
 

TURİST VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR. 

 Size B1/B2 yani Business/Tourist Visa (İş/Turist Vizesi) için gerekli olan 
DS-160 formunun nasıl doldurduğumu ve ücreti ödeyerek nasıl randevu aldığımı 
anlatacağım. 

 Öncelikle https://ceac.state.gov/genniv/ sitesine giriyoruz. 

 

 

 Siteye girdikten sonra karşımıza yukarıdaki sayfa çıkıyor. Burada ben size 
yardımcı olsun diye 1, 2, 3 ve 4 numaralı yerleri anlatacağım öncelikle.  

1. Buradan vizeye nereden başvuracağınızı seçiyorsunuz. Türkiye için Ankara ve 
İstanbul seçenekleri mevcut. 

2. Buraya gördüğünüz kodu giriyorsunuz. Büyük/küçük harf uyumuna dikkat 
etmenize gerek yok. 

3. Yukarı kodu girdikten sonra ilk kez başvuru yapıyorsanız Start An Application 
diyorsunuz. 

4. Eğer önceden bir başvuru yaptı iseniz veya başvuru esnasında başvuruyu 
bitirmeden kaydedip çıktıysanız bu sefer de buradan Retrieve An Application 
diyorsunuz. 

 Burada ister Start An Application isterseniz de Retrieve An Application a 
basın ikisi de aynı sayfayı açıyor. 

   



 

5. Burada I agree nin yanındaki kutuya basıp yukarıdaki hususları kabul 
ediyorsunuz böylece aşağıdaki soru kısmına geçiyorsunuz. 

6. Burada Security Question (Güvenlik Sorusu)’nu cevaplıyorsunuz. Sorulan soru 
“Annenin Annesinin ilk adı nedir?”. Buradaki soru ileride kontrol edilecek bir 
durum değildir. Sistemin açılması, ileride doldurmuş olduğunuz DS-160 
formunda düzeltmek için tekrar açarken size sorulacak sorudur. Bu cevabı 
unutmamanızı tavsiye ederim.  Sonrasında altta bulunan Continue (Devam) 
tuşuna basıp devem ediyorsunuz.  

   



 

7. Soyadınızı pasaportta olduğu gibi ama sadece Latin alfabesi kullanarak yani 
Türkçe karakter kullanmadan yazınız. Size tavsiyem forumun tamamını 
doldururken Caps Lock tuşunuz açık olur ve Türkçe karakter kullanmazsanız 
uyarı almazsınız.   

8. Adınızı yine pasaportta olduğu gibi yazın. Yine Latin alfabesi kullanarak ve 
Türkçe karakter kullanmadan. 

9. Burada Adınız ve Soyadınızı Türkçe karakter kullanarak yazınız. 

10. Burada başka bir adınız olup olmadığını sormuş. Bu bölüm Türk 
vatandaşlarını pek ilgilendirmiyor. 

11. Burada ise adınızda telekod var mı diye sormuş. Bu bölüm Türk vatandaşlarını 
pek ilgilendirmiyor. 

 



 

12. Cinsiyet 

13. Medeni Haliniz. Buradaki cevaplardan size en uygununu seçiniz.  

14. Doğum tarihi 

15. Doğduğunuz Şehir. Buradaki yere kimlik veya pasaportunuzda yazan doğum 
yerini yazınız. 

16. Eyalet/Bölge. Ben burada Does Not Apply dedim. 

17. Doğduğunuz Ülke  

18. Bu bölüm formun her sayfasının altında bulunmaktadır. Save yani Kaydet 
derseniz form kapanır veya çıkmak durumunda kalırsanız kaldığınız yerden 
devam etmenize yardım eder. Save yani Kaydet tuşuna bastıktan sonra aşağıda 
bulunan sayfa gelecek karşınıza. Buradan Continue Application derseniz 
kaldığınız yerden devam edersiniz, Exit Application derseniz ise formdan çıkış 
yaparsınız ve 30 gün içerisinde istediğiniz zaman tekrar forma girip kaldığınız 
yerden devam edebilirsiniz. 

 

 

  



 

19. Hangi ülke vatandaşı olduğunuzu listeden seçiyorsunuz. 

20. Burada yukarıdaki soruda verdiğiniz cevaptan başka bir ülkeye ait 
vatandaşlığınız olup olmadığı soruluyor. 

21. Yukarıdaki iki soru haricinde başka bir ülkede kalıcı oturma iznininiz olup 
olmadığı soruluyor. 

22. ABD’de Ulusal Kimlik Numarası, Sosyal Güvenlik Numarası veya Vergi 
Kimlik Numarası varsa buraya giriyorsunuz. Yoksa alt taraflardaki Does Not 
Apply tuşlarına basmanız yeterli. 

