ÇEŞİTLİLİK GÖÇMEN VİZE (DV) BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN
YÖNERGELER
GÖRÜŞMEDEN ÖNCE
Vize başvuruları onaylandığı takdirde kişilerin pasaportları ve göçmen vize paketleri şahsen teslim
alınmak üzere Türkiye’de bir PTT (T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü) şubesine
gönderilecektir. Çeşitlilik göçmen vize kurasını kazanan kişiler pasaportlarını teslim almak istedikleri
PTT şubesini randevu tarihlerinden önce seçmelidirler. Pasaport teslim alma şubenizi aşağıdaki
adımları takip ederek belirleyebilirsiniz:
1. KCC’den randevu tarihinizi belirten e-posta mesajını aldıktan sonra usvisa-info.com
sitesinden online olarak ya da telefonla 0 850 390 2884 (Türkiye’den) / (703) 520-2490
(Amerika’dan) numaralarını arayarak kayıt yaptırınız.
2. Vize kategorinizi “Çeşitlilik Göçmen Vizesi” olarak seçiniz.
3. Vize ve pasaportunuzu teslim alacağınız yeri seçiniz (NOT: Lütfen Türkiye’deki adresinize
yakın bir PTT şubesi seçiniz.)
4. Teslim alma yeri kaydınızın çıktısını alarak istenilen diğer belgelerle birlikte Elçiliğe getiriniz.

ÇEŞİTLİLİK GÖÇMEN VİZE BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
 Vize görüşmeleri esnasında tüm başvuru sahipleri çeşitlilik göçmen vize programı kapsamında vize
alma kriterlerine uygun olduklarını göstermek durumundadırlar. Program kriterleri ile ilgili detaylı
bilgi almak için http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/diversity-visa/instructions.html
sitesinde yer alan başvuru yönergelerini inceleyebilirsiniz.
Sık karşılaşılan ve programdan diskalifiye olmaya sebep olan bazı durumlar şu şekildedir:
o İstenilen eğitim düzeyine veya iş deneyimine sahip olmamak vize görüşmesi esnasında
programdan diskalifiye olmaya sebep olabilir.
o Elektronik DV programı başvurusu esnasında yanlış ya da eksik bilgi vermek vize görüşmesi
esnasında programdan diskalifiye olmaya sebep olabilir. Örnegin, mevcut eş ya da çocuğu
elektronik başvuruya eklememek, yanlış uygunluk ülkesi seçmek...
Vize başvurunuzun reddedilmesi durumunda kişilerin ödemiş olduğu vize ücreti iade
edilmez. Bu sebeple lütfen vize görüşmenize gelmeden ve vize ücretini ödemeden
önce durumunuzu dikkatlice değerlendiriniz. Konsolosluk yetkilisi randevu tarihinde
Elcilikte olan tüm başvuru sahipleri ile ücret tahsil ederek görüşme yapmak zorundadır.
 Hiçbir koşulda 30 Eylül’den sonra DV programı dahilinde bir vize basılamaz. Ayrıca, bu program
dahilinde verilen vizeler sayıca sınırlı olduğu için vizeler 30 Eylül tarihinden de önce bitebilir. Vizenizi
almadan Amerika’ya seyahat planlarınızı kesinleştirmemenizi, varlıklarınızı satmamanızı ya da
işinizden ayrılmamanızı şiddetle tavsiye ederiz.
 Çeşitlilik göçmen vize programı dahilinde verilen vizeler sayıca sınırlıdır. Başvuru sahiplerine bir vize
numarası garantisi vize görüşmelerinin olduğu ay için verilebilmektedir. Eğer görüşmenize
katılmazsanız ilerleyen aylarda sizin için bir vize numarası kalmamış olabilir. Bu sebeple sizin için
belirlenen günde görüşmenize katılmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
 Çeşitlilik göçmen vize programı kapsamında kurayı kazanmış olmak bir vize alınacağını garanti etmez.
Vize alınacağına dair önceden hiçbir güvence verilemez. Bir Konsolosluk yetkilisi ancak resmi

başvuruyu aldıktan, tüm belgeleri inceledikten ve her başvuru sahibiyle görüşme yaptıktan sonra bir
karar verebilir.
 Çeşitlilik göçmen vize başvuru sahipleri Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kapsamında düzenlenen
vize almaya engel olan her türlü maddeye tabiidirler. Yasada bahsedilen muafiyetlerin dışında hiçbir
özel muafiyet yasaları uygulanmamaktadır ve muafiyet başvuruları herhangi bir özel işlem şekline tabi
değildir.

