Vize
Kolaylaştırma
Kontrol Listesi
AB/AET veya İsviçre
vatandaşı Aile Üyeleri
(Direktif 2004/38/EC)
Önemli
Bu özel prosedür, Hollanda’da yaşayan Hollanda vatandaşlarının aile üyeleri
için geçerli değildir.
Bu prosedür aile üyeniz EU/EEA veya İsviçre vatandaşıysa ve başka bir
EU/EEA veya İsviçre’de yaşayarak/çalışarak serbest dolaşım hakkını
kullanıyorsa ya da yakın zamanda kullandıysa geçerlidir. Hollanda’da yaşayan
Hollanda vatandaşı kişiler için geçerli değildir.

1.
1.1 Doldurulmuş ve
imzalanmış bir Schengen
Vize başvuru formu

Başvuru
■ Evet

■ Hayır Açıklama |

> Bakınız: https://consular.mfaservices.nl/

2.
2.1 Pasaport veya başka bir
seyahat belgesi ve Kişisel
bilgiler ön sayfasının
fotokopisi

Belgeler
■ Evet

■ Hayır Açıklama |

Lütfen dikkat:
> Pasaport veya seyahat belgeniz en az 2 boş vize sayfasına sahip olmalıdır.
> Pasaport veya seyahat belgeniz son 10 yıl içinde verilmiş olmalıdır.
> Pasaport veya seyahat belgeniz Schengen Bölgesinden çıkış yapacağınız tarihten sonra en az 3 ay için geçerli olmalıdır

3.
3.1 Hollanda pasaportu
şartlarını karşılayan bir
pasaport fotoğrafı.Bu
fotoğraf, en son 6 ay içinde
çekilmiş olmalı ve
yüzünüzü açık bir şekilde
göstermelidir..

Fotoğraf
■ Evet

■ Hayır Açıklama |

> Bakınız: https://www.government.nl/documents/leaflets/2015/01/21/photomatrix-guidelines-2007
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4.

Reşit Olmayan Çocuklar
Tek başına veya ebeynlerden sadece biri ile seyahat edecek bir çocuk için Schengen vize başvusunda sunulması
gereken evraklar:

4.1 Çocuklar için yasal doğum belgesi.
4.2 Çocuğun tek başına seyahat
edebileceğine dair her iki
ebeveyn tarafından alınmış
noter onaylı muvafakatname
ve var ise mahkeme kararı

4.3 Ebeveynlerin imzalarını kanıtlayan
kimlik belgesi

5.
5.1 Seyahat ettiğiniz veya ziyaret
edeceğiniz AB/EEA/İsviçre
vatandaşı ile aile ilişkisinin
kanıtı.

6.

■ Evet

■ Hayır Açıklama |

■ Evet

■ Hayır Açıklama |

> Yetkili kurumlardan alınmış doğum sertifikası veya mahkeme velayet kararı ve ebeveynlerin imzalarının göründüğü
kimlik fotokopileri (eğer imza görünmüyorsa imza örneği) sunulmalıdır.
■ Evet

Aile Bağı Kanıtlayıcı Evrak
■ Evet

■ Hayır Açıklama |

> Örneğin; Resmi bir doğum belgesinin, evlenme belgesinin veya kayıtlı ortaklık belgesinin bir kopyası (tamamen resmi ve apostilli olmalıdır.)

Serbest Dolaşım Hakkının Kanıtı
■ Evet

6.1 Aile üyenizin serbest
dolaşım hakkına sahip
olduğunun veya son
zamanlarda kullandığının
kanıtı

■ Hayır Açıklama |

■ Hayır Açıklama |

> Örneğin; EU/EEA/İsviçre vatandaşı olan aile üyeniz için Hollanda’da ikamet izni veya Hollanda oturum kartı kanıtı.
> Eğer Hollanda vizesi ile farklı bir Schengen ülkesine seyahat edecekseniz, seyahat edilecek ülkede yaşayan aile üyelerinin oturum kartı veya ikamet
belgesinin kanıtı

7.
7.1 Adınıza düzenlenmiş tüm
geçişleri gösteren uçak
rezervasyonu.

7.2 Eğer aileniz ile seyahat
ediyorsanız, aile üyelerinin de
isminin göründüğü uçak bilet
rezervasyonu.

Değerlendirme

■ Evet

■ Hayır Açıklama |

> Lütfen Dikkat: Seyahat rezervasyonunuz iptal edilebilir olmalıdır.
Evet ■ Hayır Açıklama |

> Lütfen Dikkat: Seyahat rezervasyonunuz iptal edilebilir olmalıdır.
Lütfen başvurunuzu gönderirken bu control listesine bakınız, böylece bir AB/AEA veya İsviçre vatandaşının aile
üyesi olarak kolaylık sağlandığından emin olabilirsiniz.Ancak bu şekilde vize ücretinden muaf olup
olmayacağınıza karar verilebilir.
Başvurunuzu VFS Global gibi harici bir servis sağlayıcı ofis aracılığıyla yapıyorsanız servis ücretini ödemeniz
gerekir.
2004//38/EC sayılı direktif hakkında ayrıntılı bilgi için, Hollanda Göçmenlik ve Vatandaşlığa Geçiş Dairesi
(IND) web sitesine bakınız: https://ind.nl/en/eu-eea/Pages/Family-member-with-different-nationality.aspx
Lütfen Aşağıdakilere Dikkat Ediniz:
• Her destekleyici belge için hem original hem de bir fotokopisini sunmalısınız.
• Yalnızca seyahat belgeleri , original belgeler ve resmi belgeler(örneğin doğum belgesi veya evlilik belgesi) iade edilecektir.
• Başvurunuz işleme koyulurken pasaportunuz elinizde olmayacaktır.
• Yetkili makamlar destekleyici ek belgeler talep edebilir.
• Vize ücretleri başvurunuz reddedilse dahi iade edilmez.

