
 
 

AİLE BİRLEŞİMİ İÇİN KONTROL LİSTESİ (Art-10) 

Üçüncü ülke vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarının birleşimi. Belçikada geçici bir süre kalma hakkı 
olan (AB üyesi olmayan-Belçikalı olmayan) 

 

Dosyanızın aşağıdakileri içermesi gerekmektedir: 

Belgelerin asıllarını ve bu belgelerin iki (2) fotokopisini ibraz etmeniz gerekmektedir. 

Orijinaller size iade edilecektir. 
 

Pasaport + fotokopisi 
Geçerli bir pasaport: 
- 10 yıl içinde çıkarılmış olmalıdır; 
- 12 aydan fazla geçerli olmalıdır; 
- vize başvurusu yapılırken en az 2 boş sayfa içermelidir. 
Lütfen pasaportun bir kopyasını ekleyin. (Boş sayfaların kopyalanmasına gerek yoktur). 

Kimlik kopyası 
- Kimlik kartınızın veya oturma izninizin (yabancılar için) bir kopyası. 

Başvuru Formu 
Başvuru sahibi tarafından tamamen doldurulmuş, imzalanmış (iki kez: 37 numaralı maddede ve son 
sayfada!) ve tarih atılmış bir (2) başvuru formu. 
Bu form konsolosluklardan ücretsiz olarak temin edilebilir. 
Fransızca, Hollandaca veya Almanca doldurabilirsiniz. Bu dillerden birine hakim değilseniz ideal olarak 
İngilizce doldurabilirsiniz. 
Seyahat belgenizde görünen herhangi bir kişi ayrı bir başvuru formu doldurmalıdır. 
Reşit olmayan çocuklar, ebeveyn veya yasal vasi tarafından imzalanmış bir başvuru formu sunmalıdır. 
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, başvurunun işlem göreceği üç Belçika ulusal dilinden birini seçme fırsatına sahiptir. 
Burada bulabilirsiniz: FR – NL – DE 

Başvuruyu İngilizce olarak tamamlamayı seçerseniz, lütfen “tercih yok”u seçiniz. 

İdari Harç 
Başvuru sahibi, başvuru sırasında idari harcın ödendiğine dair kanıt sunmalıdır. Aksi takdirde vize 
başvurusu kabul edilmez. Uluslararası banka havalesi (Swift) yaparken, başvuru sahibi “Our” 
seçeneğini seçmelidir. Our, başvuru sahibinin, tüm transfer ücreti ve ödenecek tutar gibi tüm ücretleri 
(lehdarın ücretleri dahil) ödediği anlamına gelir. Banka ödemesinin kanıtı "our" kodu ile açıkça 
belirtmelidir. 

Kimlik kartı/oturma izni ve Belçika’da aile birleşimi yapılacak kişinin pasaport fotokopisi 

İlişki kanıtı 
Eş: 
- Evlilik cüzdanınız 
- Doğum belgeniz 
- Daha önce boşanmış veya dul kalmış ise: Boşanma belgeniz/eşinizin ölüm belgesi. 

 

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


18 yaşından küçük çocuklar: 
- Her iki ebeveynin adının yer aldığı doğum belgesi 
- Anne ve babanın boşanmış olması halinde: Tam velayetin ebeveynlerden kime verildiğini belirten 
boşanma kararının aslına uygun tasdikli sureti 
- Çocuğun kalıcı olarak ayrılabileceğini belirten ebeveynden noter tasdikli yetki belgesi 
- Çocuğun evlat edinilmesi durumunda NOTER TASDİKLİ evlat edinme belgesi 
- Bir ebeveynin vefat etmesi durumunda: NOTER TASDİKLİ ölüm belgesi 

18 yaş ve üstü engelli çocuklar: 
- Her iki ebeveynin adının yer aldığı doğum belgesi 
- Çocuğun Belçika'daki kişiye bağımlı olduğunun kanıtı 

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 olup, Konsolosluğun anlaşmalı doktorları tarafından verilmiş olup 

imzalanmalı ve tasdik edilmelidir. 

Adli Sicil Kaydı 
18 yaşından büyükseniz, hukuk uyarınca herhangi bir suç veya suçtan hüküm giymediğinizi gösteren 
belge + Apostil ve tercümesi + Apostil (dipnota bakınız). Bu belge, düzenlenme tarihinden itibaren 6 
aydan eski olmamalıdır. 

Konaklama 
Aile birleşimi yapılacak tarafın yeterli konaklamaya sahip olduğuna dair kanıt: kayıtlı bir kira 
sözleşmesi veya Belçika'daki mülk kanıtı. 

Aile birleşimi yapılacak kişinin maddi durumu 
Aile birleşimi yapacak kişinin kendisi ve aile bireylerinin geçimini sağlayacak kadar yeterli ve düzenli 
gelirinin olması ve bunun ispatı. 

Geçerli Sigorta Şirketi 
Aile birleşimi yapılacak kişinin Geçerli bir Sigorta Şirketine bağlı olduğunun kanıtı. 
Mutualité / Mutualiteit) kendisi ve aile üyeleri için riskleri kapsar. 

 
 

Yurtdışında Hollandaca, Fransızca veya Almanca dışında düzenlenen belgeler yeminli tercüman tarafından aslına  

uygun olarak tercüme edilecektir. Tercüme, menşe ülkede belirtilen prosedüre uygun olarak ayrı bir belge olarak ve 

ardından yetkili Belçika konsolosluğu veya Büyükelçiliği tarafından onaylanmalıdır. 

Listedeki tüm belgeleri ekleyemeyen adaylar, alternatifler eklemeyi ve teslim etmeme gerekçesini imzalı bir dilekçe ile 

açıklamalıdır. 

Başvuru sahibi, yukarıda ibraz edildi olarak işaretlenen belgeleri sağladığını ve başka belgelerin istenebileceği konusunda 

Belçika Büyükelçiliği / Başkonsolosluğu tarafından kendisine bilgi verildiğini kabul eder. 

Konsolosluğumuzun, haklı münferit durumlarda, bir başvurunun incelenmesi sırasında yukarıdaki uyumlaştırılmış listede 

yer almayan ek belgeler talep edebileceğini lütfen unutmayınız. 

Başvuru sahibi, yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesinin vizenin otomatik olarak verilmesini garanti etmediği 

konusunda bilgilendirilir. 


