
 
 

 

 

 
Litvanya Cumhuriyeti Vize Başvurusu 

                          
                              Bu başvuru formu ücretsizdir 
 

1. Soyadı(ları) (aile soyadı(ları)) 
 

 
PİLDO VİZŲ TARNYBOS 

DARBUOTOJAS  
2. Soyadı(ları) doğumda verilen soyadı (ları) 
 

 
Kreipimosi data :  

3. İsim(ler) 
 

 

4. Doğum tarihi (yıl-ay-gün) 
 

5. Kimlik numarası (isteğe bağlı) Dokumentus tvarko : 

6. Doğum yeri ve ülkesi 
 

 
Papildomi dokumentai: 

7. Şu anda geçerli olan uyruk 8.  Doğumda geçerli olan uyruk 
 

□ Galiojantis pasas 
□ Piniginės lėšos 

9.  Cinsiyet: 
   □ Erkek         □ Kadın  
    

10. Medeni Hali :  
 □ Bekar                    □  Evli                          □ Ayrı yaşıyor  
 □ Boşanmış              □ Dul                            □ Diğer 
 

□ Kvietimas 
□ Transporto priemonė 
□ Sveikatos draudimas 
□ Kita :  

11. Baba adı 12. Anne adı 
 

 

  
13. Pasaport çeşidi: 
□ T. C. pasaportu         □ Diplomatik pasaport     □ Hizmet pasaport           □ Seyahat belgesi, (1951 Anlaşmasına göre)    
□ Yabancı pasaport      □ Denizci pasaportu         □ Diğer (lütfen açıklayın):         
………………………………………………………… ………….… 
     

 

14.  Pasaport numarası 
 

15.  Veren makam  

16.  Veriliş tarihi 
 

17. Geçerlilik  

18.  Doğduğunuz ülkeden ayrı yaşıyorsanız, tekrar doğduğunuz yere dönmek için izniniz var mı? 
□ Hayır         □  Evet  (sayı ve geçerliliği)   …………………………………………………………….. 
           

Viza :  
□ Atsisakyta išduoti 
□ Išduota 

* 19. Şu andaki göreviniz 
 

 
 

* 20.  İşverenin adı-soyadı ve adresi, telefon numarası. Öğrenciler için okulun adı ve adresi. 
 

 

 Vizos duomenys :  

21.  Esas gidilecek ülke 22.   İstenen vize çeşidi : 
□ Havaalanı transit         □ Transit      
□ Kısa ziyaret                 □ Uzun ziyaret     

23.   Vize başvurusu :  
□ Şahsi              □ Müşterek  

 
□ A 
□ B 
□ C 
□ D 
 

24. İstenilen giriş added,   
□ Tek giriş            □ Çift giriş        □ Çoklu giriş  
           

25.  Kalış süresi  
İstenen vize ______  günlüktür 

Atvykimų skaičius : 

26.  Son 3 yılda alınan diğer vizeler ve geçerlilik süresi 
 
 

□ 1 □ 2 □ Daugkartinis 

27.  Transit durumlarda gideceğiniz diğer ülke için vizeniz var mı? 
□ Hayır          □ Evet, ____/____/_______’e kadar geçerli:                                          Veren makam: 
         

Galioja nuo ……………….. 
Iki ………………………… 

* 28.   Bu ülke veya diğer Schengen ülkelerinde kalma süreleri 
 
 

Galioja (šalis) : 
…………………………… . 

* ile işaretli soruları aile üyelerinde Avrupa Birliği ülke vatandaşları (eş, çocuk veya muhtaç bireyler) cevap vermek zorunda değildir. 
Bunu geçerli dokümanlarla kanıtlamaları lazımdır 

 

Vizų tarnybos 
antspaudas 

 
 

Fotoğraf 



 
 

 

29. Seyahat Sebebi 
Turistik          İş               Aile veya arkadaş ziyareti                  Kültür/Spor                     Resmi                        Sağlık 
Diğer (lütfen açıklayınız):   ….…………………………………………………….. 

