Türkmenistan’ın Ankara
Büyükelçiliği Konsolosluğu

VĐZE ĐSTEK FORMU
VISA APPLICATION FORM
RESĐM
PHOTO

1

Soyadı
Surname
4x5
2 Adı
First Name
3 Baba adı
Fater’s Name
4 Eğer Soyadınızda değişiklik olduysa daha
önceki soyadınız
If changed,your name, surname and fater’s
name before the change
5 Doğum tarihi
Date of birth
6 Şimdiki vatandaşliği:
7 Eski vatandaşliği:
Current citizenship:
Native-born citizenship/previous:
8 Cinsiyeti / sex
9 Aile durumu:/ Family status:
dul/wiidow/er
bay / male
bekar/single
boşanmış/a/divorced
bayan / female
evli/married
diğer/other
10 Pasaportun türü
Diplomatik
Görevli
Normal
Type of passport
Diplomatic
Service
National
11 Pasaport № /Passport №
12 Pasaport (belge) kim tarafından verildi /Authority

13 Verilen tarihi / Date of issue

15 Vize türü /Type of visa required

14 Geçerlilik süresi/validity:

16 Vize/ Visa

17 Kaç girişlik / Number of Visits desired

18 Vizenin gerekli olduğu gün/ay/lar / Visa is
required for______days/month/s

19 Vizenin geçerlilik tarihi
/Date of entry

20 Vize süresinin bitiş tarihi
/Date of departure

21 Daha önce Türkmenistan’da bulundunuzmu? / Previous trips to Turkmenistan
Hayır / No
Evet (hangi tarihde)/ Yes (Đndicat year and date of vizit)
22 Türkmenistan’da ikamet yeriniz
Place of stay in Turkmenistan
23 Çalıştığınız veya okuduğunuz yer, göreviniz, adresiniz, telefon numaranız
Place of work or study, position,its addres and telephone number

24 Hangi şirket (kim) davet etti / inviting organization:
1) şirketin adı / davet yapanın adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri/ first, last name, date, place of birth:
2) adresi/ address
3) telefon/ telephon
25 Masraflar kim tarafından karşılanacak / Who is paying trip and stay expenses of applicant
kendisi / applicant
davet eden kişi / inviting person
davet eden kurum / inviting enterprise

26 Bulunduğu sürece harcama şekli / Funds for living during stay
nakit / cash
yolcu çeki / circular cheque
kredi kartı / credit card
diğer / others
27 Çocuklar (baba, annesinin pasaportuna kayıtlı olanlar / Children (indicate children registered in passport):
Adı / Name:
Soyadı / Surname:
Doğum tarihi / Birth day:
1)
2)
3)
4)
28. Ben teyid ediyorum, kendi isteğimle formda gösterdiğim tüm bilgiler ve ayrıntıları tarafımca onaylıyorum. Bana
malumdur ki, yanlış bilgilerin verilmesi sonucunda, alınan vizenin iptal edilmesi ve vıze alma hakkını kayp etme
durumuna sebep olabiler, ayrıca bu durumda sözkonusu ülkenin kuralları çerçevesinde suç duyurusunda
bulunulabilirim. Türkmenistan sınırına girdiğimde, yetkili kurumlar tarafından geriye göbderildiğimde vize için
harcamış olduğum maddi ve diğer masrafların iadesini istemeyeceğim. Türkmenistan’da vize süremin bittiği
zamanında geriye döneceğime söz veriyorum.
Đ insure that all data faithfully indicated in this application form are true and complete. Đ’m informed that false data will be a
purposeof rejection or disaffirming of issued visa as well as appealing to criminal responsibility in accordans with the standards
of this state. Đn cose in entry rejection on the border of Turkmenistan by Competent Body, Đ’m pledged for not asking to pay
back visa fees and other expenses. Đ’m pledged to leave the territory of Turkmenistan by termination of visa’s expiration date.
29 Daimi adresi /applicant’s rezident address:

30 Telefon numarası / telephone:

31 Kişisel imzası / applicant’s signature

32 Tarihi / filling date

‘_____’ ________________20__ý

