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HİNDİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU                         CONSULATE GENERAL OF INDIA
                İSTANBUL                                                                             ISTANBUL 

VISA APPLICATION FORM
(TO BE FILLED IN ENGLISH BLOCK LETTERS ONLY)

VİZE BAŞVURU FORMU
(YALNIZCA BÜYÜK HARFLE VE

 İNGİLİZCE OLARAK  DOLDURULACAKTIR)

Fee non refundable / Ödenen Ücret Geri Verilmez/                      
PART-A                        

(To be filled by applicants for Visa)  
A KISMI     
(Vize başvurusunda bulunan herkes tarafından doldurulacaktır)
                   Mr./Bay/                                                  Mrs./Bayan/                    Miss/Evli Olmayan Bayan/
                                                                                                                                          

First name/İlk Adı/
Middle name/İkinci Adı/

Surname/Soyadı/
Previous name (if any)/

Daha once herhangi başka bir adı varsa/

Father/Husband’s name
Baba ve Koca Adı/
Date of Birth/Doğum Tarihi Day/Gün Month /Ay Year/Yıl

Place of Birth/Doğum Yeri/
City/Şehir/
State-province/Eyalet-İl/
Country/Ülke/

Passport No./Pasaport No./

Date of Issue/Veriliş tarihi/

Valid upto/Geçerlilik bitiş tarihi/

Place of Issue/Verilen yer/

Issued by/Veren makam/

Present nationality/Şu  andaki milliyetiniz/

Any other nationality/Diğer milliyetiniz/

Affix 2 passport size 
photographs

2 adet vesikalık 
fotoğrafınızı ekleyiniz
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Purpose of journey/Seyahat Amacı/

Transit/ Tourist/Turist/ Business/İş/

Journalist//Gazeteci/ Student/Öğrenci/ Conference/Konferans/

Any other/Diğer/
Places proposed to be visited in India/Hindistan’da ziyaretin düşünüldüğü yerler/

Period for which visa is required/İstenilen vize 
süresi/

No. of entries/Giriş Sayısı/               single/tek/             double/ikili/                    triple-multiple/üçlü-çoklu

Whether Visa has been refused previously? If yes, give details          no/hayır                 yes/evet
Daha once vize reddedilmiş mi? Öyleyse ayrıntılarını yazınız

Profession (Details of present employment)/Mesleği(Şu andaki işiniz hakkında detaylar)/

Place from where entry into India will be made/
Hindistan’a nereden gelineceği/
Aprox. date of entry into India/

Yaklaşık Hindistana giriş tarihiniz/
Port of entry into India/
Hindistana giriş yapılacak Şehir/Hava Limanı
Approx. date of departure from India/

Yaklaşık Hindistandan ayrılış tarihiniz/
Port of departure from India/
Hindistandan çıkış yapılacak  Şehir/Hava Limanı

Address/Adres/

Telephone No./Telefon No./
Children included in applicant’s passport    (to be filled only when children accompanying applicant)/
Başvuran kişinin pasaportuna dahil olan çocuklar( Sadece çocuklar başvuran kişiyle seyahat edeceği zaman doldurulmalıdır)/ 

Name-Ad                                             Place & Date of Birth-Doğum yeri ve tarihi

Sex -Cinsiyet                                                Relationship-Yakınlık derecesi

Details of previous visits to India, if any/Eğer varsa önceki Hindistan ziyaretlerinizin detayları/

Whether holding valid “no objection to return to India” endorsement?  If yes, give details
Eğer”Hindistan’a dönüşü sakıncalı değildir” şeklinde geçerli bir tasdik mevcut ise, ayrıntılarını belirtiniz
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I hereby undertake that I shall utilise my visit to India for the purpose for which Visa has been applied and  
shall not on arrival in India, try to obtain employment or set up business or extend my stay for any other  
purpose.  I fully understand that if any of the particulars furnished above are found to be incorrect or if any 
of the information is found to be withheld, the Visa is liable to be cancelled at any time.
İşbu belgeyle,ben,hangi amaçla vize verilmişse Hindistan’a yapacağım ziyareti o şekilde değerlendireceğime 
ve Hindistan’a vardıktan sonra iş arama veya iş kurma girişiminde bulunmayacağıma veya kalışımı 
herhangi başka bir amaçla uzatmayacağımı taahhüt ederim.Eğer yukarıda belirtilen ayrıntılarda yanlış 
tespit edilirse veya bu bilgilerden herhangi birini vermekten kaçınıldığı tespit edilirse,bu vizenin herhangi 
bir zamanda iptal edilmeye tabi tutulabileceğini tamamen kabul ediyorum. 

