
       
 

Transit vize hakkında bilgi notu  
 
Lütfen ayrıca hazırlanmı ş „Vize ba şvurusu hakkında genel bilgiler “ ba şlıklı bilgi notunu 
da inceleyiniz. 
 
Transit vize ile ilgili a şağıda belirtilen iki durum bulunmakta: 
 
1. Havaalanı transit:  
Üçüncü bir ülkeye seyahat etmek için Almanya`da bir havaalanında aktarma yapmanız 
gerekirse, uluslararası transit sahasının dışına çıkmamanız ve pasaport kontrolünden de 
geçmemeniz gerekiyor. Böyle bir imkanınız sadece Frankfurt/Main ve Münih Havaalanlarında 
bulunmaktadır. Hamburg, Düsseldorf ve Köln-Bonn Havaalanlarında ise belli sürelerde bu 
imkan bulunmaktadır. 
 
Prensip olarak Türk vatanda şlarının havaalanı transit için vize almaları gerekme ktedir.  
 
Ayrıca aşağıda belirtili ülke vatandaşlarının da vize almaları zorunludur: 
Afganistan, Bangladeş, Eritrea, Etyopya, Gana, Hindistan, İran, Irak, Ürdün, Lübnan, Myanmar, 
Nijerya, Pakistan, Somali, Sri Lanka, Sudan ve Suriye 
 
Sadece aşağıdaki durumlarda vize almanıza gerek yoktur: 

• Hususi veya Diplomatik Pasaportunuz varsa 
• Vizeniz veya bir Schengen ülkesine ait diğer bir oturma müsaadeniz varsa 
• Andorra, Kanada, Japonya, Monaco, San Marino veya ABD için oturma müsaadeniz 

varsa ve bu oturma müsaadesi bu ülkelere problemsiz bir şekilde geri dönmenizi garanti 
ediyorsa 

• AB/AET ülkesine, ABD, Japonya veya Kanada`ya gidiyorsanız ve gideceğiniz ülkeye ait 
geçerli bir oturma müsaadeniz veya vizeniz varsa veya bu ülkelerden birinde yasal 
olarak oturumunuz varken Türkiye`ye dönüş yapıyorsanız 

• AB vatandaşının serbest dolaşım hakkına sahip bir akrabasıysanız 
 
Aşağıda belirtilen belgelerin hem asıllarının hem fotok opilerinin  havaalanı transit vize 
başvurusunda bulunurken ibraz edilmesi gereklidir: 

• Alman dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından 
imzalanmış bir adet başvuru formu 

• 2 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskısı  
olmamalı) 

• Talep edilen vize süresinden sonra en az 3 ay daha geçerli (imzalı) T.C. Pasaportu. 
Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en az iki boş sayfası olmalı 

• Uçak bileti veya havayolu şirketi tarafından verilmiş teyitli rezervasyon belgesi 
• Vize/gideceğiniz ülkeye ait oturma müsaadesi ve pasaporttaki ilgili sayfanın fotokopisi 

veya gideceğiniz ülkeye giriş izni veren diğer belgeler 
 
2. Schengen bölgesine giri ş yapılmasını gerektiren transit yolculuklar:  
Üçüncü bir ülkeye seyahat etmek için Schengen bölgesi dahilinde en az iki defa aktarma 
yapacak ve ilk aktarmanın Almanya`da bir havaalanı olması halinde 
 
Her halükârda bir Schengen vizesi gereklidir. Bunun için gerekli evrakları seyahat 
amacına göre turistik vize veya ticari vize hakkında hazırlanmı ş bilgi notlarından 
öğrenebilirsiniz.          6/2013 


