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Aşağıda sıralanan ülkelerden birinin vatandaşı (ve hayatta olan) bir kişinin aile ferdiyseniz (örn.
eşi, hayat arkadaşı, çocuğu, diğer özel durumların Vize Bölümünce incelenmesi gerekir):
Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda,
İtalya, Hırvatistan, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç,
Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç, İsviçre, Slovakya, Slovenya, İspanya, Çek
Cumhuriyeti, Macaristan, Birleşik Krallık (UK) ve Kıbrıs. Almanya dahil değildir. (metnin
devamında AB/AET/İsviçre vatandaşı olarak anılacaktır)
ve
Ağırlıklı olarak AB/AET/İsviçre vatandaşı ile birlikte Almanya´da bulunmak amacıyla
(kastedilen aile birliğinin sağlanmasıdır)
- örn. AB/AET/İsviçre vatandaşına bir iş seyahatinde refakat edecekseniz
- veya halihazırda Almanya´da yaşamakta olan AB/AET/İsviçre vatandaşının yanına
gidecekseniz
o halde sizin için serbest dolaşım hakkı bakımından özel uygulamalar söz konusudur.
E-posta, faks veya posta yoluyla Vize Bölümüyle temasa geçerseniz, size en kısa sürede bir
randevu verilir. iDATA firmasının hizmetinden yararlanmak isterseniz, oradaki ücretlendirmeye
göre ücret ödemeniz gerekir. Vize ücrete tabi değildir. Azami 90 gün süreli seyahatler için
parmak izi verilmesi zorunludur. Sürekli, yani 90 günden fazla Almanya`da yaşamak istediğiniz
takdirde parmak izi gerekli değildir. Aşağıda sıralanan belgelerin ibrazı gerekmektedir. Bu bilgi
notunu kontrol listesi olarak kullanabilirsiniz .
Eksiksiz ve şahsen imzalanmış vize başvuru formu (özellikle de formun 34 ve 35 no´lu
alanları) ve İkamet Kanunu´nun 54. maddesine göre gerekli ek belge
Geçerli pasaport
2 adet vesikalık resim (bilgisayar çıktısı ve 6 aydan eski olmamalı, 35x45 mm ebatlarında
tam karşıdan çekilmiş olmalı)
AB/AET/İsviçre vatandaşına ait pasaportun resimli sayfasının fotokopisi
Akrabalık ilişkinizi kanıtlayan belge (örn. Evlenme veya Doğum Belgesi)
Ağırlıklı olarak Almanya´da birlikte kalacağınıza dair belgeler (AB/AET/İsviçre
vatandaşının uçuş rezervasyonu veya Almanya´daki ikamet kaydı)
Küçükler için (18 yaş altı): Velayet sahibi/sahiplerinin başvuruda bulunması gerekir ya da
başvuru için velayet sahibinden vekaletname ve boşanma durumunda velayet kararı ibraz
edilmeli
Sadece Almanya´da 90 günden fazla kalınacak durumlarda:
o AB/AET/İsviçre vatandaşının gelir getirici bir işte çalıştığına dair belge (örn. maaş
bordrosu) veya
o AB/AET/İsviçre vatandaşının çalışmıyor olması durumunda, masrafların ne
şekilde karşılanacağına ve sağlık sigortasına veya seyahat sağlık sigortasına dair
belgeler ibraz edilmelidir
Şayet Almanya´da ağırlıklı olarak birlikte kalma durumu söz konusu değilse (örn. Türk vatandaşı
olan eş bir iş seyahati için Almanya´ya gidiyor, fakat İngiliz eşi Türkiye´de kalıyor ise) ücrete
tabi bir Schengen vizesi alınması gerekmektedir (bkz. 3 No´lu bilgi notu). Eğer 90 günü aşan bir
Almanya seyahati düşünülüyorsa ve AB/AET/İsviçre vatandaşının yanına taşınma durumu da söz
konusu değilse ulusal vize alınması gerekecektir (bkz. 20 No´lu bilgi notu).

