
 
 

 

 

SINGLE PERMIT (Tek Giriş Vizesi) (European Directive (nr. 2011/98/EU) 

için gerekli belgeler listesi 

 
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; 

- Müracaat tarihinden itibaren en az 12 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. 

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” 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0098
https://visaonweb.diplomatie.be/en
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


 

ÖNERİ: Tek girişlik vize başvurusu yapmadan önce lütfen aşağıdaki yetkili internet sitelerini ek 
bilgi almak üzere kontrol ediniz. Bir işçinin tek giriş vizesini alma zorunluluğundan muaf 

tutulduğu durumlar, belirli işçi kategorileri, Belçika'daki pazarındaki istihtam piyasası, işgücü 
kıtlığı çeken sektörler vb. Konular bu sitelerde yer almaktadır.  

 
 

Région Wallonne: http://emploi.wallonie.be 

Région de Bruxelles-Capitale: http://www.bruxelles.irisnet.be 
Deutschsprachige Gemeinschaft:  http://www.dglive.be 

 Vlaams Gewest: http://www.werk.be 
 

 

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 
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. 

http://emploi.wallonie.be/
http://www.bruxelles.irisnet.be/
http://www.dglive.be/
http://www.werk.be/

