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TÜRKİYE CUMHURİYETİ PRİŞTİNE BÜYÜKELÇİLİĞİ
AMBASADA E REPUBLIKËS SË TURQISË NË PRISHTINË
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY IN PRISHTINA

VİZE TALEP FORMU - KËRKESË PËR VİZË - VISA APPLICATION FORM
1. Soyadı/Mbiemri/Family name

2. Kızlık Soyadı/Mbiemri vajzëris/Maiden name

3. Ad/Emri/First name

4. Doğum Tarihi/Data e lindjes/Date of Birth

5. Kimlik numarası/UNMIK Card No/ID number

6. Cinsiyeti/ Gjinia/Sex
Kadın/Femër/Female
Erkek/Mashkull/Male

7. Doğum yeri/Vendi lindjes/Place of Birth

8. Medeni Hali/ Gjendja civile/Marital Status

Şehri/Qyteti/City:
Ülkesi/ Shteti/Country:
9. Mevcut Vatandaşlığınız/ Nënshtetsija e tanishme/Current
citizenship

10. Doğduğunuzdaki Vatandaşlığınız/ Nënshtetsija
gjatë lindjes/Citizen at birth

11. Baba adı/Emri babait/Father’s name

12. Anne adı/Emri nënës/ Mother’s name

13. Pasaport türü/ Lloji i pasaportës /Type of passport

14. Pasaport Numarası/ Numri
pasaportës/ Passport number

Seyahat Belgesi/ Dokument udhetimor/Travel Document
Diğer/ Tjetër/ Other
(lütfen belirtin/Ju lutemi saktësoni/please precise)

Umuma Mahsus/Thjeshtë/ Ordinary
Diplomatik/Diplomatik/Diplomatic
Hizmet/Shërbimi/Service

15. Düzenlenme tarihi ve geçerlilik
süresi/Data e skadimit/Issue and
expiry date

16. Veren Makam/ Vendi i lëshimit/
Place of issue

BU YER SADECE
YETKİLİ KİŞİ
İÇİN
AYRILMIŞTIR
Başvuru tarihi:

Destekleyici
belgeler:

Geçerli pasaport
Finansal imkanlar
Davetiye
Ulaşım araçları
Diğerleri:

17. Ana vatanınız dışında bir ülkede ikamet etmekteyseniz, o ülkeye geri dönmeye izniniz var mı? / Nëse banoni në një
vend të ndryshëm nga vendi lindjes, a keni leje për t’u kthyer në atë vend? / If you are resident in a country other than
your country of origin, have you permission to return to that country?
Hayır/Jo/No
Evet/Po/Yes,
(numarası ve geçerlilik süresi/ numri i lejes dhe vlefshmëria/ number and validity)

Red edildi
Verildi

18. Şu anki işiniz ve mesleğiniz ;
Cila është puna juaj aktuale ;
Present occupation and Profession ;
19. Çalıştığınız yerin adresi/Cila është adresa e punës
suaj/ Present work address ;

Telefon-Faks Numarası/ No telefonit-faksit/ Telephone/ Fax number
E-mail adresi/E-mail

20. Ev adresiniz/ Cila është adresa e shtëpisë
suaj/Home address ;

Vize:

Telefon numarası/ No telefonit/Telephone number
E-mail adresi/ E-mail

21. Vize türü/ Për çfarë vize aplikoni/ Type of Visa;
Transit/Tranzit/Transit
Kısa süreli/Qëndrim afatshkurtë/Short stay
Uzun süreli/Për qëndrim afatgjatë/ Long stay

22. Talep edilen giriş sayısı/ Numri i hyrjeve të
kërkuara/ Number of entries requested
Tek Giriş/Një hyrese/Single Entry
Müteaddit giriş/ Shum hyerse/Multiple entry

23. Kalış süresi/Kohëzgjatja e qendrimit/Duration of stay;
Talep edilen Vize :
günlük
Kërkesa është për vizë:
ditorë
Visa is requested for:
days

Tek Giriş
Müteaddit Giriş
Giriş

24. Daha önce Türkiye’ye gitmek için talep etmiş olduğunuz vizeniz red edilmiş miydi? / A ju është refuzuar ndonjëherë
viza për Turqi?/ Have you ever been refused a visa for Turkey?
Hayır/Jo/No
Evet /Po/Yes
- Red Tarihi/Data e refuzimit/Date of refusal
- Temsilcilik adı/Emri i misionit/Place of mission
25. Daha önce Türkiye’den sınır dışı edildiniz mi veya Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldınız mı? / A jeni dëbuar ndonjëherë,
apo ju është kërkuar të largoheni nga Turqia? / Have you ever been deported from or required to leave Turkey ?
Hayır/Jo/No
Evet/Po/Yes
– Ne zaman/Kur/When
– Nerede/Ku/Where
26. Türkiye’den transit olarak geçmeniz durumunda varacağınız ülkeye giriş izniniz var mı? / Në rast tranzit a keni leje hyrje
për vendin e destinacionit përfundimtar? / In the case of transit, do you have an entry permit for the final country of
destination?
Hayır/Jo/No
Evet/Po/Yes
tarihe kadar geçerlidir. Veren makam
e vlefshme deri më:
valid until:

Vize Türü:

Transit
Çift Transit
Turist
İş
Çalışma
Öğrenim
Diğer

Geçerlilik süresi
tarihinden

Vendi i lëshimit.
Issuing authority:

tarihine kadar

27. Gidiş amacınız/ Qëllimi i udhëtimit/ Purpose of trip
Resmi/Zyrtarë/Official
Turist/Turizëm/Tourism
İş/Profesionale/Business
Kültür-Spor/Kulturore-Sportive/Cultural-Sports
Özel ziyaret (Aile/tanıdık ziyareti)/Private (Familjare/të njohurat)/Private visit (family or friends)
Tedavi amaçlı/Shëndëtësore/Medical reasons
Diğer (Lütfen belirtin)/ Tjetër (Ju lutemi saktësoni)/Other (please specify)
28. Varış tarihi/Data e mbërritjes/ Date of arrival ;

