NOT : AŞAĞIDA YER ALAN BİLGİLER ONLINE VİZE BAŞVURUNUZ HAZIRLANIRKEN
CEVAPLANMASI GEREKEN SORULARDAN OLUŞMAKTADIR.
BU SORULARI LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUP YANITLAYINIZ.
SORULARA VERİLECEK HERHANGİ BİR YANLIŞ BEYAN SİZİN RED ALMANIZA YOL AÇABİLİR.

AŞAĞIDAKİ FORMUN DİKKATLİ VE OKUNAKLI ŞEKİLDE EKSİKSİZ DOLDURULMASI
GEREKLİDİR.
HER 1 KİŞİ BU FORMU DOLDURMALIDIR.
DS 160
Seyahat Amacınız?

Adınız, Soyadınız, Varsa Kızlık Soyadınız.
Varsa eski ad ve soyadlarınız?
Evli misiniz? EĢinizin Adı, Soyadı, Doğum Tarihi ve Doğum Yeri? Önceki Soyadı? EĢiniz de sizinle mi
yaĢıyor? Uyruğu? (Boşanmış veya vefat etmiş ise eski eşe ait bilgiler yazılmalıdır.).
Doğum Tarihiniz, Doğum Yeriniz, Ülke,
Uyruğunuz? BaĢka bir vatandaĢlığınız var mı? Var ise Pasaport numarası
TC Kimlik Numaranız?
Varsa Amerikan Sosyal Güvenlik ve veya vergi Numaranız?
Ev Adresiniz?

Cep Telefonunuz?
Var Ġse 2.Telefonunuz?
ĠĢ Telefonunuz ve Faksınız?
E-mail adresiniz?
Pasaport Bilgileriniz? Pasaport Numarası, AlıĢ Tarihi?Geçerlilik Tarihi?Veren Makam?

6 ay geçerli mi?
Daha önce hiç pasaportunuz kayboldu mu? NEREDE HANGĠ TARĠHTE VE NASIL KAYBOLDUĞU
Kaybolan pasaportunuzun varsa bilgileri? PASAPORT NO HANGĠ YIL VE NASIL KAYBEDĠLDĠĞĠ
Kesin Seyahat Planınızı yaptınız mı? Yapıldıysa gideceğiniz ve dönüĢ yapacağınız Ģehirler ve uçuĢ
numaraları
Amerika’ya Tahmini gidiĢ tarihiniz?
Ne kadar Kalmak arzusundasınız?
Amerikada Bulunacağınız adres? POSTA KODU
Seyahat Masraflarınızı kim karĢılıyor?
Bir Kurum ya da kiĢi masrafları karĢılıyorsa adı adresi ve telefonları ve sizle iliĢkisini açıklayın.
Yalnız mı seyahat edeceksiniz? Değilse Ġsim SOYĠSĠM sizle iliĢkisini açıklayın
Daha Önce Hiç Amerika’da bulundunuz mu? Tarihleri(GÜN AY YIL KalıĢ Süresi )
Amerikan Ehliyetiniz var mı? Varsa Fotokopisini lütfen bize ulaĢtırın.
Daha önceki Amerikan Vizenizin Numarası ve veriliĢ tarihi. Kayboldu ise Kaybolan Vizenin Bilgileri
Aynı Tip vizeye mi baĢvuruyorsunuz?
Geçen Sefer baĢvuru yaptığınız yer de Ġstanbul muydu?
Daha önce 10 parmak izi verdiniz mi?
Amerikan vizeniz hiç kayboldu mu ya da çalındı mı? HANGĠ TARĠHTE VE NASIL KAYBOLDUĞU
Hiç vizeniz iptal edildi mi? Detayları?

Hiç Amerikan vizeniz Red oldu mu? Tarihi? SEBEBĠ?
Amerika daki Kontak kiĢinizin bilgileri, Adı Soyadı Adresi, Telefonu, mail adresi ve size yakınlığı,

Baba Adınız, Soyadı ve Doğum Tarihi
Anne Adı, Soyadı ve Doğum tarihi
Anne ve Babanız Amerika’da mı?
BOġANMIġ ĠSENĠZ ESKĠ EġĠNĠZĠN ADI SOYADI, DOĞUM TARĠHĠ, DOĞUM YERĠ, HANGĠ TARĠHTE
EVLENĠLDĠĞĠ, HANGĠ TARĠHTE BOġANDIĞINIZI VE BOġANMA SEBEBĠNĠNĠZĠ BELĠRTĠNĠZ.

Amerikada bir akrabanız var mı? Kim? Yakınlığı? Amerikan VatandaĢı mı?
Mesleğiniz (göreviniz )ve iĢyeri Bilgileriniz? Adı Adresi (Öğrenciyseniz okul bölüm adres tel)
MaaĢınız ne kadardır?
Tam olarak iĢiniz hakkında kısaca detay verin.
Daha Önceki iĢyerinize iliĢkin bilgiler Adı ?Adresi ?Telefonu? Göreviniz? ÇalıĢtığınız Tarihler(GÜN AY
YIL)?Eski
Yöneticinizin adı? ĠĢinizle ilgili detaylar?
Eğitiminizle ilgili? Ġlk öğretim dıĢındaki okullarınızın adları , Ģehirleri,bölüm isimleri? Ve okuduğunuz
tarihleri(GÜN AY,YIL)?
KONUġABĠLDĠĞĠNĠZ YABANCI DĠLLER:
Son BeĢ yıl içinde yurtdıĢına çıktınız mı? Hangi ülkelere?
Herhangi bir dernek veya Kulübe üye misiniz?
Askerlik yaptınız mı? Nerede? Ġl-ilçe - Rütbeniz? Tarihleri(GÜN AY,YIL)?

