AB/AEA bağlı Vatandaşlar
Aşağıda sıralanan ülkelerden birinin vatandaşı ( 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, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç,
Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç, İsviçre, Slovakya, Slovenya, İspanya, Çek
Cumhuriyeti, Macaristan ve Kıbrıs (Bu ülkeler 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.
* Önemli not: Lütfen Almanya'nın bunlardan biri olmadığını unutmayınız.
E-posta, faks veya posta yoluyla Vize Bölümüyle temasa geçerseniz, daha detaylı
bilgilendirme verilecektir.
iDATA firmasının hizmetinden yararlanmak isterseniz, oradaki ücretlendirmeye göre ücret
ödemeniz gerekir. Vize ücreti alınmayacaktır.
Lütfen parmak izi vermeniz gerektiğini dikkate alınız.
Başvurunuz için aşağıdaki evrakları sunmanız gerekmektedir:
□ Eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından şahsen imzalanmış olan Başvuru formu
(özellikle 34 ve 35 numaralı alanlar) ve § 54 AufenthG gereğince düzenlenmiş Beyanname
□ Geçerli Pasaport
□ 2 adet Fotoğraf (Bilgisayar çıktısı ve 6 aydan eski Fotoğraf kabul edilmemektedir, 35x45mm
boyutunda önden görüşlü olmalıdır)
□ AB/AET/İsviçre vatandaşına ait Pasaportun fotoğraf bulunan sayfasının Fotokopisi
□ Akrabalık bağına ilişkin evraklar (örneğin: Evlilik veya Doğum belgesi)
□ Agırlıklı olarak Almanya´da birlikte kalacagınıza dair belgeler (AB/AET/İsviçre vatandaşının
uçuş rezervasyonu veya Almanya´daki ikamet kaydı)
□ Reşit olmayanlar için (18 yas altı): Velayet sahibi/sahiplerinin başvuru da bulunması gerekir
ya da başvuru için velayet sahibinden vekaletname ve boşanma durumunda velayet kararı
ibraz edilmelidir.
□ Sadece Almanya´da 90 günden fazla kalınacak durumlarda:
 AB/AET/İsviçre vatandaşının gelir getirici bir işte çalıştığına dair belge (örn. maaş
bordrosu) veya,
 AB/AET/İsviçre vatandaşının çalışmıyor olması durumunda, masrafların ne şekilde
karşılanacagına ve sağlık sigortasına veya seyahat sağlık sigortasına dair belgeler
ibraz edilmelidir.

