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AUSTRALIAN EMBASSY – ANKARA 

 
AVUSTRALYA PASAPORTU BAŞVURULARI HAKKINDA AÇIKLAYICI BROŞÜR 

 
A. PASAPORT BAŞVURUSUNDA BULUNURKEN GEREKENLER 
 

1. Avustralya pasaportu için başvuru formu,  
� Form siyah mürekkepli kalemle doldurulmalı, Türkçe karakterler kullanılmamalı ve üzerinde  

karalama olmamalıdır. Düzeltme yapıldıysa mutlaka yanına beyan sahibi tarafından paraf 
atılmalıdır. 

 
2. İki adet renkli vesikalık fotoğraf,  

� Fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. Bir önceki pasaportta bulunan fotoğraflar yeni 
başvuru için geçerli olmayacaktır. 

� Fotoğrafların fon rengi açık ve tek renk olmalı, genişliği 35 mm - 40 mm, yüksekliği ise 45 mm - 50 
mm arası olmalıdır.   

� Fotoğrafların üzerinde mürekkep lekesi bulunmamalıdır. Basım kalitesi, renk, kontrast ve koyuluk 
bakımından uygun olmalıdır. Ten rengini doğal olarak göstermeli, çehreye gölge düşmemeli, dişler 
görünmeyecek şekilde doğal bir ifade ile çekilmiş olmalıdır.  

� Çene ve baş kısmı arasındaki mesafe 32 mm - 36 mm olmalıdır.  
� Fotoğrafların arkası, başvuru formunun 11. bölümünde şahit olarak gösterilen kişi tarafından "This 

is a true photograph of ... ... (adınız / soyadınız)" yazılarak imzalanmış olmalıdır. 
� Fotoğrafların belirtilen özelliklere uymaması durumunda yeni fotoğraflar temin etmeniz 

istenebilir ki, bu da pasaport işlem süresinin uzamasına neden olabilir.  
� Dijital kamera ile çekilmiş ancak uygun kalitede basılmamış olan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. 

 
3. 18 yaşındakiler veya 18 yaşından büyükler için: 

 
 (a) Avustralya vatandaşı olduğunuzu belgeleyen belgelerin aslı, 
� Önceki Avustralya pasaportu  
� Avustralya vatandaşlık belgesi ya da Avustralya doğum sertifikası (full birth certificate) 

o Eğer Avustralya vatandaşlık belgesi doğum tarihi, doğum yeri ve cinsiyeti belirtmiyorsa, bu 
belge ile beraber, istenilen bilgileri içeren vukuatlı nüfus kayıt örneği ya da nüfus idaresinden 
alınan Formül A Belgesi ya da kişiye ait geçerli yabancı pasaport da gerekmektedir.  

o Avustralya doğum sertifikası olanlar, eğer 20 Ağustos 1986 tarihinde veya daha sonra 
doğdularsa, ek olarak doğdukları tarihte anne veya babalarından herhangi birinin Avustralya 
vatandaşı olduğunu da belgelemelidirler. Eğer belgeleyemiyorlarsa kendi vatandaşlık 
belgelerini de getirmeleri gerekmektedir. Bunun için Department of Immigration and Border 
Protection’a başvurup Form 119 doldurulmalıdır. 

 
(b) İsim değişikliği söz konusu ise bu konuda açıklayıcı belgeler, 
� Evlenme, boşanma veya eş ölümü nedeni ile isim değişikliği yapılması durumunda eğer soyadınızı 

daha önceki soyadınıza değiştirecekseniz, olay gerçekleştiğinde halen geçerli olan pasaportunuzu 
ücretsiz olarak değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirsiniz. Yeni alacağınız pasaport yeni 
soyadınız ile verilir ve halen kullandığınız pasaportun geçerlilik süresi ile aynı geçerlilik süresine 
sahip olur. Halen kullanmakta olduğunuz pasaportun geçerlilik süresinin 2 yıldan fazla olması 
gerekmektedir. 