 

 

 



23. Burada hangi vize türüne ihtiyacınız var ise onu seçiyorsunuz. Ben turist 
vizesi istediğim için TEMP. BUSINESS PLEASURE VISITOR (B)’yi seçtim. 
Bunu seçer seçmez hemen altında Specify diye başka bir bölüm açıldı. Buradan 
da BUSINESS & TOURISM (TEMPORARY VISITOR) (B1/B2) yi seçtim. 

24. Eğer spesifik yani belirli seyahat planınız varsa buraya evet deyip seyahat 
planınızı giriyorsunuz. Hayır deyip devam edebilirsiniz. 

25. Burada tahmini ABD’ye varış tarihinizi soruyor. Ben 4-5 ay sonrasında bir 
tarih yazdım. Varsa planlı bir seyahatiniz onu da yazabilirsiniz. 

26. Burada da tahmini ABD’de kalış sürenizi soruyor. Örneğin 2 hafta kalmayı 
planlıyorsanız ilk kutucuğa rakam 2 rakamını girip yanındaki bölümden week(s) 
kısmını seçmelisiniz. Bunu seçer seçmez alt tarafta yeni bir bölüm açılıyor.  

27. Bu açılan bölümde ABD’de kalacağınız adresi girmeniz isteniyor. Ben otel 
adresi girdim. 

28. Burada sizden ABD’ye gidiş seyahatinizin kim tarafından karşılanacağı 
yazıyor. Aşağıdaki tabloda oradaki seçenekler var. Bunlardan birini seçiyorsunuz. 
Eğer seyahatiniz başkası tarafından finanse edilecekse bu sefer onun kimlik ve 
adres bilgilerini girmeniz isteniyor. 

Payer 

Payer Turkish (Turkey) 

Self Kendi 

U.S. Petitioner A.B.D.'de Başvuru Yapan Kişi/Kurum 

Other Person Başka Şahıs 

Other Company/Organization Başka Şirket/Kurum 

Present Employer Present Employer 

Employer in the U.S. Employer in the U.S. 

 

 



 

 

29. Yapacağınız bu seyahatte sizi yanınızda başkası olacak mı diye soruyor. Evet 
derseniz 31 numaralı bölüm açılıyor. 

30. Yapacağınız bu seyahat bir grubun veya organizasyonun parçası olarak mı 
olacak diye sormakta. 

31. Buraya kiminle seyahat edecekseniz onun bilgilerini giriyorsunuz. Soyad ve 
Ad bilgilerini girerken Türkçe karakter kullanmıyorsunuz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

30 

31 



 

 

 

32. Daha önce ABD’de bulundunuz mu diye soruyor evet dediğiniz zaman 
bilgileri girmenizi istiyor. 

33. Önceden ABD vizesi aldınız mı diye soruyor evet derseniz bilgileri girmenizi 
istiyor.  

34. ABD vizesi alırken red yediniz mi veya sınır dışı edildiniz mi diye soruyor 
evet derseniz açıklamanızı istiyor. 

35. Vatandaşlık veya göçmenlik başvurusu yaptınız mı diye soruyor. Burada 
Greencard çekilişine katılmak dahil değil. Eğer kazanıp DS-260 doldurduysanız 
evet demeniz gerekiyor aksi halde hayır diyebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

33 

34 

35 



 

 

 

 

 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 



 

36. İkametgah adresinizi girmeniz isteniyor. Türkçe karakter kullanmadan 
yazınız.  

37. İkametgah adresiniz ile yazışma adresi yani pasaporta vize verilince geleceği 
adres aynı mı diye soruyor.  

38. Telefon numaralarınızı gireceksiniz. 

39. 5 yıl içinde başka bir telefon numarası kullandıysanız evet deyip numarayı 
yazın. Yoksa hayır deyip geçebilirsiniz.  

40. E-mail adresinizi yazın. 

41. 5 yıl içinde başka bir e-mail adresi kullandıysanız evet deyip onu yazın. Yoksa 
hayır deyip geçebilirsiniz. 

42. Buraya sosyal medya hesaplarınızı yazacaksınız.   

43. Yukarıdaki liste haricinden sosyal medya hesaplarınız varsa onları 
ekleyebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44. Buradan pasaport türünü seçiyorsunuz. Bordo ve Yeşil için Regular 
seçmelisiniz. Sonrasında da aşağıya pasaport numaranızı yazınız. 

45. Bu numara bildiğim kadarıyla bizim pasaportlarda yok. Eğer böyle bir defter 
numarası yoksa pasaportunuzda Does Not Apply deyip geçebilirsiniz. 

46. Pasaportu hangi şehirden aldığınızı yazıyorsunuz.   

47. Pasaportunuzun geçerlilik tarihlerini yazıyorsunuz.   

48. Önceden kaybettiğiniz veya çaldırdığınız bir pasaport varsa evet deyip onu 
giriyorsunuz.  

 

 

 

 



 

 

49. Amerika’da irtibat personeli bilgisini istiyor burada. Eğer yoksa Do Not Know 
diyebilirsiniz. Ama bu sefer de aşağıdaki kısmı doldurmalısınız. 