Çeşitlilik Göçmen Vize Başvuru Sahipleri için Uygunluk Kriterleri
Her çeşitlilik göçmen vize dosyasında kurayı kazanan asıl talihlinin sahip olması gereken uygunluk
kriterlerini hatırlatmak isteriz:
1. DV programına katılım için başvuruya uygun ülkelerden birinin yerlisi olmalısınız. Uygunluk
ülkesi (Foreign State of Chargeability) çoğunlukla başvuru sahiplerinin doğdukları ülke ile aynı
olacaktır. Başvuruya uygun bir ülkede doğmadıysanız kuraya uygun olmanız için iki yol daha vardır.



Eşiniz uygun olan ülkelerin birinde doğduysa eşinizin doğum yerine göre değerlendirilmeyi
talep edebilirsiniz. Ancak bu talep, her iki eşin de adlarının ilk başvuru esnasında belirtilmiş
olması ve vizelerini aldıktan sonra aynı anda ABD’ye giriş yapmaları şartı ile geçerlidir.
Kuraya katılmaya uygun olmayan ülkelerden birinde doğduysanız fakat anne veya babanız o
ülkede doğmamışsa veya doğduğunuz sırada o ülkede yasal olarak yerleşik değillerdiyse
anne veya babanızın doğum yerine göre değerlendirilmeyi talep edebilirsiniz. Ancak anne
veya babanızın doğum yeri olan ülkenin DV programına katılmaya uygun ülkeler arasında
olması gerekmektedir.

Başvuruda yanlış veya uygun olmadığınız bir ülkeye göre değerendirilmeyi talep etmek (örneğin
İran’da doğduğunuz halde Türkiye seçmek) başvurunuzun diskalifiye olmasına neden olur.
Elektronik başvuru esnasında uygunluk ülkesi seçiminde yapılan hatalar sonradan
düzeltilememektedir.
2. Her başvuru sahibi DV programının gereklilikleri olan eğitim ve meslek koşullarını aşağıdaki
şekilde yerine getirmelidir:


Lise veya dengi bir eğitim görmüş olmalı, 12 yıllık resmi ilk, orta ve lise eğitiminizi
tamamlamış olmalısınız:
o Türk başvuru sahipleri için genel ya da meslek liselerinden mezun olmak geçerli bir
eğitim olarak kabul edilmektedir. Mesleki egitim merkezleri tarafindan verilen
ustalık/çıraklık belgeleri istenilen eğitim kriterini karşılamamaktadır.

VEYA


Son 5 (beş) yıl içinde eğitim, deneyim veya uzmanlık gerektiren bir işte en az 2 (iki) yıllık bir
iş deneyimine sahip olmalısınız. İş deneyimlerinin yeterlik ve denkliğini belirlemek için
Birleşik Devletler Çalışma Bakanlığı’nın O*Net veri tabanı ( http://www.onetonline.org/ )
kullanılacaktır.

DV 2016 başvuru yönergeleri ve sıkça sorulan sorular:
Türkçe

English

GÖRÜŞME GÜNÜ GETİRİLMESİ GEREKEN BELGELER:
1. PASAPORT: Vize alacak kişinin pasaportu ABD’ye seyahat için uygun olmalı ve vizenin

