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DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR 

TRANSIT VISA (SUBCLASS 771) 

 

  

TRANSİT VİZE (SINIF 771) 

BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN  

BELGELERİN LİSTESİ 

 

Personal documents  KİŞİSEL EVRAKLAR 

Please note that online lodgement is mandatory. 

Paper applications will not be accepted. 
 

Applications must be lodged online via ImmiAccount.  

 

 

İnternet üzerinden başvuru yapmak zorunludur. 

Kağıt başvurular kabul edilmemektedir.  
 

Başvuruların ImmiAccount üzerinden, online olarak 

yapılması gerekmektedir.  

 

1 recent passport sized photograph, for each person 

included in the application.  

1 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık resim (başvuruya 

dahil edilen herkes için). 

Copy of a valid passport, required for each person 

included in the application. 

If you have travelled to other countries please provide 

photocopies of your visa labels, entry and exit pages. 

 

Başvuruya dahil olan tüm kişiler için pasaport kimlik 

sayfası fotokopisi.  

Eğer daha önce başka ülkelere seyahatleriniz oldu ise 

vize etiketlerinin ve giriş çıkış damgalarının 

fotokopileri. 

 

Full itinerary and tickets for the intended journey and 

evidence of the journey out of Australia (e.g. a visa for 

New Zealand); 

 

 

Detaylı seyahat programınız ve uçak biletiniz ve 

Avustralya’dan sonra gideceğiniz ülkeye giriş belgesi 

(örneğin; Yeni Zelanda vizesi) 

 

Please note that additional evidence of main purpose of 

travel may be requested before a decision is made; 

 

 

Karar verme aşamasında, asıl seyahat nedeninizi 

gösterir ek belgeler isteme hakkı saklıdır 

 

For crew members: Seaman's book, letter/fax from your 

employer and the shipping agency in Australia which 

details your rank, the ship’s name, port in Australia and 

ETA, and company documents; 

 

 

Denizci iseniz: Gemi adamı cüzdanınız, işvereniniz ve 

Avustralya’daki gemi acentesinden katılacağınız 

geminin ismini, liman-tarih ve gemideki görevinizi 

bildiren yazı ve işyeri belgeleri (faaliyet belgesi, imza 

sirküleri, vergi levhası, vb) 

 

IMPORTANT NOTE: If you are travelling to Australia by 

sea, you will need to obtain a Maritime Crew Visa (MCV) 

if you will also be applying for a transit visa. 

 

 

ÖNEMLi NOT: Avustralya’ya gemi ile giris yapan 

denizcilerin, transit vize basvurusundan once denizci 

(Maritime Crew Visa) vizelerinin alinmasi 

gerekmektedir. 

 

ATTENTION:  DİKKAT: 

Copies of Turkish documents without English 

translations will be accepted, however the Australian 

Embassy in Ankara reserves the right to request 

documents to be translated into English when 

 

 

Türkçe sunulan belgelerin kopyaları kabul edilmekte 

olup belgenin İngilizce tercümesi istenmemektedir.  

Gerekli görüldüğünde Elçilik tercüme evrak talep 

etme yetkisine sahiptir.  Böyle bir durumda başvuru 

mailto:immigration.ankara@dfat.gov.au
http://www.homeaffairs.gov.au/
https://online.immi.gov.au/lusc/register
https://online.immi.gov.au/lusc/register


necessary. sahibi ile irtibata geçilecektir. 

Please ensure that you fully answer all the questions in 

the application form and provide all required 

documents. Failure to do so may result in your 

application being delayed. 

 

 

Lütfen başvuru formundaki tüm soruları eksiksiz 

doldurduğunuzdan ve gereken belgeleri 

eklediğinizden emin olunuz. Eksik doldurulmuş ve 

eksik belge ile yapılan başvurular işlemlerinizin 

uzamasına sebep olabilir. 

Further information  Ek bilgi 

More information about this visa is available. 

 

See: About this visa 

 

 

Detaylı bilgi için bakınız: About this visa 

 

I, the undersigned, acknowledge that I want to submit the application even though all documents listed in 

the checklist have not been provided. 

 

 

 

Name and Surname: ………………………………………………………….. 

 

 

 

Signature: ………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Date: ……. / ……. / ……….. 
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