VIDEX’in kullanımına dair bilgiler
Değerli kullanıcı,
Almanya Federal Cumhuriyeti’nin yurt dışı temsilcilikleri nezdinde Schengen vizesi için
başvurunuz sırasında verilerinizin kaydedildiği online VIDEX uygulamasına hoş geldiniz!
VIDEX’in kullanımını sizin için mümkün olduğunca kolaylaştırmak istiyoruz. Aşağıda VIDEX’in
kullanımı ve vize başvurunuz sırasında atacağınız diğer adımlar hakkında önemli bilgiler
verilmektedir.
Aşağıdaki bilgileri lütfen önce dikkatlice okuduktan sonra başvurunuzu VIDEX’e kaydetmeye
başlayınız.
VIDEX’İ hangi durumlarda kullanabilirim?
VIDEX sadece Schengen ülkelerine giriş ve 90 güne kadar olan kısa süreli kalışlar için vize
başvurusunda bulunmak üzere (“Schengen Vizesi”) kullanılabilir.
Yükseköğrenim, çalışma, aile birleşimi gibi daha uzun süreli ikamet amaçlı vize başvuruları
maalesef henüz VIDEX sisteminde kaydedilememektedir. Bunun için lütfen başvurunuz
konusunda yetkili olan Almanya´nın dış temsilciliğine doğrudan başvurunuz.
Teknik koşullar
VIDEX’i kullanabilmek için aşağıdaki donanım veya yazılım gerekmektedir:
 Masaüstü: İnternet Explorer 8, Chrome 9, Firefox 4, 2011, Safari 6 veya üzeri sürümler
 Mobil: Chrome, Safari veya İnternet Explorer 10 veya 11
 Adobe Acrobat Reader 10, 2015 sürümü
 Yazıcı
Mobil sürüm
VIDEX, mobil cihazlar için de, başvurunun doldurulup yazdırılmasını sağlayan bir pilot sürüm
sunmaktadır. Mobil sürüm bir mobil araç kullanıldığında otomatik olarak görünmektedir.
Ayrıca bir link gerekmemektedir.
Başvurunun kaydedilmesi için gerekli hazırlıklar
Başvuruyu kaydetmeye başlarken lütfen bütün önemli belgelerinizi hazır bulundurunuz:







Seyahat belgenizin
o seyahatinizin sona ermesinden sonra daha en az üç aylık geçerlilik süresi
bulunmalı ve
o en fazla 10 yıl önce düzenlenmiş (uzatılmamış!) olmalıdır.
Seyahat veya uçuş planınız
Almanya’da bir adres
Varsa otel rezervasyonu
Varsa davet yazısı

