ABD VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
(Grup Lideri için)

Pasaport Seyahat tarihinde en az bir (1) yıl süresi olan pasaport ve varsa eski pasaport
Bir (1) adet vesikalık fotoğraf Fotoğrafın arka zemini beyaz ve ölçüsü 5 x 5 cm olmalıdır.
Bordro Son üç(3) aylık maaş bordrosu
Görev Yazısı Halen aktif olarak çalıştığınız ve göreviniz belirtilmiş olmalıdır.
Sigorta Belgesi İşe giriş sigorta bildirgesi fotokopisi
Görevlendirme Yazısı Grup lideri olarak seyahat
(gezi tarihleri yazılmalı ve grup listesi eklenmelidir.)
Banka Hesabı

edeceğinizi

belirten

bir

yazı

ABD VİZE BAŞVURU FORMU BİLGİ FORMU
(MUTLAKA EKSİKSİZ OLARAK DOLDURULMASI GEREKİR.)
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı
Doğum Tarihi ve Yeri
Vatandaşlık Numarası
Pasaport Numarası / Pasaport
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Ev Adresi
Ev Telefonu – Cep Telefonu
E-mail Adresi
AİLE BİLGİLERİ
Anne
Adı ve Soyadı
Doğum Tarihi ve Yeri

DİĞER BİLGİLER
1

2

3

4

5

ABD’de yaşayan birinci dereceden akrabalar (anne, baba,
kardeş, eş, nişanlı) varsa adları,soyadları ve adresleri nedir?

Daha önce ABD vize başvurusu yaptınız mı? Yaptıysanız lütfen
vize türü ve tarihleri hakkında detaylı bilgi verin.

Daha önce hiç pasaportunuz çalındı mı veya kayboldu mu? Bu
ilk pasaportunuz mu?

Daha önce ABD’ye seyahat ettiniz mi ? Ettiyseniz lütfen
hangi tarihte ve ne amaçla olduğu hakkında detaylı bilgi
verin.
Daha önce ABD dışında başka ülkelere çıkış yaptınız mı?
Cevabınız evet ise lütfenson 5 yılda hangi ülkelere
gittiğinizi yazın.(isim yeterlidir.)

Baba

Eş

6

Daha önce ABD veya başka bir ülkeden vize reddi aldınız
mı? Aldıysanız hangi ülkeden, ne zaman ve neden red
aldınız? Lütfen detaylı bilgi verin.

7

Başka bir ülke vatandaşlığınız var mı ? Varsa lütfen bilgi
verin.

8

Öğrenciyseniz devam ettiğiniz okulun adı, bölümünüz ve
sınıfınızı yazın.

9

Çalışlıyorsanız lütfen çalışıtğınız kurumun adını, görevinizi
ve net net kadar maaş aldğınızı yazın.

10

Şu an çalıştığınız kurumdan önce başka bir kurumda
çalıştıysanız, çalıştığınız şirketin adı, göreviniz ve hangi
tarihler arasında çalıştığınzı yazın.

11

Son mezun olduğunuz okul, bölüm ve hangi tarihler
arasında eğitim aldığınızı yazın.

