
  
  

  

ÖGRENİM (Madde 9) için gerekli belgeler listesi Özel bir  
Yükseköğretim kurumunda eğitim  

  

  
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” seçeneğini işaretleyiniz.  
 

https://visaonweb.diplomatie.be/en
https://visaonweb.diplomatie.be/en
https://visaonweb.diplomatie.be/en
http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/declaration_french_istanbul.pdf
http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/declaration_french_istanbul.pdf
http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/declaration_french_istanbul.pdf
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_dutch_istanbul.pdf
http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/declaration_dutch_istanbul.pdf
http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/declaration_dutch_istanbul.pdf
http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/declaration_german_istanbul.pdf
http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/declaration_german_istanbul.pdf
http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/declaration_german_istanbul.pdf


İdari Harç  
  
Başvuru sahibi, idari harç bedelini ödediğine dair gerekli ispatı müracaatını yaparken 

sunmalıdır. Aksi takdirde vize müracaatı kabul edilemez.  
Uluslararası banka havalesi (SWIFT) yapılırken, başvuru sahibi '' OUR'u seçmelidir. Bu seçenek 

başvuru sahibinin, transfer ücretleri ve ödenecek tutar gibi tüm masrafları karşılayacağını 

gösterir. Banka ödemesi kanıtı “OUR” kodunu açıkça belirtmelidir.  

Sağlık Raporu  

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 yaşından büyükseniz, ortak hukuka göre herhangi bir suç veya suçtan hüküm giymediğinizi 

gösteren bir sertifika + Apostil, tercümesi+ Apostil (dipnota bakınız). Bu sertifika, düzenlenme 

tarihinden itibaren 6 aydan eski olmamalıdır.  

Düzenli Öğrenci olarak Kayıt  
  
Düzenli Öğrenci olarak Kayıt Özel bir yükseköğretim kurumu tarafından verilmiş düzenli öğrenci 

olarak kayıt onayı  

Yükseköğretime devam edebileceğinizin ispatı  
o Diplomanızın aslı ve aslına uygun tasdikli bir kopyası veya ortaöğretim lisans diplomasi 

ve ortaöğretimin son yılındaki not çizelgeniz o Ortaöğretimin sona ermesinden bu yana 

elde edilen tüm diploma ve sertifikaların bir kopyası o Uygun olduğu takdirde, öngörülen 

bu eğitimin çalışmanız açısından gerekli olduğunun altını çizen işvereninizin ifadesi.  

Eğitim çalışmalarının seçim teyidi için  

o Destekleyici bir mektup  
o Kayıt belgesini veren özel kuruluş tarafından düzenlenen kursların kısa tanımını 

Veren ve onların menşe ülkede düzenlenen benzer kurslara göre spesifik 

özelliklerini açıklayan belgeler.  

Dil yeterlilik bilgisi  
  
Son olarak, takip etmeyi düşündüğünüz derslerde kullanılan dilin yeterli bilgisine sahip olduğunuzu 
göstermeniz gerekir ve sağlamanız gerekenler, örneğin:  

o Diploma veya ayrılış belgesini veren ortaöğretim kurumundan bu dilde takip edilen 

Derslerin haftada kaç saat verildiğini ve elde edilen sonuçları belirten yazısı.  
o Veya uluslararası kabul görmüş bilgisayarlı dil yeterlilik sınavlarından geçmiş 

olduğunuzun ispatı (örn. İngilizce için TOEFL)  
Veya bu dilde tamamlayıcı eğitimin sonunda verilen bir sertifika  



Finansal desteğin ispatı  
  

1. Aldığınız veya alacağınız burs belgesi 

Veya 

2. Garantörünüz tarafından verilmiş bir teminat mektubu (öngörülen biçimde “Ek     

32/ Bijlage 32”) 

Veya 

3. Üniversiteniz nezdinde mevduat hesabı: - Belçika'da üniversiteniz aracılığıyla bir 

mevduat hesabı açarsınız. 

Üniversite. Çoğu Belçika üniversitesi, bu seçeneği yabancı öğrencilerin 

kullanımına sunmaktadır. 

vize sürecini kolaylaştırmak. Mevduat hesabının kuralı, ödenek parasının 

tüm konaklama önceden bir kerede yatırılır. Öğrenci, mevduat hesabından 

daha sonra 

asgari ödeneğini her ay çekebilir. Mevduat hesabı açıldıktan ve 

para aktarılırsa, öğrenci üniversitesinden bir sertifika alır. Bu sertifika 

yeterli geçim kaynağına sahip olduğunu kanıtlamak için yeterlidir. Lütfen 

üniversite ile kontrol edin 

bu olasılığı ve geçerli prosedürü sunuyorlarsa seçiminiz. 

Veya 

4. Eğitiminizi finanse etmek için kişisel yeterliliğinizin kanıtı: - Kişisel ve düzenli 

belgenizin kanıtı gelirler (örnek: gayrimenkul, hisse senedi ve hisse senedi gelirleri, 

…  

Geçerli bir seyahat sigortası poliçesinin kanıtı (2022-2023 öğretim yılından itibaren ek 

koşul)  
  

Sigorta, tüm Schengen ülkelerinde geçerli olmalı ve kalış veya geçiş süresinin 

tamamını kapsamalıdır. Asgari teminat 30.000 EUR'dur. Sigorta, tıbbi 

nedenlerle ülkeye geri gönderilme masraflarını, acil tıbbi tedaviyi ve/veya acil 

hastane tedavisini veya Schengen bölgesindeyken ölmeniz durumunda 

ortaya çıkan masrafları kapsamalıdır.  
  
Hollandaca, Fransızca veya Almanca dışındaki bir dilde yurtdışında hazırlanan belgeler, bir 
yeminli tercüman tarafından orijinaline uygun olarak tercüme edilmelidir. Yapılan tercüme 
menşei ülkede belirlenen usullere uygun şekilde ayrı bir belge olarak tasdik edilmelidir ve 
daha sonra yetkili Belçikalı Konsolosluğu veya Büyükelçiliği tarafından.  

  

Listedeki tüm belgeleri ekleyemeyen adaylar, alternatifler eklemeyi ve teslim etmeme gerekçesini 
imzali bir dilekce ile açıklamalıdır.  

  
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.  