verildigi tarihten itibaren en az 8 ay geçerli olmalıdır. Eğer daha önceden almış olduğunuz ve
halen geçerli olan bir Amerika vizeniz varsa o vizenizin olduğu pasaportunuzu da yanınızda
getiriniz.
2. PASAPORT TESLİM ALMA YERİ KAYDI: Pasaport teslim alma yerinin kaydı usvisa-info.com
sitesinden online olarak ya da telefonla 0 850 390 2884 (Türkiye’den) / (703) 520-2490 (Amerika’dan)
numaralarını arayarak yapılabilir.
3. SAĞLIK RAPORU: Tüm başvuru sahiplerinin Elçilik tarafından onaylanan doktorlardan biri
tarafından yapılacak sağlık muayenesinden geçmeleri gerekmektedir. Başvuru sahipleri adları verilen
doktorlardan herhangi birinden randevu almalıdırlar. Sağlık raporunun ücretlerinden başvuru sahipleri
sorumludur. Anne veya babasıyla göçmen vize başvurusu yapacak tüm çocuların da sağlık raporu
alması gerekmektedir. Sağlık raporunuzu görüşmeniz sırasında ofisimize ibraz etmeniz istenecektir.
Röntgen filmlerinizi Elçiliğe getirmeyiniz. Sağlık muayenesi ile ilgili detaylı bilgi için lütfen
http://tr.usembassy.gov/tr/visas-tr/immigrant-visas-tr/saglik-raporu-yonergeleri sitesini ziyaret
ediniz.

4. ÜCRET: Çeşitlilik vizeleri için özel ücret kişi başı 330$’dır. Ödeme nakit veya kredi kartı ile
yapılabilir. Ödeme için Visa, Mastercard, American Express, Novus/Discover ve Diners kredi
kartları kullanılabilir. Kişisel çekler ve sözle veya yazı ile temin edilen kredi kartı numaraları
kabul edilemez. Nakit ödemelerinizi TL. veya Dolar olarak yapabilirsiniz. Kredi kartıyla yapılan
ödemeler sadece Dolar olarak yapılabilmektedir.
5. DİPLOMA/İŞ DENEYİMİ: Kurayı kazanan esas başvuru sahibinin son diplomasının aslı ve
fotokopisi gereklidir. Eğer kurayı kazanan kişi en az lise mezunu değilse bu kişi son beş yıl içindeki
çalışma tecrübesi ile ilgili belgelerini ibraz etmelidir.
6. NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ: Kurayı kazanan esas başvuru sahibinin tüm aile fertlerini içeren Vukuatlı
Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve her aile bireyi için birer fotokopisi gerekmektedir. Nüfus kayıt
örneğinin aslının Nüfus Müdürlüğü’nden alınmalı ve üzerinde Nüfus Müdürlüğü’nün kırmızı renkli
damgası olmalıdır. Belge tam adınızı, soyadınızı, doğum yeri ve tarihinizi ve anne babanızın adlarını,
varsa evlenme, boşanma detaylarını ve varsa eş ve çocuklarınızın bilgilerini belirtmelidir. Türkiye
dışında doğmuş kişiler doğdukları ülkeden doğum belgesi ibraz etmelidirler. Türkiye dışından alınacak
doğum belgeleri için yeminli tercümandan İngilizce tercüme ibrazı zorunludur.
7. EVLİLİK CÜZDANI: Eğer evliyseniz evlilik cüzdanınızın aslını ve iki fotokopisini ibraz etmeniz
gerekmektedir. Türkiye dışında yapılmış olan evlilikler için evlilik cüzdanının İngilizce tercümesi
gereklidir.
8. BOŞANMA BELGESİ VEYA ÖLÜM KAYIT ÖRNEĞİ: Eğer sona ermiş bir evliliğiniz varsa
evliliğinizin nasıl sona erdiğini belgeleyen boşanma ilamının veya eski eşinizin ölüm kayıt örneğininın
aslını ve bir kopyasını ibraz etmeniz gerekmektedir. Türkiye dışında gerçekleşmiş olan boşanmalar için
boşanma belgesinin İngilizce tercümesi gerekmektedir. Orijinal boşanma ilamı mahkemeden alınmış,
üzerinde mahkemenin damgaları bulunan bir belge olmalıdır. Ölüm kayıt örneği Nüfus
Müdürlüğü’nden alacağınız, üzerinde kırmızı renkte Nüfus Müdürlüğü’nün damgası bulunan belgedir.
Üzerinde mahkemenin veya Nüfus Müdürlüğü’nün damgası bulunmayan belgeler veya noter tasdikli
fotokopiler kabul edilmeyecektir. Üzerinde boşanma veya ölüm tarihleri belirtilen nüfus kayıt
örnekleri boşanma ilamı veya ölüm kayıt örneği yerine kullanılamaz. Yeminli tercüman tarafından
tercüme edilmiş ve arkasına asıl belgenin fotokopisi eklenmiş tercümeler asıl belge yerine
kullanılamaz.
9.

