AMERĠKA TASLAK VĠZE BAġVURU FORMU
Bu formdaki cevaplarınız birebir konsolosluk sistemine iĢlenmektedir. Bu forma yazdığınız cevapların
doğruluğundan ve bununla ilgili oluĢabilecek olumsuz sonuçlardan baĢvuru sahibi sorumludur.

KĠġĠSEL BĠLGĠLER
Soyadınız
Adınız
Evliyseniz;
evlenmeden önceki soyadınız
Cinsiyetiniz
Medeni Durumunuz
Doğum Tarihiniz
Doğum Yeri ve Ülkeniz
Uyruğunuz
BaĢka bir uyruğunuz var mı?
Varsa, ülkesi
Tc Kimlik No
Varsa ABD Sosyal Güvenlik No
Varsa ABD Vergi No
Ev Adresi/ Posta kodu

Cep Tel
Ev Tel
ĠĢ Tel
Mail Adresi

PASAPORT BĠLGĠLERĠ
Pasaport türü
Pasaport numarası
Pasaportun verildiği ülke-yer
Pasaportun veriliĢ ve bitiĢ tarihi
Daha önce pasaportunuz çalındı
veya kayboldu mu ?
Evet ise çalınan veya kaybolan
pasaportun pasaport numarası ve
açıklama (Nerede, nasıl, hangi tarihte
çalındı/kayboldu?)

SEYAHAT VE DĠĞER BĠLGĠLER
Seyahat amacınız
GidiĢ- DönüĢ tarihleriniz
Kalacağınız yerin adresi-posta kodu
Otel Adı- Adresi-Posta Kodu

Masraflarınızı kim karĢılıyor?




BaĢkası ise ; Adı Soyadı-Telefon
numarası – Mail adresi - Sizinle
olan yakınlık derecesi
ġirket ise ; Ünvanı-Adresi- Posta
Kodu - Telefon numarası

Sizinle seyahat eden kiĢiler var mı ?


Evet ise; Adı Soyadı
Sizinle yakınlık durumu

Daha önce ABD’de bulundunuz mu ?


Evet ise;
seyahat tarihleri-kalış süreleri

ABD’den alınmıĢ ehliyetiniz var mı?


Varsa; Numarası ve alınan yer

Daha önce ABD vizesi aldınız mı?


Evet ise; Veriliş tarihiVize Numarası-Vize Türü

Daha önce ABD vizeniz
çalındı/kayboldu mu?


Evet ise; hangi tarihte,
nerede ve nasıl ?

Daha önce ABD vize baĢvurunuz
reddedildi mi?
 Evet ise; reddedilme nedeni
Daha önce ABD göçmen vize
baĢvurusunda bulundunuz mu?

Davetiye var ise;
Gönderen kiĢinin;
 Adı Soyadı-Yakınlık derecesiAdresi- Posta KoduTelefon numarasıMail adresi
Babanızın Adı Soyadı
Doğum tarihi-VatandaĢlığı
Annenizin Adı Soyadı
Doğum tarihi – VatandaĢlığı
Anne yada babanız Ģuan ABD’de mi?
 Evet ise oradaki durumu.
ABD’de yaĢayan birinci derece
akrabalarınız var mı?


Evet ise; adı soyadı,
sizinle olan yakınlık derecesi,
ABD’deki durumu
(göçmen,vatandaş vb.)

ABD’de yaĢayan baĢka akrabalarınız
var mı ?


Evet ise belirtiniz

EĢinizin Adı Soyadı
Doğum tarihi-Doğduğu yer



Vefat etti ise bile bu sorular
cevaplanmalıdır
Boşandıysanız; kaç kere?
Adı Soyadı-Doğum yeri ve tarihiEvlenme Tarihi Boşanma TarihiBoşanma Sebebi

Mesleğiniz
ÇalıĢtığınız yerin
Ünvanı, Adresi- posta kodu - telefon
numarası - mail adresi
Mezun olduğunuz okulun ünvanı,
adresi,telefon no, başlangıç-bitiş tarihleri
Aylık maaĢınız
ĠĢyerinizdeki göreviniz
Son 5 yıl içindeki iĢyeri bilgileriniz;


Ünvanı, Adresi, Telefon No,
İşvereninizin adı soyadı, Giriş ve
ayrılış tarihleriniz, Göreviniz

Lise ve üst seviyedeki bir kuruma
devam ettiniz mi?


Evet ise; Okulun Adı, Öğrenim
tarihleri, Mezun olunan bölüm

Bir aĢirete üye misiniz?
Bildiğiniz yabancı diller
Son beĢ yıl içerisinde seyahat
ettiğiniz ülkeler
Askerlik görevinizi yerine getirdiniz
mi ? Evet ise; Hangi il, Rütbe, Askerliğe
gidiş ve dönüş tarihleriniz
Herhangi bir bulaĢıcı hastalığınız
Var mı ? Varsa belirtin
Zihinsel yada fiziksel rahatsızlığınız
var mı? Varsa belirtin
UyuĢturucu madde kullanıcısı
mısınız yada oldunuz mu ?
Herhangi bir suçtan dolayı
tutuklandınız mı?
Herhangi bir terör örgütüne üye
misiniz ?
Pasaportunuzun gönderilmesini
istediğiniz PTT Ģubesi ?

