir zamanda sunmakla yükümlüdürler.
Yatırımcı tüzel kişiyse, Yunanistan’da bir önceki paragrafın yükümlülüklerine uyması konusunda oturma
izni verilen üçüncü ülke vatandaşı ile müştereken ve müteselsilen sorumludur. Değişikliklerin bildirilmemesi veya yıllık rapor sunulmaması, üçüncü ülke vatandaşının ikamet izninin iptaline neden olacaktır.
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Alternatif Yatırım Kuruluşları Listeleri
Kalkınma ve Yatırımlar Bakanlığı Yabancı Fonlar Müdürlüğü’nün yardımıyla, Yunan Sermaye Piyasası Kurulu ile işbirliği içinde, Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketleri (AEEAP), Sermaye Girişimciliği Sermaye Şirketi (EKES), Sermaye Girişimciliği Yatırım Fonu (AKES)ve ilgili yasal çerçevenin
gerekliliklerini karşılayan diğer Alternatif Yatırım Kuruluşlarının yer aldığı listeler düzenlenir. Lİsteler Kalkınma ve Yatırım Bakanlığı Yabancı Fonlar Müdürlüğünün web sitesinde yayınlanmaktadır.
https://www.ependyseis.gr/sub/nomos4251/n4251.htm

Alternatif Yatırım Kuruluşları listesine tâbi olmak için gerekli
olan tevsik edici belgeler
Kuruluşun sunum raporu
Kuruluşun kuruluş anasözleşmesi ve veya tüzüğü ve muhtemel tadilatları, ki bunlara yatırım
amaçlı menkul kıymetler veya banka mevduatları için yasal çerçevede belirtilen hüküm ve
koşulların dahil olması gerekmektedir.
Kuruluşun yetki belgeleri veya ilgili sicile kaydı belgeleri ve varsa yöneticinin yetkilendirme
bilgileri ile bunların yürürlükte kaldıklarına dair teyit bilgileri.

Kuruluşun hukuki statüsü ve işleyişi ile kuruluşu bağlayan kişilere ve varsa yönetici hakkında yerleşim ülkesinin şirketler sicilinden sertifika
“Kuruluş” bilgilerinin ve yerleşim ülkesindeki Sermaye Piyasası Kurumunun ve
neticisinin bilgilerinin yayınlandığı web sitesinin adresinin beyanı

varsa yö-

Yunanistan’da faaliyet gösteren düzenlenmiş piyasalarda veya çok taraflı müzakere mekanizmalarında alım satım amaçlı veya müzakere edilen menkul kıymet yatırımlarının
gerçekleştirilmesi için, öngörüldüğü yerlerde, aracının bilgileri verileri ve “Hellenic Central
Securities Depository SA” nın Gayri Maddi Menkul Kıymetler (SAT) sisteminde bir hanenin
oluşturması.
Kuruluşun, öngörüldüğü yerlerde, Yunanistan’da yerleşik bir kredi kurumunda bulundurmakla yükümlü olduğu tek hesabın ayrıntıları ve bu kurumla yapılan sözleşme
Kuruluşun yürürlükteki mevzuatına göre veya varsa başka bir şekilde, onaylı mali müşavir
raporu eşliğinde sunulan, uygun şekilde imzalanmış son mali tabloları ve Yatırımlar Tablosu.
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