TURİSTİK Vize/ TOURIST Visa
Gerekli belgeler listesi / Required Documents
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-Geçerli pasaport : Pasaport 10 yıldan eski olmamalıdır. Pasaportun planlanan dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha gecerliliği
olmalıdır Pasaportun içerisinde en az 2 adet boş vize sayfası bulunmalıdır. Yeni pasaportun ve varsa daha önceden alınmış eski
pasaportların bütün işlenmiş sayfalarının fotokopileri çekilmelidir. (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve mühürlü
sayfalar, vb.) Yukarıdaki şartlarla uyumlu olmayan pasaportlar iade edilecektir.
Not : Daha önceden alınmış Schengen vizeniz varsa ve pasaportunuzdaki giriş-çıkış mühüleri okunaklı değil ise emniyetten yolcu
sorgulama evrağı talep edebilirsiniz.
Not: Uzun süreli vize taleplerinde pasaport süresi talep edilen vize süresini kapsayacak geçerlilikte olmalıdır.
-Valid Passport, The passport should be valid for at least 3 months from the date on which you intend to leave the SCHENGEN
territory; photocopy of all pages of the passport contain stamps and visas). Passport must have sufficient space for a visa to be
inserted; at least two empty pages are required. If your passport does not comply with the above your application will be returned
to you.
-1 adet dikkatlice doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu (formun Ingilizce, Fransızca, Almanca veya Flemenkçe
doldurulması gerekir.) Vize basvuru formları asağıdaki web adresinden temin edilebilir.
http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/tourist_visaapplicationform.html
-Two fully completed and signed visa application forms (Please complete it in French, Dutch, German or English).
-Sonuç Belgesi : Başvurunuzun hangi yabancı dilde incelenmesini istediğinize dair imzalanmış dil seçim belgesi. Bu belge asağıdaki
web adresinden temin edilebilir. http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/tourist_visaapplicationform.html
- Signed declaration form to choose the language you prefer for the treatment of your visa application.
-Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, beyaz fonlu iki adet vesikalık fotoğraf (35X45 ebatlarında). Fotoğrafın arkasına
isim soyisim yazılması gerekir.
-Recent photograph (not older than 6 months) 35x45 in colour, preferably biometric type with white background. Please write
your name and last name on the back of the photographs you submit along with your application. Total 2 Photos.
- Seyahat planını açıklayan dilekçe. Kalış süreniz boyunca planlanan detaylı günlük gezi programı (1. Gün gezilecek yerler, 2. Gün
gezilecek yerler, 3.Gün gezilecek yerler şeklinde Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmış detaylı bir dilekçe).
st
-A detailed planning of your tourist trip.(Intentions of stay written in one of Belgian national languages or in English. (e.g. 1 day;
nd
rd
places to visit. 2 day; places to visit. 3 say; places to visit etc…)
-Türkiye’deki şirketten/kurumdan antetli kâğıda Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmış vize başvuru yazısı.
(başvuru sahibinin adı-soyadı, kurum içi görevi, gidiş amacı, seyehat tarihleri,konaklamaya ilişkin bilgileri, masrafların kimin
tarafından karşılanacağı ve Türkiye’deki şirketin iletişim bilgileri belirtilmelidir.)
-Letter from applicant’s employer confirming that they are undertaking this trip on the company’s behalf, the purpose of the visit,
dates, and outlining who will be responsible for the costs of the trip, travel, accomodation, expenses etc. Please ensure, that letter
is written in any of the Belgian national languages or in English, indicates name of the applicant as well as contact details of
company in Turkey.
-Finansal Durumu Gösterir Belgeler (seyahat masraflarının nasıl karşılanacağına dair belgeler):
-Tüm masrafları karşılamaya yetecek yeterli miktarda para bulunan şahsi banka hesap cüzdanınız ve banka hesabınıza bağlı
bankamatik kartınızın fotokopisi/Detailed bank statements showing sufficient funds covering all costs and the copy of your bank
cards.
-Başvuru sahibinin kendisi ya da geçimini sağlayan kişinin hazırlayacağı iş belgeleri / Professional supporting documentation:
Ҫalışan ise/For employed applicants;
-Bağlı bulunduğu kurumdan Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmış garanti yazısı / Letter from applicant’s
employer written in any of Belgian national languages or in English.
-İş yeri izin belgesi /Certificate of permission of absence.
-Ҫalıştığı şirkete ait imza sirküleri /Copy of Signature circulars to verify the authority to sign the documents.
-Ticaret odası kaydı / Copy of the company registration at the chamber of commerce and copy of the bulletin of the trade register.
-Vergi Levhası / Tax registration certificate of the Company.
-Resmi gazete / Copy of article in official media regarding the formation of the company.
-SGK işe giriş bildirgesi aslı ve fotokopisi / Applicant’s Social Security registration document (SGK "hizmet dokümü").
-Son üç aylık maaş bordrosu aslı / 3 consecutive payslips.
İş veren ise/For independents;
- Şirketin antetli kâğıdına Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmış vize başvuru yazısı./Letter under paperheading from applicant’s employer written in any of the Belgian national languages or in English.
-İmza sirküleri /Copy of Signature circulars to verify the authority to sign the documents.