Hiç Amerikada da dâhil olmak üzere tutuklandınız mı? Suç iĢlediniz mi? BulaĢıcı vs. hastalık taĢıyor
musunuz?
Vize baĢvurunuzu Ġstanbul BaĢ Konsolosluğu’na mı baĢvuru yapmak istersiniz? Veya Ankara BaĢ
Konsolosluğu’na mı?
Pasaportlar konsolosluktan sizin istediğiniz bir PTT Ģubesine gönderilecektir hangi PTT Ģubesinden
pasaportunuzu almak istersiniz?(PTT Ģube NO ve açık Ģube adı)

NOT : AŞAĞIDA YER ALAN BİLGİLER ONLINE VİZE BAŞVURUNUZ HAZIRLANIRKEN CEVAPLANMASI
GEREKEN SORULARDAN OLUŞMAKTADIR.
BU SORULARI LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUP YANITLAYINIZ CEVABI EVET OLAN BİR MADDE VARSA
LÜTFEN DURUMU AÇIKLAYICI İNGİLİZCE BİR METİN HAZIRLAYINIZ.
SORULARA VERİLECEK HERHANGİ BİR YANLIŞ BEYAN SİZİN RED ALMANIZA YOL AÇABİLİR.
LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYIN
1-Daha önce bir ABD vizeniz iptal edildi mi veya geri alındı mı ?
2-Sizin adınıza hiç kimse göçmen vize başvurusunda bulundu mu ?
3-Aşağıdakilerden herhangi biri ABD de midir?,yeşilkart sahibi midir?veya ABD
vatandaşı mıdır?
Eş :
Nişanlı :
Kardeş:
Baba /Anne :
Oğul/Kız:
4-Son 5 yıl içinde çıkış yaptığınız ülkeler nelerdir :
5-Daha öne pasaportunuz çalındı veya kayboldu mu ?
6-Herhangi bir aşirete üye misiniz ?
7-Herhangi bir mesleki toplumsal veya hayır kurumuna üye oldunuz mu ,katkıda
bulundunuz mu veya böyle bir kurumda çalıştınız mı ?
8-Ateşli silahlar ,patlayıcı,nükleer,biyolojik veya kimyasal maddeler üzerine
herhangibir eğitim gördünüz mü veya bu konuda herhangi bir tecrübeniz var mı ?
9-Daha önce yarı askeri bir birliğin örgütün ,gerillanın direnişçi veya isyancı grubun
üyesi oldunuz mu?böyle bir grupta görev yaptınız mı veya böyle bir grupla bir
bağlantınız oldu mu ?
10-Kamu sağlığı için önem teşkil edecek örneğin Tüberküloz gibi bir bulaşıcı
hastalığınız var mı ?
11-Sizin veya çevrenizdekilerin güvenliğine veya huzuruna tehlike oluşturabilecek
bir zihinsel veya fiziksel rahatsızlığınız var mı ?
12-Uyuşturucu madde kullanıcısı veya bağımlısı mızınız veya hiç oldunuz mu ?
13-Af,bağışlama veya benzeri yasal işlem kapsamı girse dahi herhangi bir suçtan
veya cürümden ötürü tutuklandınız mı, gözaltına alındınız mı veya hüküm giydiniz
mi?
14-Kontrollü maddelerle ilgili herhangi bir kanunu ihlal ettiniz mi veya ihlal edecek
bir komplo içinde yer aldınız mı?
15-ABD de fahişelik veya kanundışı ticarileştirilmiş ahlak suçlarına iştirak etmek için
mi geliyorsunuz veya son 10 yıl içinde fahişelik veya fahişe tedarik etme
faaliyetlerinde bulundunuz mu?
16-Daha önce karapara aklama faaliyetlerinde bulundunuz mu veya bulunmak
niyetinde misiniz?
17-ABD de casusuluk ,sabotaj,ihracat kontrolu ihlalleri veya başka konudışı
faaliyetlerde bulunmak niyetinde misiniz ?
18-ABD de iken terör faaliyetlerinde bulunma niyetinde misiniz veya hiç terör
faaliyetlerinde bulundunuz mu?
19-Teröristlere veya terör örgütlerine mali destek veya başka türlü yardımda
bulundunuz mu veya bulunmak niyetinde misiniz?
20-Bir terör örgütünün üyesi veya temsilcisi misiniz?
21-Soykırım faaliyetinde emir,tahrik,teşebbüs,destek veya başka türlü katılımda
bulundunuz mu?
22-İşkenceye emir,tahrik,teşebbüs ,destek veya başka türlü katılımda bulundunuz

EVET

HAYIR

mu?
23- dışı veya siyasi adam öldürme veya başka şiddet içerikli suçlara
emir,tahrik,teşebbüs ,destek veya başka türlü katılımda bulundunuz mu?
24-Devlet memurluğu hizmetiniz sırasında herhangi bir dönemde dini özgürlüklerin
ağır ihlindedn sorumlu oldunuz mu veya böyle bir faaliyette bizzat bulundunuz mu?
25-Sahtekarlık, yalan beyan veya yasal olmayan başka bir şekilde kendiniz veya
başkaları için vize alma ABD ye girme veya herhangi bir göç yararı sağlama
girişiminde bulundurnuz mu?
26-Bir ABD mahkemesince yasal velayet hakkı verilmiş bir kişiden ABD vatandaşı
olan bir çocuğu alıp ABD dışında alıkoyduğunuz oldu mu?
27-Herhangi bir kanun veya kurala aykırı olarak ABD de oy kullandınız mı?
28-Vergi ödememek için ABD vatandaşlığından çıktınız mı?