29. Dönüş tarihi/Data e këthmit/Date of departure ;

30. İlk giriş veya transit olarak geçiş durumunda kullanılacak
sınır kapısı / Kufiri i hyrjes së parë ose rruga tranzit / Port of
first entry or transit route;

31. Yolculuk aracı/Mjeti i udhëtimit/Means of transport ;

32. Türkiye’de bulunacağınız süre içinde masrafları kim üstlenecek? / Kush do tju pagun banimin tuaj qjatë qëndrimit
në Turqi? / Who is paying the costs of living during your stay in Turkey?
Şahsım / Unë / Myself
Yanında kalacağım kişi(ler) / Nga personi(-a) që më pret(-sin) / Host person(s)
Beni ağırlayacak şirket / Firma / Host company
(Ödemeyi yapacak kişiyi, ödeme şeklini ve ilgili belgeleri lütfen belirtiniz / Specifikoni kush dhe si do ta ben pagesen dhe
paraqisni dokumentacionin përkatës / State who and how and please submit corresponding documentation)

33.Ev sahipliği yapacak kişinin veya şirketin adını,ve şirkette temas edilecek kişinin adını belirtiniz. Bu bilgilerin mevcut
olmaması durumunda Türkiye’de kalacağınız otel yada yerin adını belirtiniz.
Emri i mikpritësit ose i kompanisë në Turqi dhe personi kontakt mikpritëse. Përndryshe japni emrin e hotelit ose adresën e
përkohshme.
Name of host or company in Turkey and contact person in host company. If not applicable, give name of hotel or
temporary address in Turkey.
Adresi/Adresa/ Address
Telefon-Faks no/Numri i telefonit-faksit/Telephone-Fax Number
E-mail
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34. Kalışınız süresince harcamlarınızı hangi yolla ödeyeceksiniz?
Mjetet e përballimit të shpenzimeve gjatë qëndrimit tuaj?
Means of support during your stay?
Nakit/Të holla/Cash
Seyahat çeki/Çek udhëtimi/Traveller’s Cheque
Misafir/Mikëpritje/Accomodation
Diğer/Të tjera/Other:

Kredi kartı/Karta Krediti/Credit cards

Yolculuk ve /veya sağlık sigortası. (tercihen)/Sigurm udhtimor ose/dhe sigurm shëndetsor (opcional)
Travel and/or health insurance. (optional)
Geçerlilik süresi/Vlefshmerija/Valid until:

35. Eşinizin / Bashkëshortit (-es) / Spouse’s
Soyadı/Mbiemri
Family name
Kızlık soyadı
Mbiemri i vajzëris
Maiden name
Adı/Emri/First name

Uyruðu /Kombësia
Nationality
Doğum tarihi
Data e lindjes
Date of birth
Doğum yeri
Vendi i lindjës
Place of birth

36. Çocuklarınız (Her pasaport için ayrı başvuru yapılmalıdır)
Fëmijet (Për çdo pasaport duhet të behet aplikimi)
Children (Application must be submitted seperately for each passport)
Soyadı/Mbiemri/Family Name:

Adı/Emri/First name:

Doğum tarihi/Data e lindjës/Date of birth:

1.
2.
3.
37. Bu formda sorulmuş olan tüm soruları anlayarak okuduğumu ve bilgim dahilinde en gerçek ve doğru şekliyle
cevaplandırdığımı tasdik ediyorum. Vize almış olmamın giriş yapacağım sınır kapısına geldiğimde Türkiye Cumhuriyeti’ne
doğrudan girmeye hak kazandığım anlamına gelmediğini anlıyorum.
5682 no.lu Türk Pasaport Kanunu ve Yabancı Uyrukluların Seyahat ve Türkiye’de Kalışları ile İlgili 5683 no.lu Kanun’unun
ilgili hükümlerine uymamam durumunda giriş hakkım iptal edilecektir; Söz konusu bir iptal durumunda tazminat talep
etmeyeceğim.
Unë dëshmoj që kam lexuar dhe kuptuar të qjitha pyetjet e përfshira në këtë formular dhe se përgjigjet që kam dhënë në
këtë formular janëtë vërteta dhe korrekte për aq sa unë di dhe besoj. Unë e kuptoj se posedimi i vizës nuk më jepë të
drejtë të hyrjes në Republikën e Tyrqisë gjatë aritjes në kufi të hyrjës.
Nëse unë dështojë regullat e domosdoshme të Ligjit të Pasaporteve Turke no: 5682 dhe Ligjit e Residences si dhe Ligjet e
Udhëtimeve të të Huajve në Turqi no:5683, hyrja ime do të dështojë si shkak i refuzimit, dhe unë nuk do të kërkoj ndonjë
kompenzim.
I certify that I have read and understood all the questions set forth in this application form and the answers I have
furnished on this form are true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that possession of a visa
does not automatically entitle me to enter the Republic of Turkey upon arrival at a port of entry.
If I fail to comply with the relevant provisions of the Turkish Passport Law No: 5682 and Law on the Residence and Travel of
Aliens in Turkey No: 5683, my entry will be refused and in case of refusal, I will not claim any compensation.
38. Yer ve tarih / Vendi dhe data / Place and date ;

�P�r�i�n�t� �F�o�r�m

39. İmza (reşit olmayanlar için, vasinin imzası)
Nënshkrim (për të miturit, nënshkrimi i kujdestarit)
Signature (for minors, signature of custodian /guardian)
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