� Avustralya'da doğanlar, tüm isim değişikliklerini Avustralya Doğum, Ölüm ve Evlenme Kayıt 
Merkezi'ne (Australian Registrar of Births, Deaths and Marriages - RBDM) kaydettirmek 
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zorundadırlar. Bu koşul evlenme nedeni ile isim değişikliğinde, evlenmenin yabancı bir ülkede 
gerçekleşmesi durumunda da geçerlidir.  

� RBDM’den alınan düzeltilmiş ya da değişiklik yapılmış doğum belgesi ya da isim değiştirme belgesi 
ya da evlenme belgesi başvuruya eklenmelidir.  

� Avustralya dışında doğanlar yerel mahkemeler tarafından verilen isim değişiklik belgesini, evlilik 
cüzdanını veya boşandılarsa mahkeme kararının aslını üzerinde apostil şerhi olmak sureti ile temin 
etmelidirler. 
o Nikah memurları veya kilise temsilcilerinin düzenlediği belgeler veya sertifikalar kabul 

edilmemektedir. 
o İsim değişikliklerinin açık ve net görülemediği durumlarda kişilerden ayrıca vukuatlı nüfus 

kayıt örneği ve tercümesi istenir. 
  
(c) Diğer kimlikler ve belgeler, 
� Nüfus cüzdanı, Türk veya Avustralya ehliyeti, Türk pasaportu. Sözkonusu kimlikler ile pasaport 

formunun son bölümündeki kimlik kombinasyonlarından birini tutturmanız gerekmektedir.  
� Başvuruyu yapan kişinin ismine düzenlenmiş ikamet adresini gösteren belge (araç ruhsatı,  sigorta 

belgesi, banka dekontu, isme kayıtlı fatura - elektrik, havagazı, su faturası olabilir - veya ikamet 
ilmuhaberi) temin edilebilir. 

 
4. 18 yaşından küçükler için: 
İkamet adresi gösteren belgenin haricinde yukarıda listelenen belgeler gerekmektedir. Bunlara ek olarak 
gerekenler aşağıda sıralanmıştır: 

� Türkiye doğumlular için Avustralya vatandaşlık belgesi ve anne ve baba isimlerini gösteren vukuatlı 
nüfus kayıt örneği veya nüfus idaresinden alınan Formül A Belgesi 

� Avustralya doğumlular için doğum sertifikası (20 Ağustos 1986 tarihinde veya daha sonra doğanlar 
için doğdukları tarihte anne veya babalarından herhangi birinin Avustralya vatandaşı olduğunu 
gösteren belgeler gerekir. Eğer belgeleyemiyorlarsa kendi vatandaşlık belgelerini de getirmeleri 
gerekmektedir.) Bunun için Department of Immigration and Border Protection’a başvurup Form 
119 doldurulmalıdır. 

� Anne ve babanın kimlikleri (nüfus cüzdanlarının yanı sıra fotoğraflı ve imzalı kimlikler) 
� Anne ve babanın evlilik cüzdanları ya da boşanma belgeleri, 
� Anne ve babanın izinleri. İzin için, anne ve babanın pasaport başvuru formunun 12, 13, 14, ve 15. 

bölümlerini doldurarak imzalamaları gerekmektedir.  
o 18 yaş altı çocuk başvuruları anne veya baba tarafından yapılmalıdır. Ankara veya İstanbul’da 

yaşayan ebeveynler başvuru esnasında çocuklarıyla beraber mülakata gelmelidirler.  
o 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 16 ve 17 yaş üzerindeki çocuklar için zorunlu olarak 

süresi 10 yıl geçerli olan pasaportlar verilecektir. 16 ve 17 yaş üzerindeki çocukların da 
anne veya babası ile mülakata gelmeleri gerekmektedir. 

 
5. İngilizce olmayan belgelerin tercümesi: 

� noterden onaylanmış tercüme; veya 
� yeminli tercümanlar/mütercimler derneklerinden herhangi birine üye olan tercüman/mütercim 

tarafından yapılmış tercüme; veya 
� Avustralya’nın Tercümanlar ve Mütercimler Ulusal Akreditasyon Kurumu’nca (NAATI) 

tercümanlığı/mütercimliği kabul edilmiş kişiler tarafından yapılmış tercümeler kabul edilmektedir. 
 

