
Belçika'da evlenme vizesine başvuranların sunacağı destekleyici belgelerin 

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 +  

oturma belgesi) ikamet eden bir yabancı ile birlikte yaşamak üzere seyahat ediyorsanız, 

dosyanız aşağıdaki belgeleri içermelidir:   

Orijinal belgelerin kendisini ve iki (2) adet fotokopisini sunmanız gerekir. Orijinal belgeler 

sizlere daha sonra iade edilecektir.  

1. Pasaport ve fotokopisi 

Sunulacak pasaport:  

- son 10 yıl içinde verilmiş olmalıdır; 

- Schengen bölgesinden planlanan çıkış tarihinden veya birkaç ziyaretin söz konusu 

olduğu durumlarda, planlanan son çıkış tarihinden sonra en az 3 ay geçerli 

olmalıdır; 

- vize başvurusu sırasında en az 2 boş sayfası olmalıdır. 

Pasaportun fotokopisi (boş sayfaların fotokopisine gerek yoktur).  

2. Kimlik fotokopisi 

Nüfus cüzdanınızın veya oturma izninizin (yabancılar için) fotokopisi. Tam tekmil vukuatlı 

nüfus kayıt örneği.  

3. Başvuru formu 

Başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş, imzalanmış (37. maddedeki VE son 

sayfadaki imza kutularına olmak üzere iki defa) ve tarih atılmış bir (1) başvuru formu. 

Lütfen çevrimiçi başvuruda bulunmak için bağlantıya tıklayın.  

4. Fotoğraf 

İki (3) adet yeni çekilmiş (6 aydan eski olmayan), renkli, 35x45 ebatlarında, tercihen arka 

fonu beyaz olan biometrik fotoğraf başvuru formuna eklenmelidir.  

5. Dil Tercih Formu 

Başvuru sahibi, başvurunun işleme konması için Belçika'nın şu üç ulusal dilinden birini 

seçme imkanına sahiptir  

: Fransızca (FR) – Felemenkçe (NL) – Almanca (DE)  

Başvuruyu İngilizce doldurmayı seçerseniz, lütfen “tercih yok” seçeneğini işaretleyin.  

https://visaonweb.diplomatie.be/Account/Login?ReturnUrl=%2Fen
https://visaonweb.diplomatie.be/Account/Login?ReturnUrl=%2Fen
https://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/declaration_french_istanbul.pdf
https://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/declaration_dutch_istanbul.pdf
https://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/declaration_german_istanbul.pdf
https://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/declaration_german_istanbul.pdf


6. Yeterli konaklama kanıtı 

  

Birlikte yaşama talep edilen kişini yeterli konaklama imkanına sahip olduğuna dair 

kanıt: Belçika’daki eve ait kayıtlı kira kontratı veya mülkiyet kanıtı.  

  

7. Seyahat rezervasyonları   

Sadece uçak rezervasyonu gereklidir. Bilet yalnızca vize verildikten sonra satın alınmalıdır!  

  

Planlanan ulaşım yolunun diğer kanıtı veya seyahat güzergâhının kanıtı.  

  

8. Geçerli bir seyahat sigortası poliçesinin kanıtı  

Sigorta tüm Schengen bölgelerinde geçerli olmalıdır ve tüm seyahat süresini kapsamalıdır. 

Asgari sigorta teminatı 30.000 EUR olmalıdır.  

Sigorta, Schengen bölgesindeyken tıbbi nedenlerle ülkeye geri gönderilme, acil tıbbi tedavi 

ve/veya acil hastane tedavisi veya ölüm durumunda meydana gelen masrafları 

kapsamalıdır.  

  

9. İlişkinin devamlı ve istikrarlı bir niteliğe sahip olduğuna dair kanıt (*1)  İlişkinin 

geçmişi ve ilişkinin devamlı ve istikrarlı bir niteliğe sahip olduğuna dair kanıtlar.  

İlişkinin devamlı ve istikrarlı bir niteliğe sahip olduğuna dair kanıt:   

• Her iki partnerin ortak bir çocuğa sahip olması veya   

• Belçika veya başka bir ülkede en az 1 sene birlikte yaşamış olması veya   

• En az 2 yıldan bu yana birbirinizi tanıyor olmanız (düzenli temas + toplamda 45 

günlük 3 buluşma).  

  

10. Yaş   

Evlenilecek kişi üçüncü ülke vatandaşı ise 21 yaşından büyük olduğuna, veya 

Belçika vatandaşı ise 18 yaşından büyük olduğuna dair kanıt.  

  

11. Evlilik Beyannamesi   

Vize başvurusundan 6 ay önce Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş evlenme 

beyannamesinin bir fotokopisi.  

