
 

 

 
 

 

 
BELÇİKA’DA EVLİLİK 

için gerekli belgeler listesi 

 
Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEA) dışındaki bir üçüncü ülke vatandaşıysanız ve bir Belçikalı veya 

geçici olarak (A veya H Kart) ya da sınırsız süreli (CIRE veya CIE veya bir B, C, D, F veya F + 

ikamet kartı) ikamet eden bir yabancı ile birlikte evlilik yapmak üzere seyahat ediyorsanız 

 
Dosyanızın aşağıdakileri içermesi gerekmektedir: 
 
Orijinal belge ve bunlara ait iki (2) adet kopya sunmalısınız.  

Orijinal belgeler sizlere daha sonra iade edilecektir. 

 
Pasaport + kopya 
 
Geçerli bir pasaport:  

- 10 yıldan eski olmamalıdır;  
- Schengen bölgesinden planlanan çıkış tarihinden veya, birkaç ziyaret durumunda, planlanan 

son çıkış tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerli olmalıdır 
- Vize tatbiki için içerisinde en az 2 adet boş sayfası bulunmalıdır  

 
Pasaportun bir kopyasını tedarik ediniz (boş sayfaların kopyalarını çekmenize gerek yoktur) 
 

Kimlik Kopyası 
 
Kimlik kartınızın veya Oturma İzninin (yabancılar için) kopyası  
 

Müracaat Formu 

 
İki (2) adet müracaat formu, başvuru sahibi tarafından tüm soruları doldurulmuş, imzalanmış (37.nci 
soru VE son sayfa olmak üzere iki kere) ve tarihi atılmış.  
Bu form konsolosluklardan ücretsiz olarak temin edilebilir. 
Fransızca, Flamanca, Almanca doldurabilirsiniz; eğer bu ulusal dillerden herhangi birine hâkim 
değilseniz, İngilizce tercih edilebilir.  
Seyahat belgenizde görünen her bir kişi için ayrı ayrı müracaat formu doldurulmalıdır.  

Reşit olmayan çocukların müracaat formları ebeveyn veya yasal vasisi tarafından imzalanmış 
olmalıdır.  
 
Online müracaat için lütfen bağlantıyı takip ediniz. 
Vize müracaat formları internet sitesi üzerinden online olarak doldurulmalıdır. 
 

Fotoğraf  
 
Üç (3) adet yeni çekilmiş (6 aydan eski olmayan), renkli, 35x45 ebatlarında, tercihen arka fonu 
beyaz olan biometrik özellikli fotoğraf; müracaat formuna eklenmelidir.  
 

https://visaonweb.diplomatie.be/en


 

 

Dil Tercih Formu 
 

Başvuru sahibi müracaatının ele alınacağı Belçika’nın üç ulusal dilinden birini seçme imkânına  

sahiptir. 
Burada bulabilirsiniz: FR – NL – DE 
Müracaatınızı İngilizce olarak tamamlamayı seçerseniz lütfen “Tercih Yok / No Preference” 
seçeneğini işaretleyiniz. 
 

İlişkinin sürekli ve istikrarlı bir niteliğe sahip olduğuna dair ispat (*1) 
 

Bu ilişkinin gelişim aşamaları ve ilişkinin sürekli ve istikrarlı bir niteliğe sahip 
olduğuna dair ispatlar  
 

Yaş 

 
Her iki tarafın 21 yaşından büyük olduğunun ispatı (ya da 18 yaşından büyük, eğer müracaat 
sahibinin yanına yerleşmeye gittiği kişi ile Belçika'ya varmadan önce en az bir yıl birlikte yaşadılar 
ise) 

 

Evlenme Beyannamesi 
 

Vize müracaatından 6 ay önce Sicil Memurluğu tarafından (Medeni Durum) düzenlenmiş evlenme 
beyannamesinin bir kopyası 
 

Geçerli bir Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi  
 

Sigorta tüm Schengen bölgelerinde geçerli olmalıdır ve tüm seyahat süresini kapsamalıdır. Asgari 
teminat 30.000€ tutarındadır.  
Schengen bölgesinde iken tıbbi sebeplerden dolayı ülkeye geri gönderilme, acil tıbbi tedavi ve/veya 
acil hastane tedavilerinde veya ölüm durumunda meydana gelen masrafları karşılamalıdır. 