-Ticaret odası kaydı / Copy of the company registration at the chamber of commerce and copy of the bulletin of the trade register.
-Vergi Levhası / Tax registration certificate of the Company.
-Resmi gazete / Copy of article in official media regarding the formation of the company.
Emekli ise / For retired applicants;
-Emeklilik belgesi asıl ve fotokopisi / Retirement certificate.
-Emekli maaş hesap cüzdanı aslı ve fotokopisi / Bank account showing pension.
Ҫiftci ise / For farmers ;
-Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çitçi belgesi / Farmers certificate.
-Son bir seneye ait tarımsal ürünlerinizden veya hayvanılıktan elde ettiğiniz gelirlere dair satış makbuzları / Invoices of the past
year showing income of sales from poduces and/or cattle.
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Öğrenci ise, / For students;
-Öğrenci belgesi aslı ve fotokopisi / Student certificate;
-Okuldan izin belgesi / if the trip is planned outside of the yearly school holidays: a letter from the school confirming that the
student has the authorization to be absent during that period.
-Ebeveynlerin gelir evrakları / Financial documents of parents.
Not : Masraflarınız için bir burs alıyorsanız bu bursun sizin hesabınıza aktarıldığına dair kanıt ekleyiniz/if you have a scholarship,
please include prove of amount transferred to your bank account.
-Reşit olmayanlar için (18 yaş altı): Yasal velisini gösterir belgeler (Kimlik cüzdanı fotokopisi, vukuatlı nufüs kayıt örneği vb.)
-Ebeveynleriyle birlikte seyahat etmiyorsa, ebeveynlerinin noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname),
-Ebeveynlerinden biriyle seyehat ediyorsa seyehat etmeyen anne veya babadan muvaffakatname.
-Ebeveynleriyle birlikte seyahat ediyorsa, ebeveynleriyle olan akrabalık kanıtı.
-If a child under the age of 18 is travelling alone, the notarial approved consent of both parents/guardians is required.
-If the child is travelling with one parent, the consent of the other parent is required. This signed parental consent must be
accompanied by a copy of the consenting parent's passport or national identity card showing the bearer's signature. Where only
one parent has total custody, a Court Order bestowing sole custody of this child must be shown
-If the child travelling with parents, prove of family link with parents.
-Yabancı Uyruklu Vatandaşlar için: Planlanan seyahat dönüşünden itibaren en az 3 ay daha geçerliliği olan Turkiye
oturma/ikametgah izninin fotokopisi.
-Foreign nationals permanently residing in Turkey will need to provide residence permit. Residence permit must be valid for at
least 3 months from the date on which you intend to leave the SCHENGEN territory (photocopy)
-Tüm seyahat süresini kapsayan, ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30000 €
teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlidir ibaresi bulunan bir seyahat sağlık sigortası
-Valid travel health insurance covering any costs of repatriation for medical reasons, emergency medical care and/or emergency
hospital care or death during your stay/s on the SCHENGEN territory. This insurance must be valid for the whole of this territory
and the whole of the stay. The minimum coverage is 30,000 EUR or equivalent amount in Turkish Liras.
-Tüm seyahat süresini kapsayan onaylı otel rezervasyonu veya konfirmeli tur organizasyonu (il, bölge ve gezilecek yerlerin detayı)
-Konaklama bir akraba veya arkadas yanında olacaksa Belcika’daki kişinin kimlik fotokopisi ve bu kişi tarafından adres bilgilerinin,
telefon numarası ve kalış süresinin yer aldığı Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmış bir dilekçe.
-Confirmation of hotel reservation in Belgium indicating period of stay or confirmation of organized tour with indication of cities
and places to be visited. (e.g. in the case of accommodation with a private individual, an invitation from the person hosting you, or
in the case of a stay in a hotel, guesthouse, etc..).
-Gidiş-dönüş uçak bilet rezervasyonu.
-Flight ticket reservation.
-Vize ve servis ücreti (nakit ve türk lirası olarak başvuru ofisimizde ödenecektir).
-Visa fee and service fee (to be paid in cash in Turkish Liras).
Not: Bunun ayrıntılı bir liste olmadığını unutmayınız / Please note: This is not an exhaustive list.
Belçika Elçiliği, Ankara / Belçika Başkonsolosluğu, İstanbul gerekli gördüğü takdirde başka ek belgeler talep etme hakkına
sahiptir. Lütfen unutmayınız ki Vize/Göçmenlik Bürosu çalışanı gerektiğinde başvuru sonuçlandırmadan önce Belçika Elçiliği,
Ankara’da veya Belçika Başkonsolosluğu, İstanbul’da bireysel mülakata çağırabilir.
The Embassy of Belgium, Ankara / Consulate General of Belgium, Istanbul has the right to ask for any other additional
documents it considers necessary.Please note that a Visa / Immigration officer may require a personal interview at The
Embassy of Belgium Ankara or Consulate General of Belgium, in Istanbul respectively, prior to a decision being taken on your
application.
Not: Yukarıda belirtilen belgelerin verilmiş olması vizenin verileceğini garanti etmez.
Note: the provision of all the documents listed above, in no way guarantees that a visa will be granted.
Başvuru sahibinin imzası / Name and Signature of Applicant

VAC personelin imzası / Name and Signature of VFS Staff