12. Başvuru Sahibinin Ödeme Gücü   

Hem SCHENGEN bölgesinde kaldığınız süre boyunca hem de girişinizin garanti edildiği 

üçüncü bir ülkeye geçiş için yeterli kişisel geçim kaynağına sahip olduğunuzu gösteren 

belgeler (en az 45€ X 90 gün = 4050€) veya ücretin alınacağına dair bir taahhüt (Ek 3 

bis);  

Belçika’da bir Garantörünüz varsa:  

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

3bis”) (belgenin iki (2) kopyası ile birlikte.)   

• Garantörün en son 3 aya ait maaş bordrolarının kopyaları / en son vergi beyanı  



/ diğer resmi maddi yeterlilik kanıtları;   

• Garantörün Belçika kimlik kartı veya süresiz oturum izninin kopyası;   

• Garantörün Belçika’da bağlı olduğu Belediyeden alacağı orijinal aile kaydı 

(ikametgâh belgesi değil).   

NOT   

• Garantör, düzenli net aylık gelirinin en az 1000 € + Belçika'da bakmakla yükümlü 

olduğu her aile bireyi için ek 150 € + davet edilen her bir kişi için ek 200 € 

olduğunu kanıtlayabilmelidir.  

• Geçici oturma izni sahipleri hukuken garantör olarak hareket edemez.   

• Bankadan alınacak bir yazı veya mevduat hesabı özeti garantörün maddi 

yeterliliğinin kanıtı olarak kabul edilmez.  

  

13. Sağlık Raporu   

Halk sağlığı için risk teşkil eden bir hastalık taşımadığınızı gösteren bir sağlık raporu. Bu 

belge veriliş tarihinden itibaren 6 aydan eski olamaz. Sağlık raporu konsolosluk tarafından 

anlaşmalı doktorlar tarafından imzalanmalı ve mühürlenmelidir.  

14. Adli Sicil Kaydı   

18 yaşından büyükseniz, örf ve âdet hukuku kapsamında herhangi bir suçtan hüküm 

giymediğinizi  

  

gösteren apostil onaylı bir belge ve tercümesi. Bu belge veriliş tarihinden itibaren 6 aydan 

eski olamaz.   

15. Belçika’da birlikte yaşamayı planladığınız kişinin kimliğinin/oturum izninin 

fotokopisi   

Belçika vatandaşının kimliğinin veya yabancı uyruklu kişinin oturum izninin (A, B, C, D, F, 

F+  

  

veya H Kart) fotokopisi.  

16. Birlikte yaşayacağınız kişinin maddi imkanları   

Yanına yerleşeceğiniz kişinin resmi mercilerden sosyal yardım almak zorunda kalmadan 

hem kendisinin hem de aile fertlerinin geçimini karşılayacak sabit, düzenli ve yeterli geçim 

imkanlarına sahip olduğuna dair kanıt.   

17. Sigorta Kurumu   

Birlikte yaşayacağınız kişinin bir sigorta kurumundan (Mutualité / Mutualiteit) hem kendisi 

hem de aile üyeleri ile ilgili riskleri teminat altına alan bir sigorta yaptırdığına dair kanıt.  

  

Önemli: Belgelerin tasdiki/apostil onayı ve tercümesi  

Belgelerin apostil onaylı olması gerekmektedir.  

Yurtdışında Felemenkçe, Fransızca veya Almanca dışındaki bir dilde hazırlanan belgeler, 

yeminli bir tercüman tarafından aslına uygun olarak tercüme edilmelidir.  



Yapılan tercüme menşe ülkede belirlenen usullere uygun şekilde ayrı bir belge olarak tasdik 

edilmelidir.  

NOT  

Listedeki tüm belgeleri temin edemeyen başvuru sahipleri, bu belgelerin alternatiflerini 

ekleyebilirler veya bunları neden teslim edemediklerine dair bir açıklama yapabilirler.  

Başvuru sahibi sunulmuş olarak işaretlenen yukarıdaki belgeleri temin ettiğini ve Belçika 

Konsolosluğu tarafından başka belgelerin de talep edilebileceği konusunda 

bilgilendirildiğini kabul eder.  

Konsolosluk, bir başvurunun incelenmesi sırasında gerekli gördüğü durumlarda yukarıdaki 

listede yer almayan ek belgeler talep edebilir.   

Başvuru sahibi, yukarıda belirtilen belgeleri ibraz etmesi üzeri vizenin verileceğinin garanti 

olmadığını bilmelidir.  

Eksik dosyalar, eksik dosya olarak değerlendirilecek ve Brüksel'deki İçişleri Bakanlığı 

Göçmenlik Bürosuna gönderilecektir. Evrakların eksik olması başvrunun reddedilmesine 

neden olabilir.  
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