 

Başvuru sahibinin Maddi Yeterlilik ispatı 

 
Hem SCHENGEN topraklarındaki kalış süreniz boyunca hem de giriş garantinizin olduğu üçüncü bir 
ülkeye yapacağınız transit geçisiniz boyunca yeterli kişisel geçim kaynaklarına sahip 
olduğunuzu gösteren belgeler veya masraflarınızın karşılanacağına dair taahhüt (Ek 3 bis); 
 

Sağlık Raporu 
 
Halk sağlığını tehlikeye sokabilecek herhangi bir hastalık taşımadığınızı onaylayan sağlık raporu. Bu 
belge teslim edildiği tarihten itibaren 6 aydan eski olmamalıdır. Bu özel form kabul görmüş bir 
hastane tarafından imzalanmalı ve tasdik edilmelidir 
 

Adli Sicil Kaydı 
 
18 yaşın üzerinde iseniz, genel yasalar uyarınca herhangi bir suç veya saldırıdan dolayı bir 
mahkûmiyet alınmadığını beyan eden belge ve buna yapılacak Apostil tasdik + çeviri 

Bu belge teslim edildiği tarihten itibaren 6 aydan eski olmamalıdır. 

Belçika’ya yanına yerleşilen kişinin kimlik/İkamet izni kopyası 

 
Belçika vatandaşının kimlik kartının veya yabancı uyruklunun İkamet İzninin (A, B, C, D, F, F+ 
veya H Kart) kopyası  

Yeterli Konaklama  
 
Yanına yerleşilen tarafın yeterli konaklamaya sahip olduğunun ispatı: Belçika’daki evin kira kontratı 

(kayıt altına alınmış olmalı) veya mülkiyet sahibi olduğunun ispatı. 
 

http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/declaration_french_istanbul.pdf
http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/declaration_dutch_istanbul.pdf
http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/declaration_german_istanbul.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Lesmoyensdesubsistancepersonnelssuffisants.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/L_engagementdepriseencharge.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_certificat_m%C3%A9dical.aspx
http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/List-of-the-Doctors-Recommended-Latest.pdf
http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/List-of-the-Doctors-Recommended-Latest.pdf


 

 

Yanına yerleşilen kişinin geçim imkânları 
 
Yanına yerleşilen kişinin hem kendi hem kendi aile üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak ve onları kamu 

makamlarına bir yük getirmeyecek sabit, düzenli ve yeterli geçim imkânlarına sahip olduğuna 
dair ispat.  

  

Sigorta Kurumundan  
 
Yanına yerleşilen kişinin bir sigorta kurumuna bağlı olduğunu ve hem kendi hem de aile üyelerinin 
risklerini kapsayan bir sağlık sigortasına sahip olduğunun ispatı (Mutualité / Mutualiteit) 
 

 

(*1) İlişkinin devamlı ve istikrarlı bir niteliğe sahip olduğuna dair ispat: 
 Her iki partnerin ortak bir çocuğa sahip olması veya 
 Belçika veya başka bir ülkede en az 1 sene birlikte yaşamış olmak veya 
 En az 2 yıldan bu yana birbirinizi tanıyor olmak (düzenli temas + toplamda 45 günlük 3 buluşma). 

 

Hollandaca, Fransızca veya Almanca dışındaki bir dilde yurtdışında hazırlanan belgeler, bir 

yeminli tercüman tarafından orijinaline uygun olarak tercüme edilmelidir. Yapılan tercüme 
menşe ülkede belirlenen usullere uygun şekilde ayrı bir belge olarak tasdik edilmelidir ve daha 
sonra yetkili Belçikalı Konsolosluğu veya Büyükelçiliği tarafından. 
 

Listedeki tüm belgeleri tedarik edemeyen başvuru sahipleri, alternatiflerini ekleyebilirler veya bunları 
neden teslim edemediklerine dair gerekli açıklamayı sunabilirler. 
 
Başvuru sahibi sunulmuş olarak işaretlenen yukarıdaki belgeleri tedarik ettiğini ve Belçika Büyükelçiliği / 

Başkonsolosluğu tarafından başka belgelerin de talep edilebileceği konusunda bilgilendirildiğini kabul 
eder. 
 
Bir başvurunun incelenmesi sırasında Konsolosluğumuz gerekli gördüğü durumlarda yukarıda 
düzenlenmiş olan listede yer almayan ek belgeler talep edebileceğini dikkate alınız.  
Yukarıda belirtilen belgelerin sunulması ile vizenin otomatik olarak verileceğinin garantisinin 

oluşmadığını Başvuru sahibine bu vesile ile bilgilendirilmektedir. 

 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Regroupement_familial/L%E2%80%99assurance-maladie.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/Ziekteverzekering.aspx