50. Yukarıdaki soruya Do Not Know derseniz buraya bir kurum yazmalısınız. 
Otel olabileceğini düşünüyorum.  

51. Yazdığınız kişi veya kurum ile aranızdaki ilişkiyi soruyor.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

52. Babanızın adı, soyadı, doğum tarihi ve ABD’de olup olmadığını soruyor. 

53. Annenizin adı, soyadı, doğum tarihi ve ABD’de olup olmadığını soruyor. 

54. Aile hariç herhangi bir akrabanızın ABD’de olup olmadığını soruyor.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

53 

54 



 

 

55. Eşinizin adı, soyadı, doğum tarihini soruyor. Önceki bölümde evli olduğunuzu 
beyan ederseniz bu bölüm açılıyor.  

56. Eşinizin hangi ülke vatandaşı olduğunu soruyor. 

57. Eşinizin doğum yerini şehir ve ülke olarak soruyor.    

58. Eşinizin adresi ile sizin adresinizin aynı olup olmadığını soruyor.  Detayları 
aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. 

Spouse Address 

Spouse Address Turkish (Turkey) 

Same as Home Address Ev Adresinin Aynısı 

Same as Mailing Address Posta Adresinin Aynısı 

Same as U.S. Contact Address A.B.D.deki İrtibat Adresinin Aynısı 

Do Not Know Bilmiyorum 

Other (Specify Address) Diğer (Adresi Belirtiniz) 

 

 



 

59. Buradaki listeden size uygun mesleği seçiyorsunuz. Liste aşağıdadır. 

Occupation 

Occupation Turkish (Turkey) 

Agriculture Tarım 

Artist/Performer Sanatçı/Gösteri Sanatçısı 

Business İşletme 

Communications İletişim 

Computer Science Bilgisayar Bilimi 

Culinary/Food Services Aşçılık/Yemek Hizmetleri 

Education Eğitim 

Engineering Mühendislik 

Government Hükümet 

Homemaker Ev Hanımı 

Legal Profession Hukuki Meslek 

Medical/Health Tıbbi/Sağlık 

Military Askeri 

Natural Science Doğa Bilimleri 

Not Employed Çalışmıyor 

Physical Sciences Fizik Bilimi 

Religious Vocation Dini Görev 

Research Araştırma 

Retired Emekli 

Social Science Sosyal Bilimler 

Student Öğrenci 

Other Diğer 

 



 

60. İş yeri bilgilerinizi giriyorsunuz. 

61. İşe başlangıç tarihinizi giriyorsunuz.    

62. Aylık yaklaşık gelirinizi giriyorsunuz. Burada önemli husus yerel para birimi 
olarak giriyorsunuz. 5000 TL ise 5000 yazmanız yeterli. 

63. Buraya da işiniz ile alakalı kısa bir bilgi yazıyorsunuz. İster Türkçe ister 
İngilizce. İsterseniz Google Çeviri sayfasında Türkçe yazıp İngilizceye çevirip 
onu da buraya kopyalayabilirsiniz ama gerek olduğunu düşünmüyorum.  

Bu üç soru sağlıkla alakalı. Soruların üzerine mouse getirince sorular otomatik 
olarak Türkçeye çevriliyor. Buradaki tüm sorulara olduğu gibi bu ve bundan 
sonraki sorulara samimiyetle doğru cevap veriniz.  

 

 

 

 

 

 



 

Bundan sonraki sorular ise suçlarla alakalı. Aşağıda görüldüğü gibi Evet/Hayır 
cevapları istiyor sizden. Evet derseniz açıklamanızı isteyecek. Toplam 5 
bölümden oluşmakta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sorular bittikten sonra fotoğraf yükleme kısmına geçeceksiniz. Aşağıdaki siteden 
fotoğraf ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Fotoğrafın gözlüksüz olması gerekiyor. 
Bu konuya özellikle dikkat ediniz. 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-
resources/photos.html 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotoğraf yükledikten sonra formun özeti geliyor karşınıza. Yani hangi cevapları 
verdiğinizi kontrol ediyorsunuz. Eğer yanlış cevap verdiyseniz bu aşamada 
düzeltebilirsiniz. Kontrol işlemi bittikten sonra en son onay kısmı gelecek.  

 

67. Eğer bu formu birinden yardım alarak doldurduysanız evet deyip bu kişini 
veya kurumun bilgilerini gireceksiniz. Kendiniz doldurduysanız hayır 
diyebilirsiniz. 

68. Buradaki boşluğa da pasaport numaranızı tekrar girmeniz gerekiyor.  

Sonra Sign and Submit Application diyorsunuz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bundan sonra sizin başvuru formunuzun onaylandığı ekran gelecek. Bu sayfayı 
kaydedip randevuya giderken de yanınızda götürmeniz istenecektir. 

 