Başvurunun doldurulması
Dil seçimi
Soruların size hangi dilde sorulacağını seçin. Soruları yanıtlamaya başladıktan sonra da dili
kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Dili değiştirdiğinizde daha önce kaydettiğiniz veriler
korunmaktadır.
Genel düzen/Onaylama
Kaydedilecek bilgiler, konulara ayrılmış olarak farklı “bloklarda” ve bazen alt bölümlerde
sorulmaktadır. Her bir blok sağ taraftaki ok işaretine tıklanarak açılır ve kapanır. Doldurulması
zorunlu olan bölümler * işaretiyle belirtilmiş ve “kalın” harflerle yazılmıştır. Verdiğiniz bilgilere
bağlı olarak, başka zorunlu bilgiler gerekebilir veya bazı zorunlu bilgiler ortadan kalkabilir.
Formu, “Devam” tuşunu tıklayarak pdf dosyası oluşturup yazdırmadan önce, en az bütün
zorunlu bilgilerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Hangi bloklarda eksik bilgilerin
olduğunu sayfanın üst kısmında “Formun tümü” başlıklı satırda görebilirsiniz. Eksiksiz
doldurulmuş bloklar “yeşil”, eksik bilgilerin bulunduğu bloklar “turuncu”, henüz
doldurulmamış bloklar ise ”gri” renkte görünmektedir.
Her bir blok içinde doldurulacak alanlar kaydedilmeden önce kontrol edilmektedir. Eksiksiz ve
doğru harflerle doldurulan alanlar, o alandan çıkıldıktan sonra yeşil, hatalı doldurulan alanlar
ise kırmızı renge dönüşür.
Kullanılabilen işaretler
Lütfen formu eksiksiz doldurunuz. Sadece Latin alfabesinin harflerini kullanınız. Latin
alfabesinde bulunmayan harflerle doldurulan başvurular kaydedilemez ve yazdırılamaz.
Bilinen Latin alfabesi harflerinin yanı sıra ÄÖÜß.+-,‘. ,işaretleri de geçerlidir. E-posta adresinin
yazılması gerektiği alanlarda “@” işareti de kullanılabilir.
Tarihler
Tarih bilgilerinin doldurulması gereken alanlarda, bunları Gregoryen takvime göre şu şekilde
doldurunuz: GG.AA.YYYY
Yardım metinleri
Doldurulacak tüm alanlar için asistan
seçeneği üzerinden doldurulacak alan hakkındaki
yardım metinlerine ulaşılabilmektedir. “Devam” tuşuna tıklanarak diğer alanlarla ilgili yardım
metinleri de okunabilir. Asistan beyaz çarpı işaretine tıklanarak kapatılabilir.
Başvuruların kaydedilmesi
VIDEX’i eğer ticari olmayan, özel amaçlarla kullanıyorsanız, doldurduğunuz başvuruları
bilgisayarınızda "Kaydet” komutuyla kaydedebilirsiniz. Başvurunuz, internetten indirdiğiniz
belgelerin genelde kaydedildiği dosyaya kaydedilecektir. Başvurunuzu başka bir yerde
kaydetmek istiyorsanız, tarayıcınızda başka bir dosya seçiniz. “Bilgileri taşıma” seçeneği
üzerinden daha önce kaydettiğiniz bilgileri yeniden online forma yükleyebilirsiniz.
“Barkodu tara” seçeneğiyle, hizmet sunucu, önceden oluşturulmuş barkoddaki verileri
okuyabilir ve böylece bilgilerde gerekli değişiklikler yerinde yapılabilir. Değiştirilmiş

başvurunun yeniden yazdırılıp imzalanması gerekmektedir. Bu nedenle değişiklikler sadece,
başvuru sahibinin (veya vasi ve/veya vekilinin) bizzat hazır bulunması ve değiştirilen
başvuruyu imzalaması halinde yapılabilir.
Vize başvurusunun yazdırılması
Başvurunuzu yazdırabilmek için, “devam” tuşunu tıklayınız. Başvurunun yazdırılabilmesi için
en azından doldurulması zorunlu olan bütün alanların doldurulmuş olması gerekmektedir.
Aşağıdaki belgeler yazdırılacaktır:




Vize talep formu (lütfen imzalayınız!)
İkamet Yasası’nın 53. maddesi ile bağlantılı 54. maddesinin 2. fıkrasının 8. bendine
göre açıklama (lütfen imzalayınız!)
VIDEX tarafından kodlanmış başvuru bilgilerini içeren barkodlar

Vize başvurusunun tamamlanması
Başvurunuzu online yapmanız mümkün değil. Yalnızca yetkili dış temsilcilikler veya ilgili dış
temsilcilik tarafından görevlendirilmiş hizmet sağlayıcı kuruluş nezdinde başvuruda
bulunulabilmektedir.
Başvuru için lütfen aşağıdaki belgeleri beraberinizde getiriniz:




Vize talep formu (lütfen imzalayınız!)
İkamet Yasası’nın 53. maddesi ile bağlantılı 54. maddesinin 2. fıkrasının 8. bendine
göre açıklama (lütfen imzalayınız!)
VIDEX tarafından kodlanmış başvuru bilgilerini içeren barkodlar,

başvuruya eklenecek diğer belgeler. Bunlar başvuruda bulunduğunuz vize türüne göre
değişmekle birlikte Almanya´nın yetkili dış temsilciliklerinin internet sayfalarından
öğrenilebilir.
Sizin için yetkili Almanya´nın dış temsilciliği
İkamet adresiniz Almanya´nın hangi dış temsilciliğinin görev çevresinde bulunuyorsa, o
temsilcilik sizin için yetkilidir.

