
VIDEX Kullanımıyla ilgili Bilgi 
 
Sayın Kullanıcı! 
 
Almanya Federal Cumhuriyeti Dış Temsilciliği bünyesinde Schengen vizesi 
başvurusuyla ilgili gireceğiniz bilgilerin yer aldığı VIDEX online başvuru sistemine hoş 
geldiniz! 
 
VIDEX’in kullanımını sizlere en kolay şekilde sunmak istiyoruz. Aşağıda VIDEX 
kullanımıyla ilgili önemli bilgileri ve vize başvurunuzla ilgili atmanız gereken adımları 
bulabileceksiniz. 
 
Lütfen a şağıdaki bilgileri önce dikkatlice okuyun ve akabinde VIDEX üzerinde 
başvurunuzu olu şturmaya ba şlayın! 
 
VIDEX’i hangi durumlarda kullanabilirim? 
VIDEX, Schengen ülkelerine kısa süreli vizeyle giriş yapılması ve 90 güne kadar 
kalma durumlarında sadece “Schengen vizesi” almak için gerekli başvuruyu yapmak 
üzere kullanılabilir. 
 
(Üniversite öğrenimi, çalışma veya aile birleşimi gibi) uzun süreli kalışlar için gerekli 
olan vize başvurusu ne yazık ki VIDEX üzerinden yapılamaz. Bu durumda lütfen 
başvurunuz için yetkili olan Almanya dış temsilciliğine başvurunuz. 
 
Teknik şartlar 
VIDEX kullanımı için aşağıdaki donanım (hardware) ve yazılım (software) gereklidir: 

• Microsoft Windows,  
• Firefox 8.0 veya Internet Explorer IE 8,  
• Adobe Acrobat Reader 10, 
• Yazıcı 

 
Başvurunun kayda alınması için gerekli ön hazırlık 
Eğer bilgileri girerken 10 (on) dakikadan uzun bir süre bir işlem yapmazsanız, girmiş 
olduğunuz bilgiler SİLİNİR. Bu nedenle, bilgileri girmeden önce aşağıdaki önemli 
belgeleri hazır bulundurunuz: 

• Pasaportunuz, 
o düşünülen seyahat tarihinin bitiminden sonra da en az üç ay geçerli 

olmalı ve 
o azami 10 sene önce tanzim edilmiş (uzatma değil!) olmamalıdır. 

• Seyahat ve uçuş planınız, 
• Almanya’daki adres 
• İcabında otel rezervasyonu 
• İcabında davet yazısı 

 
Başvuruyu doldurma 
 
Dil seçimi 
Soruların sorulmasını istediğiniz dili seçmelisiniz. Soruları cevaplandırmaya 
başladığınızda dil seçimini değiştirmemelisiniz. Başvuru başladığında yapılan dil 
değişikliği girilen bilgilerin silinmesine neden olacaktır! 
 



Geçerli yazı karakterleri 
Lütfen başvuru formunu eksiksiz doldurun. Bunun için sadece Latin harfler kullanın. 
Latin harfler dışında kullanılan yazı karakteri olduğunda formu hafızaya almak ve 
basmak mümkün değildir. 
Mutat latin harfler dışında aşağıdaki harf ve karakterleri kullanabilirsiniz: 
ÄÖÜß.+-,’ 
Elektronik posta adresinin girilmesi gereken alanlarda „@“ işareti de kullanmak 
mümkündür. 
 
Tarih yazımı 
Tarih bilgisinin girileceği alanlarda Gregoriyen takviminin aşağıda belirtilen formatına 
göre lütfen tarihi giriniz: 
YYYY-AA-GG (“Yıl” (4 rakam)-“Ay” (2 rakam)-“Gün” (2 rakam)). Yıl, ay ve gün bilgisi 
birbirinden orta çizgiyle ayrılmış olmalıdır. 
 
Formun hafızaya alınması  
Oluşturduğunuz başvuru formunu bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz. Bunun için en 
azından soyadınızı  ve doğum tarihinizi  girmiş olmasınız. Form, bilgisayarınızda 
internetten indirdiğiniz belgelerin kayıt edildiği dosyada muhafaza edilmiş olacaktır. 
Eğer formu başka bir yerde kaydetmek istiyorsanız bilgisayarınızın “browser”inden 
başka bir dosya seçmelisiniz. 
 
Vize başvuru formunun basılması 
Başvurunuzu basabilmeniz için („Print application“) başvuru formu eksiksiz 
doldurulmuş olmalıdır. Aşağıdaki belgeler basılacaktır:  
 

• Vize başvuru formu (formu lütfen imzalayın!), 

• Alman İkamet Kanununun ilgili maddesi (§ 55, Satır 2 No. 1’e) göre yapılan 
bilgilendirme notu (lütfen bilgilendirme notunu imzalayın!), 

• VIDEX tarafından şifrelenen başvuru bilgilerinin barkodu 
 
Vize başvurusunun tamamlanması 
Başvurunuzu online yapamamaktasınız. Başvuru, sadece yetkili olan dış temsiliğe 
veya dış temsilcilik tarafından yetkilendirilen özel hizmet şirketine yapılabilmektedir. 
Başvuru sırasında lütfen aşağıdaki belgeleri yanınızda getiriniz: 
 

• Vize başvuru formu (formu lütfen imzalayın!), 

• Alman İkamet Kanununun ilgili maddesi (§ 55, Satır 2 No. 1’e) göre yapılan 
bilgilendirme notu (lütfen bilgilendirme notunu imzalayın!), 

• VIDEX tarafından şifrelenen başvuru bilgilerinin barkodu 
• Başvuruya eklenen diğer belgeler. Talep edilen vizeye göre belgeler farklılık 

göstermekte ve yetkili Almanya dış temsilciliklerinin internet sayfalarında hangi 
belgelerin gerekli olduğu bilgisi yer almaktadır. 

 
Sizin için yetkili olan Almanya dı ş temsilcili ği 
Normal ikamet yerinizin görev çevresinde bulunan ilgili Almanya dış temsilciliği sizin 
için yetkili olan temsilciliktir. 