                                                                           Signature of applicant
Başvuranın imzası

PART-B
(Not to be filled by applicants for Tourist Visa)

B KISMI
(Turist vizesi için başvuranlar tarafından doldurulmayacaktır)/
Name & address of 2 references who will furnish information about applicant and also furnish financial 
guarantees for maintenance and repatriation, if referred to :
Başvuran hakkında bilgi verecek ve ayrıca gerektiğinde başvuranın geri dönüşüne ve bakımına finansal 
garanti verecek iki referansın adları ve adresleri:

In country of applicant/
Bulunduğu ülkede

In India/
Hindistan’da

Declaration to be made by applicants seeking to stay in India for more than one year:
“I hereby undertake that I shall subject myself to a medical test including AIDS within one month of arrival in India, in case, I  
am found positive for AIDS, I will leave India.”
Hindistan’da bir yıldan daha fazla kalmak için başvuran kişiler tarafından onaylanacak açıklama: 
“İşbu ifadeyle Hindistan’a giriş yaptıktan sonra bir ay içerisinde ,AIDS testini de içeren tıbbi bir muayeneden geçeceğimi taahhüt  
ederim.AIDS testinin pozitif olması durumunda,Hindistan’ı terk  edeceğim”.

Signature of applicant
Başvuranın imzası

(For office use only)/(Sadece yetkili makam tarafından doldurulacak)/
No./Date/type of visa issued:
Verilen vizenin numarası tarihi ve tipi/
Amount of visa fee received:
Alınan vize ücreti/
Date when passport returned to applicant:
Başvuran kişiye pasaportun iade ediliş tarihi/
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Instructions for filling up this application form and related visa conditions:

• Form to be filled in English block letters only
• All columns of the form must be complete
• Form to be signed by the applicant himself in ink
• 2 identical recent passport size photographs to be attached with the Form
• Form to be accompanied by valid original international passport and photocopy thereof.
• Any supporting documents to your visa request as required by the Visa Officer must be provided at 

the time of submission of the application 
• Requisite fee in US Dollars to be paid at the time of applying
• It is the prerogative of this office to grant or refuse Visa without providing any explanation.
• No person other than the Visa Officer of this Consulate is authorised to receive application forms/visa 

fee or to issue visas
• This office will not take any responsibility for damage/loss of passport in case it is not collected on 

the date of delivery as notified by the Visa section.
• IMPORTANT  : Fee will not be refunded, whether visa is granted or refused

Vize formunu ve vize ile ilişkili evrakları doldurmak için talimatname

• Form büyük harflerle ve ingilizce olarak doldurulacaktır
• Tüm satırlar doldurulmak zorundadır
• Form başvuran kişinin kendisi tarafından tükenmez kalemle imzalanacaktır
• 2 adet vesikalık fotoğraf forma eklenecektir
• Formla birlikte pasaportun orijinali ve gerekli kısımların fotokopileri de verilecektir
• Vize görevlisi tarafından istenen tüm dökümanlar başvuru sırasında hazır bulundurulacaktır
• Başvuru sırasında gerekli ücret Amerikan doları olarak ödenecektir
• Konsolosluk hiçbir açıklama yapmaksızın vizeye red yada onay verme hakkına sahiptir  
• Konsoloslukta Vize görevlisinden başka hiçkimse başvuru formlarını/başvuru ücretini almaya ya da 

vize vermeye yetkili değildir
• Vize bölümü tarafından verilen vize alma tarihinde alınmayan pasaportların zarara uğraması yada 

kaybolmasında konsolosluk hiçbir sorumluluk sahibi değildir 
• ÖNEMLİ  : Vize onaylanmış ya da reddedilmiş olsun, ödenen ücret hiçbir şekilde geri alınamaz


	PART-B
	B KISMI