MALİ BELGELER: Göçmenlik ve Vatandaşlık yasasının kamuya maddi yük olmama maddeleri
gereği, ibraz edilmesi gereken mali geçim belgeleri ilerleyen sayfalarda açıklanmaktadır.

10. 16 YAŞININ ÜSTÜNDEKİ BAŞVURU SAHİPLER İÇİN POLİS BELGESİ: Başvuru sahipleri
doğdukları ülkeden ve halen en az 6 aydır yaşamakta oldukları ülkeden polis belgesi ibraz etmelidirler.
Başvuru sahipleri aynı zamanda 1 yıldan fazla yaşadıkları tüm ülkelerden polis belgesi ibraz
etmelidirler. İran’dan polis belgesi istenmemektedir. Bir ülkede herhangi bir sebepten dolayı gözaltına
alınmış veya tutuklanmış kişiler, o ülkede kaldıkları süreye bakılmaksızın polis belgesi ibraz
etmelidirler. Türkiye’den alınacak polis belgeleri “Arşiv Kayıtli Adli Sicil Kaydı” olarak bilinen
belgedir. Bu belgenin arşiv kayit bilgilerini içermesi zorunludur. Polis belgelerinin nasıl
alınabileceğine dair detaylı bilgi A.B.D. Dışişleri Bakanlığı’nın
http://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-country.html internet sitesinde
bulunabilir.
11. ASKERLİK BELGESİ: Sadece İran vatandaşları için geçerlidir. Askerlik yaptıysanız askerlik
belgesinin kopyasını ve İngilizce tercümesini lütfen ibraz ediniz. Eğer İran’da askerlik hizmetinden
muafsanız lütfen muafiyet belgenizin aslını, kopyasını ve İngilizce tercümesini ibraz ediniz.
12. MAHKEME VE HAPİS KAYITLARI: Herhangi bir suçtan hüküm giymiş kişilerin daha sonradan
suçu affedilmiş veya hüküm para cezasına çevrilmiş olsa dahi mahkeme kayıtlarının asıllarını, İngilizce
tercümelerini ve kopyalarını getirmeleri gerekmektedir.
13. DİĞER MAHKEME KAYITLARI: İsim değişiklikleri, yaş düzeltmeleri, evlat edinme gibi
işlemlerin mahkeme kayıtlarının asıllarını ve kopyalarının da görüşme gününüzde getirmeniz
gereklidir.
14. TERCÜMELER: İngilizce veya Türkçe olmayan belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılmış
tercümesi gereklidir. Bu tercümelerin ayrıca noter tasdiki yapılmasına gerek yoktur.
15. FOTOĞRAFLAR: Yaşlarına bakılmaksızın tüm göçmen vize başvuru sahipleri, iki adet rötuşsuz,
yaklaşık 5 X 5 cm boyutlarında, beyaz fon önünde çekilmiş renkli fotoğraf ibraz etmelidirler.

http://tr.usembassy.gov/tr/visas-tr/immigrant-visas-tr/gocmen-vize-fotograf-ozellikleri/
sitesinde belirtilen özelliklerde olmayan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN
Ofisimize şahsen başvurunuzdan sonra eğer dosyanız tamamlanmışsa vizeniz 5 iş günü içinde
hazırlanarak Türkiye’de daha önce seçmiş olduğunuz pasaport teslim alma adresine gönderilmek
üzere PTT’ye verilecektir.
Vize basımından önce bazı başvuru sahipleri için kapsamlı idari işlemler yapılması gerekebilir. Bu
idari işlemlerin tamamlanması 6 ay veya daha uzun sürebilir. İdari işlemler sonuçlanmadan bu kişilere
vize verilmesi mümkün değildir.
Eğer idari işlemler gerekli olursa, işlemlerin sonuçlanmasını beklerken başvuru sahiplerinin
evlerine dönmelerini tavsiye ederiz. İdari işlemler sonuçlandığında size görüşmeniz sırasında
verilecek olan dosya numarası ilgili web sitemizde yayınlanacaktır. Sonuçları öğrenmek için web
sitesini takip etmek sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Başvuru sahipleri, idari işlemleri
sonuçlandığında pasaportlarını ve eğer varsa eksik belgelerini PTT ile ofisimize gönderebilirler.
Dosyanız tekrar incelendikten sonra eğer başvurunuz tamamlanmışsa vizeniz hazırlanacaktır ve
pasaportunuz ve vize paketiniz önceden seçmiş olduğunuz PTT şubesine gönderilecektir.
İdari işlemlerinizin sonuçlanmasını beklerken sağlık raporunuzun süresi dolabilir. Böyle bir durumda
pasaportunuzla birlikte yeni sağlık raporunuzu da ofisimize iletmeniz gerekecektir.

