
 
 

 

ARKADAŞ ZİYARETİ 

için gerekli belgeler listesi 

 
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 
 

Bir (1) 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 

 

İki (2) 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” 

seçeneğini işaretleyiniz. 

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. 

Küçükler için (18 yaşın altında) 

 
Öğrenci kimlik kartı + Okuldan orijinal yazı, belirtilmesi gerekenler: 

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


 Okulun tam adresi, telefon ve faks numaraları; 
 Devamsızlık izni 
 İzni veren yetkilinin adı ve görevi; 

 Bir kopya 
 

Ebeveyn İzni: 

 Her iki ebeveynden veya yasal vasiden noterden seyahate izin belgesi 

Arkadaşınızdan davetiye mektubu 

 

Birlikte sunulacaklar: 

 Ziyaret etmeyi düşündüğünüz arkadaşınızın Belçika kimlik kartının kopyası 

Başvuru sahibinin Maddi Yeterlilik ispatı 

 
Ailenizde veya Arkadaşlarınızda konakladığınızda kalınacak her gün için kişi başına en az 45€ ve 
Otel konaklamalarında kalınacak her gün için kişi başına en az 95€ kapsayacak şekilde olmalıdır. 

 

Çalışanlar için: 
− Mühür, imza ve tarih bulunan resmi şirket kâğıdına İşveren yazısı (İngilizce veya Türkçe, ekinde 
de İngilizce tercümesi) ve açıkça belirtilmesi gerekenler: 

 Şirketin adres, telefon ve faks numaraları; 
 Şirket imza yetkilisinin adı ve görevi; 
 Başvuru sahibinin görevi, maaşı ve hizmet süresi; 
 İzin veya yokluğun onayı. 
 Şirketin İmza sirkülerinin kopyası 
 Ticaret Sicil Gazetesinin kopyası 
 SGK giriş bildirgesi 
 A4 hizmet dökümü 
 Son 3 ayın maaş bordroları 

 

Emekliler için: 

Emeklilik veya diğer düzenli gelir ispatı 

 
İşsiz yetişkinler için: 

Evli ise: Eşine ait İşveren yazısı ve gelir ispatı + evlilik belgesi. 

 

 Bekâr/boşanmış/dul: Herhangi bir düzenli gelir ispatı 

 

 Bütün başvuru sahipleri için: 

 Son üç ayın banka dökümleri, mevduat hesaplarınki değil. 
 Banka dökümleri "kredi kartına ait dökümler" olmamalı, ancak düzenli gelirinizi (maaş, 

emeklilik, vb.) görebileceğimiz mevcut banka hesabınızın dökümleri olmalı. 
 

Eğer yeterli değil VEYA Belçika’dan Garantörünüz var ise 
 

 6 aydan eski olmayan garanti yazısı (öngörülen form “Annexe 3bis”/“Bijlage 3bis”)(Evrağın 

iki kopyası ile birlikte) 

 Garantörüne ait en güncel 3 ayın maaş bordrolarının kopyaları / Garantörüne ait en güncel 
vergi beyanı (avertissement extrait de rôle / Aanslagbiljet) / Garantörüne ait diğer 
resmi maddi yeterlilik ispatları; 

 Garantörün kimlik kartı veya süresiz oturum izninin kopyası; 

 Garantörün Belçika’da bağlı olduğu Belediyeden teslim alacağı orijinal Hane dökümü 
(Composition de Ménage / Samenstelling van het Gezin) (İkametgâh belgesi değil). 

NOT 

1. Garantör, düzenli net aylık gelirinin en az 1000€ + Belçika'da kendisine bağımlı her aile 
bireyi için ek 150€ + davet edilen her bir kişi için ek 200€ olduğunu ispatlayabilmeli. 

2. Sınırlı oturma izni olan bir kişi yasal olarak garantör kabul edilemez. 

3. Garantörün maddi yeterliliğini kanıtlamak adına bankadan alınan bir yazı veya bir 
mevduat hesabı beyanı kabul edilmemektedir. 

Uçak Rezervasyonu 

 

Dikkat: Sadece Gidiş-dönüş uçak bileti rezervasyonu gereklidir. Bilet sadece vize verildikten sonra 

satın alınmalıdır! 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Actualites/Pages/Engagementdepriseencharge_annexe3bis.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/nieuws/Pages/Tenlasteneming%20-%20Bijlage%203bis.aspx


NOT 

Listedeki tüm belgeleri tedarik edemeyen başvuru sahipleri, alternatiflerini ekleyebilirler veya 
bunları neden teslim edemediklerine dair gerekli açıklamayı sunabilirler. 
Bir başvurunun incelenmesi sırasında Konsolosluğumuzun 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. 


