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           1. Berlin Büyükelçiliğimizden alınan yazıda, Almanya’da ikili ve uluslararası seviyede 
icra edilen spor, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında seyahat eden kafilelerimizin ülkeye 
girişinin kolaylaştırılması ve koronavirüs tedbirlerinden muaf tutulmaları başta olmak üzere, 
gerektiğinde transit geçiş sağlanması, güvenlik ve polis eskortu tahsis edilmesi gibi konularda 
eyalet ve federal düzeyde yazılı ve şifahi girişimlerde bulunulduğu bildirilmiştir.
 
           Yazıda devamla, kafilelerimizin Almanya’ya gelişleri bağlamında, Büyükelçiliğimizin 
ve Başkonsolosluklarımızın girişimlerini zorlaştıran bazı durumların da yaşandığının 
gözlendiği, bunların arasında, sözkonusu seyahatlerin Bakanlığımızın dikkatine sıklıkla ilgili 
etkinliğin başlamasına çok kısa bir süre kala getirilmesi; seyahat taleplerinin doğrudan anılan 
Büyükelçiliğimize/Başkonsolosluklarımıza iletilmesi; seyahata ilişkin Bakanlığımıza iletilen 
kurum yazılarında sadece seyahat edecek kişilere ait isim bilgisinin yer alması; pasaport 
numarası, koronavirüs aşı belgesi, seyahat tarihi, uçuş bilgileri gibi gerekli bilgi ve belgelerde 
eksiklik bulunması ve seyahati gerçekleştirecek kafileyle eşgüdüm kurulacak irtibat bilgisinin 
bulunmamasının yer aldığı kaydedilmektedir.
 
          Yazıda, Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan ahiren alınan yanıtta, Büyükelçiliğimizden 
bundan böyle ilgili kafilenin Almanya’ya varışına birkaç saat kala gönderilen Notalara, gerekli 
düzenlemelerin yapılmasına vakit kalmadığı gerekçesiyle maalesef işlem yapılamayacağı, 
taleplerimizin 48 saat önceden iletilmesi gerektiği bildirildiği bilgisi paylaşılmakta, diğer 
taraftan, halihazırda spor, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen seyahatler 
‘‘istisnai veya zorunlu durum’’ olarak ittihaz edildiği, Almanya’ya seyahat eden şahısların 
hangi faaliyet veya davete istinaden Almanya’ya gelindiğini gösterecek belgelerini sınır 
noktasında ibraz edememesi halinde (kişilerin hizmet/hususi pasaportu veya vizesi bulunsa 
ve aşıları tam olsa dahi), sınır polisi tarafından ülkeye alınmaması riski oluşabildiği 
belirtilmektedir.
 
           Bu bilgiler muvacehesinde, Almanya’ya spor, kültür ve sanat faaliyetleri bağlamında 
seyahat edecek heyetlerimizin seyahatlerini kolaylaştırmak üzere gerekli girişimlerin zamanlıca 
yapılabilmesi amacıyla, Bakanlığımız kanalıyla Büyükelçiliğimize ve seyahatin yapılacağı 
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bölgeden sorumlu Başkonsolosluğumuza gönderilmesi gereken bilgi ve belgeler aşağıda 
sunulmuştur:
 
           Seyahat edecek şahısların;
 
           -Almanya’ya geliş sebebini açıkça belirten İngilizce veya Almanca dilinde hazırlanmış 
davet mektubu ve İngilizce veya Almanca görevlendirme yazıları;
 
           -Pasaport numaraları;
 
           -Uçuş bilgileri;
 
           -Aşı belgeleri ve
 
           -Seyahati gerçekleştirecek kafileye ilişkin irtibat bilgileri (e-posta ve cep telefonu).
 
           Bunun yanısıra, yukarıda sıralanan faaliyetler kapsamında transit geçişte bulunulacak 
olması halinde;
 
           -Kafileleri taşıyacak aracın plaka ve ruhsat bilgileri,
 
           -Alman gümrüğüne tabi olası malzemelerin Almanca veya İngilizce listesi,
 
           -Kafilenin Almanya’ya hangi sınır kapısından girip hangi sınır kapısından çıkış 
yapacağını belirten rota bilgisi ve
 
           -Almanya’ya giriş yapılmadan önce veya yapıldıktan sonra, kafileden ayrı giriş ve çıkış 
yapacak kişilerin seyahat güzergah bilgisinin anılan Büyükelçiliğimize ayrıca gönderilmesi 
gerekmektedir.           
 
           2. Koronavirüs salgınının gidişatına bağlı olarak Almanya’ya giriş kısıtlamaları ve 
karantina uygulamasına ilişkin bilgilere, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin internet 
adresinden (https://tuerkei.diplo.de/tr-tr/-/2319114#content_1) ulaşılabilmektedir.
 
            3. Keyfiyetin Almanya'ya spor ve sanat faaliyetleri çerçevesinde seyahat edecek 
kafilelere duyurulması hususunda gereğini izin ve takdirlerine saygılarımla arzederim.
 
 

Emir Salim YÜKSEL
Bakan a.

Elçi, Genel Müdür Yardımcısı
KÜGY
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