 
PİLDO 

AMBASADOS/KONSULATO 

DARBUOTOJAS 
  
* 30.  Varış Tarihi 
 

* 31.  Ayrılış Tarihi  

* 32. İlk sınır kapısı veya transit geçiş yolu 
 

33.  Yolculuk hangi vasıta ile yapılacak  

  
* 34. Litvanya’da sizi davet eden irtibatta olduğunuz kişi veya şirketin adı ve sizi davet eden şirketteki kişinin adı. Bu 
şartlar sizin için geçerli değilse, Hotel veya geçici kaldığınız yerin ismi, adresi 

 

İsim 
 

Telefon-Faks 
 

 

Tam adres E-mail   

  
* 35.  Seyahat ve kalış masrfalarınızı kim ödüyor? 
Kendim        Davet eden kişi (ler)               Davet eden şirket (Kim ve nasıl olduğunu açıkça gösteren belgeleri veriniz.): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 

 

* 36.   Kalış sırasında masraflarınızı nasıl karşılayacaksınız? 
Nakit                 Seyahat çekicards                     Kredi kartı                    Ücretsiz kalacak yer                      Diğer 
Seyahat ve sağlık sigortası. Geçerliliksüresi……………… 

 

  
37.  Eşinizin aile soyadı 
 
 

38.  Eşinizin doğumdaki soyadı  

39.  Eşinizin ismi 
 
 

40.  Eşinizin doğum tarihi 41.  Eşinizin doğum yeri  

42.  Çocuklar (Her pasaport için ayrı başvuru gereklidir) 
İsim                                                                            İlk ismi                                  Doğum tarihi 
1 
2 
3 

 

  
43. Bağımlı olduğunuz Avrua Birliği üyesi ülkeler vatandaşına ait kişisel bilgiler. Bu soru yalnızca Avrupa Birliği ülkesi 
üyesi vatandaşlarının aile mensupları tarafından doldurulacaktır. 

 

İsim  
 
 

İlk isim  

Doğum tarihi ____/____/_______ Tabiyet Pasaport numarası 
 

 

 
Avrupa Birliği ülkesi kişi ile olan aile bağı:________________________________                                                                                                                                      

 

  
44. Aşağıda yazılı olanları biliyor ve tasdik ediyorum: Bu formda yazılı olan şahsıma ait bilgiler Litvanya Cumhuriyeti’ndeki 
yetkili makamlara iletilecek ve bu makamlar tarafından değerlendirilerek, vize başvurum için karar verme aşamasında 
kullanılacaktır. Bu bilgiler veri tabanına girilerek, Litvanya Cumhuriyeti’ndeki yetkili kişiler tarafından gerektiğinde 
kullanılacaktır. 
 
Litvanya Cumhuriyeti’nin iç kanunlarına gore, bilgilerin doğrulunda bir eksik varsa, istediğim takdirde, başvurumu teslim alan 
konsolosluk, bana ait özel bilgileri control etme, değiştirme veya silebilme hakkımı ne şekilde kullanabileceğimi bildirecek. 
 
Verdiğim tüm bilgiler doğru ve tamdır. 
 
Benim  tarafımdan verilen doğru olmayan bir bilgi, verilmiş vizenin iptal edilmesine veya vize başvurusunun reddedilmesine 
yol açabilir ve başvuru yapılan Litvanya Cumhuriyeti’nin kanunlarına göre hukuki işlemler başlatılabilir. 
 
Vize verildiği takdirde, vize süresinin dolduğu zaman ülkeyi terk edeceğimi temin ederim. 
 
Aldığım vizenin Litvanya Cumhuriyeti’ne giriş için bir ön şart olduğu bana açıklanmıştır. Litvanya Cumhuriyeti’ne giriş için 
ön koşullar ülkeye giriş anında tekrar kontrol edilecektir. 

 

45.  Başvuru sahibinin ev adresi 
 
 

46. Telefon numarası  

47.   Yer ve tarih   48.   İmza (Çocuklar için gözetmen veya ebeveyn) 
 

 