Göçmen vizenizin geçerlilik süresi sağlık raporunuzun geçerlilik süresiyle sınırlandırılacaktır. Göçmen
vizeleri basım tarihinden itibaren en fazla 6 ay geçerlidir. Vize sahipleri vizelerinin son kullanma
tarihinden önce ABD’ye seyahat etmelidirler.

İÇİNDE YAŞANAN TOPLUMA MADDİ YÜK OLMAMA HÜKÜMLERİNİ YERİNE
GETİRMEK İÇİN SUNULABİLECEK BELGELER
GENEL
Göç ve Vatandaşlık Yasası, vize almak için başvuran kimsenin, vize başvurusu sırasında Konsolosluk
yetkilisine ve Birleşik Devletler’e girişinde Birleşik Devletler Göçmenlik Görevlisine topluma maddi
olarak yük olmayacağını ispatlamasını şart koşar.
Göçmen vizesine başvuranlar bu şarta uygunluklarını genellikle şu evraklarla ispatlayabilirler:
1. Başvuranın Birleşik Devletler’de kendi ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin
geçimini sağlayacak veya uygun bir iş buluncaya kadar geçimini temin edecek miktarda şahsi
kaynakları bulunduğunu ve bulunacağını kanıtlayarak,
2. Başvuranın Birleşik Devletler’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin
geçimini sağlamaya yeterli gelir sağlayacak bir iş bulduğunu kanıtlayarak,
3. Birleşik Devletler’deki akrabaların veya yakınların başvuru sahibinin geçimini sağlayacağını
gösteren evraklar sunarak,
4. Yukarıdaki durumların bir karışımının mevcut bulundugu durumlarda.
BAŞVURANIN KENDİ KAYNAKLARI
Yasanın kamuya maddi yük olmama hükmünü kendi mali kaynakları ile yerine getirmeyi planlayan
bir başvuru sahibi, aşağıdaki kaynaklardan bir veya daha fazlasından gelen maddi gelirinin kanıtlarını
Konsolosluk Görevlisine vermelidir:
1. Başvuranın güncel banka hesap bakiyesini, hesabın açılış tarihini, son oniki ay içerisinde para
yatırma ve çekme miktarlarını ve yıl içerisindeki ortalamasını gösteren, bankanın kıdemli bir
yetkilisi tarafından verilen beyan. (Yakın tarihlerde olağandışı fazla miktarda para yatırılmış
ise bununla ilgili açıklama verilmelidir);
2. Tapu, senet veya bunların eşdeğeri gibi mülk veya gayrimenkulun mülkiyetinin kanıtları ve
avukat, banker veya yetkili bir emlakçıdan alınan malın şimdiki değerini gösteren bir yazı
(mülkler üzerindeki ipotekler veya borçlar belirtilmelidir),
3. Sahip olunan hisse senedi veya bonoların güncel piyasa değerleri veya bunlardan beklenen
muhtemel kazançları gösteren belgeler,
4. İş yatırımlarından veya diğer kaynaklardan elde edilen gelirler hakkında kanıtlar.
Eğer gelirler Birleşik Devletler dışındaki bir kaynaktan geliyorsa bu gelirin Birleşik Devletler’e nasıl
aktarılacağı konusunda bir açıklama yapılmalıdır.
İŞ
Yasanın kamuya maddi yük olmama hükmünü yerine getirmek için önceden ayarlanmış bir iş
teklifine dayanan bir başvuru sahibi, müstakbel işvereninden, işyerinin antetli kağıdına yazılmış noter
tasdikli bir yazı göndermesini istemelidir. Bu yazı:
1. Kesin iş teklifini içermeli;
2. Başvuru sahibine teklif edilen işin mahiyeti ve başvuru sahibinin bu kadroda çalışmasına
olanak sağlayacak yeteneklerinı belirtmeli;
3. Ödenecek ücret ve varsa ücret şeklinde yapılacak diğer ödemeler ile ilgili bilgileri
belirtmelidir;
4. Teklif edilen işin yeri, tipi ve süresi (mevsimlik mi, geçici mi yoksa belirsiz mi olduğu)
belirtmeli, ve
5. Başvuru sahibinin Birleşik Devletler’e gelir gelmez işinin hazır olup olmayacağını
belirtmelidir.

SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ
ABD’de yaşayan ve başvuru sahibi için kefil olmak isteyen kişiler Sponsorluk Sözleşmesi Formunu
(Form I-134) doldurmalıdırlar.
Kefilin vereceği yeminli sponsorluk sözleşmesi aşağıdaki hususları içermelidir:
Kendisinin yıllık geliri hakkında bilgi,
Önemli ise diğer mali kaynakları hakkında bilgi,
Şayet varsa, kendi aile fertleri veya başka şahısları geçindirme yükümlülüğü,
Diğer yükümlülükler ve masraflar,
Başvuru sahibinin geçiminin temini için yapılmış olan planlar ve alınmış olan önlemler,
Birleşik Devletler’de bulunduğu sırada başvuru sahibinin kamuya maddi yük olmamasını
sağlamak için gerektiği takdirde Göç ve Vatandaşlık Servisine bir teminat yatırmayı kabul
edeceğine dair bir beyan, ve
7. En güncel Sosyal Güvenlik ve Gıda Maddeleri Yardım Kanunları altında sorumluluklarının
bilincinde olduğunu ve sponsorluk sözleşmesinin ilgili şahsın Amerika’ya girişinden itibaren
üç (3) yıl süreyle kendisi için bağlayıcı olacağı hususunun teyidini ve sponsorluk sözleşmesi
ile ekli belgelerinin kamu yardım makamının kullanımına verilebileceğini anladığı
belirtilmelidir. (Yukarıda belirtilen kanunların hükümleri, Form DS-1858’e dahil edilmiş ve
Form I-134 için talimatların 3. kısmında basılmıştır).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kefil, Birleşik Devletler’deki statüsü ile ilgili bir beyanı da sponsorluk sözleşmesine dahil etmelidir.
Eğer, kefil bir Amerikan vatandaşı ise, Amerikan vatandaşlığını nasıl kazandığı sponsorluk
sözleşmesinde belirtilmelidir. Sonradan vatandaşlığa kabul edilmişse, sponsorluk sözleşmesi
vatandaşlığa kabul tarihini, mahkeme ismini ve yerini ve kefilin vatandaşlığa kabul belgesinin
numarasını içermelidir. Eğer kefil daimi ikamet için Birleşik Devletler’e kabul edilmiş bir göçmen ise,
verdiği sponsorluk sözleşmesinde Amerika’ya göçmen olarak kabul edildiği tarih, yer ve yeşil
kartında yazılı olan yabancı kayıt numarası (A numarası) belirtilmelidir.
Geliri ve varlıkları ile ilgili bilgiyi kanıtlamak üzere kefil, aşağıda belirtilenlerden iki veya daha fazla
belgeyi sponsorluk sözleşmesine eklemelidir:
1. Son federal gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
2. Son W2 formunun fotokopisi,
3. Ücretini ve çalıştığı işin devamlılığını gösteren, işvereninin vereceği bir beyan,
4. Banka hesabı, hesabın açılış tarihi ve şimdiki bakiyesini gösteren, banka yetkilisinden alınacak
bir belge,
5. Belirsiz bir süre devam edebilecek olan ve başvuru sahibine karşı üstlendiği yükümlülükleri
yerine getirebileceğini gösteren diğer kanıtlar.
Kefil bir işyeri sahibi ise yukarıdaki belgelerin yerine lisanslı bir iş derecelendirme kuruluşundan
alacağı bir raporu ibraz edebilir. Kefil evli ise, sponsorluk sözleşmesini eşi ile birlikte imzalamalıdır.
Sponsorluk sözleşmeleri konsolosluk görevlisine sunulduğu zaman güncel olmalıdır. Belge imza
tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir. Sözleşmenin içeriği kefil istemediği takdirde başvuru sahibine
açıklanmayacaktır.

