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Federal Almanya Cumhuriyeti Büyük Elçiliği Vize Başvuru Ofisi 
Mehmet Akif Caddesi 29 (İngiliz Yüksek Komiserliği binasında)  

Lefkoşa – Köşklüçiftlik 
 

Çalışma Saatleri: Salı, Çarşamba ve Perşembe, 09.00 – 14.00 saatleri arası, Cuma günü sadece randevu ile. 

 

Daha fazla bilgi ve tatil günleri için, www.nikosia.diplo.de adresini ziyaret ediniz. 

 

Yolculuğunuzun ana varış noktalarından bir tanesi Almanya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İzlanda, 

Lüksemburg veya Norveç ise, ofisimizde Schengen vize başvurusunda bulunabilirsiniz. 

 

Vize başvurusunda bulunmak için randevu talep etmeniz gerekmektedir. Vize başvurunuzu zamanında 

gerçekleştirmeniz tavsiye edilir. Vize işlemlerinin sonuçlandırılması 20 iş günü (4 hafta) sürmektedir. Bu 

yüzden vize başvurunuzu seyahat tarihinizden 4 ila 6 hafta öncesinde gerçekleştirmelisiniz. 

 

Randevunuzu www.nikosia.diplo.de/termine web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. 

 

 ‘Yeşil Hat’ üzerinden adanın güney kesimine geçebilen başvuru sahiplerinin, Güney Lefkoşa’daki 

Büyükelçilik binasında vize başvurusunda bulunması gerekmektedir. 

 

VİZE ÜCRETLERİ:  

Schengen vize ücretleri aşağıdaki gibidir. Ödemeler Euro döviz cinsi üzerinden nakit olarak yapılmalıdır. 

12 yaş ve üzeri başvuru sahipleri 80 Euro  

6-12 yaş arasında olan çocuklar 40 Euro  

Altı yaşından küçük çocuklar vize ücretinden muaftır. 

 

Aşağıdaki ülkelerin pasaportunu taşıyan kişiler için vize ücreti 35 Euro’dur: 

Ukrayna, Belarus, Moldova, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Gürcistan, 

Azerbaycan ve Ermenistan. 

 

Kısa Süreli Schengen Vize Başvuruları Hakkında Gerekli Bilgiler  

(Turistik veya İş Amaçlı Seyahatler, 90 güne kadar) 

 

Tüm başvuru sahipleri şahsen randevu esnasında hazır bulunmalı ve başvuru formunu eksiksiz teslim 

etmelidir. Lütfen sadece VIDEX.DIPLO.DE web sitesi üzerinden yapılan başvuru formunu kullanınız 

(Form sadece Almanca veya İngilizce dillerinde olmalıdır, Türkçe olmamalıdır! Türkçe karakterler sistem 

tarafından okunamamaktadır). 

 

Bazı belgeler, 

- Orijinal ve bir siyah-beyaz fotokopi ile birlikte 

- Almanca veya İngilizce değil ise, tercümesi ile birlikte sağlanmalıdır.  

 

Büyükelçilik her bir başvuru dosyası için aşağıda belirtilen gerekli bilgilere sahip olmalıdır. 

1. Seyahat amacınızın anlaşılır ve açık olması gereklidir. 

2. Başvuru sahibi seyahati süresince yaşam, konaklama, seyahat ve diğer masraflarını karşılayabilecek 

durumda olmalıdır. 

3. Vize sahibi, vizenin bitiş tarihinden önce Schengen bölgesinden ayrılacağını taahhüt etmeli ve 

belgelemelidir. 

4. Bütün Schengen bölgesinde geçerli olan ve minimum 30,000 Euro karşılama miktarı olan sağlık 

sigortası belgelenmelidir. 
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Belgeler eksiksiz olarak aşağıdaki sıra ile hazırlanmalı ve teslim edilmelidir (Bazı belgeler bir kopya ile 

birlikte): 

 Başvuru Formu (sadece online, VIDEX.DIPLO.DE internet sayfasında doldurulmuş vize 

başvuru formu kabul edilir) 

 Pasaport ve KKTC Kimlik Kartı veya oturma izni ve önceki Schengen, İngiltere ve 

Amerika vizeleri dâhil) (+ bir kopya) 

 Son dönemde çekilen bir fotoğraf (biyometrik özelliklere sahip, renkli, fotoğraf; boyutu 

45mm x 35mm, fotoğrafın içinde yüz kısmı 34mm olmalı, gözlerin önü herhangi bir 

şekilde kapatılmamalı ve arka plan açık renkli olmalı). Fotoğrafın arkasına adınızı ve 

soyadınızı yazınız! 

 Uçak Rezervasyonu 

 Schengen ülkeleri için düzenlenen Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası (Sayahat Sigortasının 

geçerliliği dönüş tarihinden bir gün fazla olmalıdır) (+ 1 kopya). 

 Otel Rezervasyonu  

veya  ziyarette bulunulacak kişinin onaylı davetiyesi/garantisi (tercümesi ile birlikte) 

veya Madde 66-68 Yabancılar Düzenlemesi uyarınca hazırlanan Resmi Belge 

(“Verpflichtungserklärung”) (+ 1 kopya) 

veya Gidilecek ülkede gerçekleştirilecek iş ilişkisi / görüşmesi / ziyareti hakkında belge 

(tercümesi ile birlikte) 

 İşveren tarafından düzenlenen ve maaşınız hakkında bilgi içeren belge (tercümesi ile 

birlikte) 

 Son 6 ay için düzenlenen tarih, isim, imzalı ve mühürlü banka hesap dökümü 

 Tapu veya kira sözleşmesi (+ 1 kopya) 

 İkametgâh Belgesi 

 KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi  

 Eğer evliyseniz, Nüfus Kayıt Örneği (NKÖ) veya evlilik belgesi, çocuklar için doğum 

belgesi (+ 1 kopya) 

 Sosyal Güvenlik Ödemelerinin/Yatırımlarının listesi 

 Aşı Belgesi (Eğer varsa) (+ 1 kopya) 

 Başvurunuzun değerlendirilmesi aşamasında faydalı olacağını düşündüğünüz diğer 

belgeler 

 

Öğrenciler İçin: 

 Öğrenci Belgesi ve Kıbrıs’taki eğitimi süresince aldığı derslerin sonuçlarını gösteren not 

dökümü (transkript) (+ 1 kopya) 

 

Dikkatinize Sunarız: 

Gerek görülmesi halinde başka belgelerin de getirilmesi başvuru sahibinden istenebilir. Yukarıda belirtilen 

belgelerin ibraz edilmiş olması, mutlaka vize verileceği anlamına gelmemektedir. 

 

Reşit olmayan kişiler (18 yaşın altındaki çocuklar), doğum belgesi ile birlikte ebeveynlerinin veya bakımı 

üstlenen kişilerin seyahat etmesinde sakınca bulunmadığına dair yazılı izin sunması gerekmektedir. Eğer 

bu kişiler Kıbrıs’ta yaşamıyorlarsa, yazılı izni imzalı ve yaşadıkları Avrupa Birliği üyesi ülke Büyükelçilik 

ve Konsolosluklarından onaylanmış şekilde sunmalıdırlar.  

 

Önemli not: Vizenin verilmesinden veya Schengen bölgesine vardıktan sonra, seyahatin amacı 

değiştirilmemelidir. 

Eğer kalış amacınız turistik veya iş konuları dışında ise (örnek olarak: çalışmak için), lütfen ilgili 

Büyükelçiliğe başvurarak uygun vize için gerekli olan prosedürü öğreniniz.  
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