Belgelerin yukarıdaki vasıfları taşıyan bir tercüman/mütercim tarafından tercüme edildiğini gösteren 
belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.  
 
Vukuatlı nüfus kayıt örneği, mahkeme kararları (boşanma belgeleri dahil), ölüm belgelerinin tercümeleri 
gerekmektedir. 
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Çok dilli düzenlenmiş olan evlilik cüzdanlarının (arkasında tercümesi mevcut ise), Formül A, B veya C 
belgelerinin, banka dekontlarının  ve cüzdanlarının, isme kayıtlı faturaların, ikametgah belgelerinin, Türk 
pasaportlarının/ehliyetlerinin/nüfus cüzdanlarının tercümeleri gerekmemektedir. 

 
6. Ücret: 

� Pasaport ücretlerinin başvuru sırasında ödenmesi gerekir. Pasaport ücretleri için lütfen bizi 
arayınız. 

� Ücretler döviz kuruna bağlı değişebilir ve sadece Türk Lirası olarak nakit ödenebilir.   
7. Şahit: 

� Şahidiniz Avustralya vatandaşı ise halen geçerli ve 2 yıldan fazla geçerlilik süresi ile verilmiş olan 
Avustralya pasaportu sahibi olmalıdır. 

� Şahidiniz başka bir ülke vatandaşı veya yukarıda belirtilen şartlara uygun olmayan bir Avustralya 
vatandaşı ise aşağıdaki meslek gruplarından birisine mensup halen çalışıyor olmalıdır.  

 
a) Muhasebeciler Odası'na kayıtlı muhasebeciler h) Evlendirme memurları 
b) Banka yöneticileri i) 5 yıl veya daha fazla süredir görevde olan polisler 
c) Avukatlar, hakim, yargıç ve katipler j) Postane müdürleri 
d) 5 yıl veya daha fazla süredir görevde olan askerler k) 5 yıl veya daha fazla süredir görevde olan memurlar 
e) Diş hekimleri, doktorlar, hemşireler veya eczacılar l) 5 yıl veya daha fazla süredir görevde olan öğretmenler 
f) Milletvekilleri ve bakanlar m) Veterinerler 
g) Muhtarlar n) Noterler 
 

Şahit olacak kişi her iki koşulda da formda belirtilen şartlara uygun olmalıdır. 
 

� Başvuruyu yapan kişi ile akrabalığı (doğum veya evlenme yolu ile) olmamalıdır. 
� Aynı adresde ikamet etmemelidir. 
� Başvuran kişiyi en az 12 ay süre ile veya 1 yaşın altındaki çocukları doğduğundan beri tanıyor 

olmalıdır. 
� Formun 11. bölümünü doldurabilmeli ve imzalayabilmelidir. 
� 18 yaşında veya 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. 

 
 
B. DİĞER BİLGİLER 
 
� İrtibat bilgilerimiz 

o Avustralya Büyükelçiliği Uğur Mumcu Caddesi No. 88 GOP 06700 Ankara 
o Tel: +90 312 459 9500  Faks: +90 312 446 4827 

� Pasaport başvuru formlarına ve daha ayrıntılı bilgiye www.passports.gov.au adresinden ulaşabilirsiniz. 
� Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
� Lütfen başvurunuz sırasında sizden istenilen belgelerinizin asıllarını getiriniz.  
� Başvurunuzun eksiksiz yapılmış olması durumunda yeni pasaportunuzu 3 haftaya kadar verebilmeyi 

hedefliyoruz. Bu süreye postadan kaynaklanabilecek gecikmeler dahil değildir. 
� Avustralya Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü pasaport ve noterlik işlemleri ile ilgili olarak randevu sistemi ile 

çalışmaktadır. Lütfen randevu almak için haftaiçi 08:30 - 12:30 ve 13:30 - 16:30 arasında 90 312 459 95 00 
numaralı telefonu arayınız. 


