
 

 

Nasıl ve nerede Vize başvurusunda  bulunurum? 
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Başvuru Süreci nasıldır? 
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https://tuerkei.diplo.de/tr-de/vertretungen


 

 

Hangi belgelere ihtiyacım var? 
 

 2 adet başvuru formu: başvuru formuna hier  (buradan) ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak 

Online-Formular (online başvuru formu) kullanarak çıktısını alabilirsiniz.  18 yaşını dol-

durmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar, çocuklarda ise velay-

et sahibi.   

 
 Vize Harcı: Vize Harç bedelini nakit olarak Avro olarak yanınızda getirin.   Harç bedeli 

genellikle 75,00€; 0-17 yaş arası çocuklar´da ise genellikle 37,50€. Tüm resmi işlemler – 

vize harci hariç -  ücretsizdir. Yetkilendirilmiş hizmet kuruluşu tarafından sunulan foto-

kopi hizmeti ücretlidir.   

 Geçerli pasaport ve pasaport´ta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa)  
2adet fotokopisi.   

 
 2 adet vesikalık resim:  Resimler ise biyometrik özelliklere uygun olmalı, yani resimler 6 

aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebatında olmalı. Biyometrik Fotoğraf ile ilgili 
detaylı bilgilere buradan (hier) ulaşabilirsiniz  
 
 

Lütfen ayrıca alttaki destekleyici belgeleri orijinal ve iki fotokopi ile yanınızda getirin.  
Belgeleri  Almanca tercümeleri ile sununuz. 
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https://tuerkei.diplo.de/blob/1577282/0813318daedb69431685d4b03886b507/91-antrag-auf-nationale-visa-und-belehrung-dt-tr-data.pdf
https://videx-national.diplo.de/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/moderne-verwaltung/ausweise/fotomustertafel.html
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
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- Almanya’da bloke hesap  „Sperrkonto“ hizmeti verilen herhangi bir bankaya teminat 

ödenmesi 
- İkamet Yasası’nın 66-68. maddelerine göre Almanya’da Yabancılar 
      Dairesi’nde verilmiş ve taahhütte bulunanın ödeme gücünün kanıtlandığı bir 
      Taahhütname (Verpflichtungserklärung). Kalış amacı olarak „Eğitim“ veya „Eğitim ve 

                   Dilkursu“ belirtilmesi  gerekmektedir.  
- 

o 

Sonrasında nasıl devam etmektedir?  
 
Vize- Bölümü başvurunuzu inceler.   
 
Vize-Bölümü  olarak sorularımız olduğunda veya müteakip bilgilere ihtiyaç 
duyduğumuzda sizinle iletişime geçeriz. Sizinle iletişime geçmediğimiz taktirde – sizi 
unuttuğumuz anlamına gelmez. Böyle bir durumda örn. Almanya´daki bir daire´den 
cevap bekeliyoruzdur. Vize işlem süreciniz ile ilgili bir gelişme oluştuğunda veya 
müteakip evraklara ihtiyaç duyulduğunda sizinle iletişime geçeriz. Lütfen bunları e-
posta/fax VEYA posta  VEYA şahsen kapıdan ulaştırınız.  Çoklu ibraz başvuru sürecini 
uzatmaktadır.       
 
Inceleme tüm gerekli  evrakların  eksiksiz  tamamlanmasından  sonra 3ay  
sürebilmektedir. Istisnai durumlarda dahada uzun sürebilir.  
Başvurunuzun durumunu sorgulamanız işlem sürecini hızlandırmamaktadır.  Genel 
olarak sadece şahsınızın, temsilcinizin  veya  vekilinizin sorularını cevaplandırmaktayız.     
   
Başvurunuz ile ilgili karara vardıktan sonra pasaportunuz iade edilir. Vize başvurunuzu 
Ankara veya Istanbul´dan yaparsanız, Pasaportunuzu UPS ile göndertebilirsiniz. 
Izmir´den başvuru yaptığınızda Yurt Ici Kargo ile göndertme imkanına sahipsiniz. Konu 
ile detaylı bilgi Vize Bölümünde alabilirsiniz. Pasaportunuzu kendiniz´de alabilirsiniz.      
 
Lütfen Vize-Etiketindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol edin. Hataları lütfen anında bize (iDATA 
ya değil) bildirin.

https://tuerkei.diplo.de/blob/1613094/877cc4241e6728f01f574a70747b05e0/25-sperrkonto-data.pdf

