
 
 

Oturum izninin süresinin dolması, kaybedilmesi veya çalınması halinde yeniden ülkeye 
giriş (sadece Türk vatandaşları için geçerlidir) 

A. Aşağıdaki durumlarda Almanya’ya aktarmasız bir uçuşla seyahat ettiğiniz takdirde vize almanız 
gerekmez:  

Durum 1: Pasaportunuzun süresi doldu, ancak oturum izni belgeniz elinizde (pasaporta yapıştırılmış olarak 
veya plastik kart olarak): 

Bu durumda lütfen öncelikle yeni bir Türk pasaportu çıkartınız. Prensipte, yeni çıkarttığınız pasaport ile birlikte 
geçersiz eski pasaportunuzu ve oturum izninizi ibraz ederek aktarmasız bir uçuşla Almanya’ya seyahat 
edebilirsiniz. Lütfen öncesinde havayolu şirketiyle görüşerek sizi taşımayı kabul edip etmediğini öğreniniz. 

Durum 2: Pasaportunuzu kaybettiniz veya çaldırdınız, ancak oturum izniniz (plastik kart) elinizde: 

Bu durumda lütfen öncelikle yeni bir Türk pasaportu çıkartınız. Prensipte, yeni çıkarttığınız pasaport ve 
oturum izninizi (plastik kart) ibraz ederek aktarmasız bir uçuşla Almanya’ya seyahat edebilirsiniz. Lütfen 
öncesinde havayolu şirketiyle görüşerek sizi taşımayı kabul edip etmediğini öğreniniz. 

B. Aşağıdaki durumlarda ülkeye yeniden giriş için vize başvurusunda bulunmanız gerekmektedir: 

Durum 1: Oturum izninizin yapıştırılmış olduğu pasaportunuzu kaybettiniz veya çaldırdınız. Bu durumda, 
öncelikle yeni bir Türk pasaportu çıkartmanız gerekmektedir. 

Durum 2: Oturum izninizi (plastik kart) kaybettiniz veya çaldırdınız. 

Durum 3: Oturum izninizin süresi, Türkiye’ye gelişinizden önce ya da sonra doldu.  

Randevu almak için harici hizmet sağlayıcımız iDATA ile iletişime geçiniz. Türkiye içinden 0 850 460 8493, 
yurt dışından +90 212 970 8493 numaralı hatları arayınız. 
 

Aşağıdaki belgelerin orijinallerini ve 2 adet fotokopisini ibraz ediniz. Kontrol listesini işaretleyiniz . 

 2 x başvuru formu: buradan çıktı alınız veya Online Form’u doldurarak çıktısını alınız. 
 Vize ücreti: Genel ücret 75,00 Euro’dur; 0-17 yaş arası çocuklar için genel ücret 40,00 Euro’dur.  
 Geçerli Türk pasaportu ve kişisel bilgilerin bulunduğu fotoğraflı sayfanın 2 adet fotokopisi. 
 2 adet vesikalık: Biometrik, 35x45 mm ebadında ve 6 aydan eski olmamalı. 
 Oturum izninin kaybı veya çalınması durumunda (Durum A.2 veya B.1 veya B.2): Polis tutanağı ve 

Almanca tercümesi 
 Oturum izninin süresinin geçmesi durumunda (Durum A.1 veya B.3): Oturum izninin belgesi 
 Son 3 yıla ait Giriş-Çıkış Belgeleri (Türk Emniyet Teşkilatı’ndan veya e-devlet üzerinden alınabilir. E-

devlet portalına ilk kez giriş için gerekli şifre, PTT’lerden alınabilir) 
 Reşit olmayanlar için ayrıca gerekenler:  

o Başvuru esnasında bütün velayet sahibi ebeveynlerin hazır bulunması veya tüm velayet sahibi 
ebeveynlerin noter tasdikli muvafakatnamelerinin sunulması gerekmektedir.  

o Duruma göre: Velayet hakkının kimde olduğunu gösteren mahkeme kararı (örn. boşanma 
kararı) ve Almanca tercümesi. Ebeveynlerden biri Türkiye’de kalacak ise, çocuğunun daimi 
olarak Almanya’da kalmasına rıza gösterdiğine dair noter tasdikli muvafakatname ve Almanca 
tercümesi.  

o Velayet sahiplerinin veya vekil tayin edilen kişilerin pasaport fotokopileri 
o Çocuğun uluslararası doğum belgesi (Formül A) 
o “Düşünceler” kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

 Varsa: Almanya’dan ikamet belgesi  
 Varsa: Eski pasaportun veya oturum izninin fotokopisi  

İkamet ettiğiniz bölgenin Yabancılar Dairesi (ABH), vize başvurunuzu onaylamalıdır. İşlemi hızlandırmak için, 
ilgili Yabancılar Dairesi’nden ön onay rica edebilirsiniz. Söz konusu ön onay, Yabancılar Dairesi tarafından 
doğrudan Vize Bölümü’ne iletilmelidir, ya da siz başvuru sırasında ön onayı kapalı zarf içinde ibraz 
edebilirsiniz. Yabancılar Dairesi, ancak oturum izniniz hala devam ediyorsa başvurunuza onay verecektir. 
Vizenin bulunduğu pasaportunuzun posta yoluyla size gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece Vize 
Bölümü’ne sadece bir kere gelmeniz gerekecektir. 

https://www.idata.com.tr/
https://tuerkei.diplo.de/blob/1577282/0813318daedb69431685d4b03886b507/91-antrag-auf-nationale-visa-und-belehrung-dt-tr-data.pdf
https://videx-national.diplo.de/

