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Çeşitlilik Vizesi
nedir?

Yeşil Kart kurası (green card) olarak da

bilinen ve Amerikan Kongresi tarafından

yapılması zorunlu tutulan yıllık Çeşitlilik

Göçmenlik Programı her yıl Amerika’ya az

göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına

rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen

vizesi alma şansı sağlamaktadır.

Kurayı kazanan kişilerin vize alabilmeleri

için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını

sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine

getirmeleri gerekmektedir.

Her sene düzenlenen DV programından,

basit ama katı bazı kurallarla

sınırlandırılmış yeterlilik şartlarına uyan

kişiler yararlanabilmektedir.



Amerika Birleşik Devletleri Daimi İkamet

Kartı (Form I-551, Green Card) Amerika

Birleşik Devletleri'nin bir kimlik belgesidir.

Başvuru üzerine, Amerika Birleşik

Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik

Hizmetleri (USCIS), belgeyi henüz ABD

vatandaşı olmayan ancak göçmenlik

niyetiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne

yerleşen kişilere verir. 

Kartın sahipleri Yasal Daimi Sakinler (LPR)

veya kısaca Daimi Sakinler olarak bilinir.

Yeşil Kart adı, yeşil harflerle ve yeşilimsi

renkli bir fotoğraf içeren ilk kimlik

kartlarından türetilmiştir.

Green Card nedir?



Göçmen Vizesi 

Yeşil Kartlı Daimi Oturma İzni

ABD Vatandaşlığı

Yeşil Kart, diğer vizeler gibi pasaporta
yapıştırılmayan bir kimlik belgesidir.

ABD'de daimi ikamet ve çalışma izni sağlar,
vatandaşlığa geçişin ikinci basamağıdır. 



Nasıl Green Card
alabilirim?

Green Card almanın üç yolu vardır:

· ABD'deki bir işe göre

· Aile birleşimi nedeniyle

· DV Piyangosunu kazanarak

Genel olarak, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine (USCIS) bir

Yeşil Kart başvurusu yapılmalıdır. 2004 yılından bu yana, bu başvuru

yalnızca çevrimiçi olarak gönderilebilir. Göçmenlik makamları başvuruyu

inceleyip onayladıktan sonra, genellikle ana ülkedeki ABD konsolosluğu

tarafından bir konsolosluk prosedürü izlenir. Konsolosluk daha sonra

başvuru sahibi tarafından sunulan tüm belgeleri inceler. Alternatif

olarak, başvuru sahibi zaten oradaysa, doğrudan ABD'de bir durum

ayarlaması yapılabilir.

Hangi kategorinin seçildiğine bağlı olarak farklı gereksinimler vardır.

Hangi formların sunulması gerektiği, başvuru sahibinin başvurduğu Yeşil

Kart kategorisine bağlıdır.



ABD Yeşil Kartı, dünya çapında en çok aranan göçmenlik vizelerinden

biridir. Bu Daimi İkamet Kartı sahipleri çeşitli avantajlardan

yararlanabilirler:

· ABD'ye sınırsız giriş.

· Herhangi bir ABD eyaletinde kısıtlama olmadan yaşam.

· Önceki vatandaşlığın devamı.

· ABD vatandaşlığına başvuru hakkı.

· ABD'de öğrenci vizesi olmadan okumak.

· Emeklilik için yasal ve kalıcı göçmenlik.

Avantajları
nelerdir?



Green Card'ın geçerlilik
süresi ne kadardır?

Green Card'ı bir kez aldığınızda, ömür

boyu geçerlidir ve yalnızca bazı koşullar

altında iptal edilebilir.

Ancak, Daimi İkamet Kartı, örneğin bir

kimlik kartına benzer şekilde on yıl sonra

yenilenmelidir. Bu yenilemeye uymazsanız,

para cezası ödemekle yükümlü olursunuz.



21 yaşın altındaki bekar çocuklar, belirli koşullar altında evlat edinilen

çocuklar ve üvey çocuklar ile eşler de asıl başvuru sahibi ile aynı anda

Yeşil Kart alabilirler. Daha büyük çocuklar, aile birleşimi kapsamında

daha sonra başvuruda bulunarak Yeşil Kart alabilirler.

Evli çocuklar, yaşları, ebeveynleri veya kardeşleri ne olursa olsun,

yalnızca bir ABD vatandaşı ile ilişki yoluyla kalıcı oturma izni alabilirler.

Bu, Yeşil Kart sahibinin üç veya beş yıl sonra vatandaşlığa alınabileceği

ve ardından aile üyeleri için Yeşil Kart başvurusunda bulunabileceği

anlamına gelir.

Green Card başvurusu sırasında aile statüsü değişirse, derhal ABD

Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine (USCIS) bildirilmelidir. Bu,

öncelikle Yeşil Kart sürecinde yapılan evlilikler ile bu süre içinde doğan

veya eklenen öz, evlat edinilmiş ve üvey çocuklar için geçerlidir. Bu

nedenle, Green Card alma şansınızı artırmak için her iki eş de DV

Çekilişi'ne katılmalıdır!

Kazanırsam ailemi de
ABD'ye getirebilir miyim?



ABD makamları, yalnızca başvuranın göç etme niyetine ikna oldukları

takdirde bir Yeşil Kart verir. Bu nedenle, daimi oturma izni, gelecekte iş

veya tatil gezileri için ABD'ye girme olasılığı olarak görülmemelidir.

Bunun yerine, odak uzun vadeli göç üzerinde olmalıdır.

Green Card'ı aldıktan sonra ABD'den 12 aydan fazla

ayrılamayacağından emin olunmalıdır. Zaten 6 aylık devamsızlıktan

itibaren, ülkeye girerken devamsızlık ve gerçek göç etme niyeti ile ilgili

hoş olmayan sorular ortaya çıkabilir.

ABD'ye art arda 12 aydan fazla giremeyenler, Yeniden Giriş İzni için

başvurmalıdır. Bu izin ile Green Card sahibi ABD dışında 24 aya kadar

kalabilir. Bu izin, özellikle Yeşil Kartı aldıktan hemen sonra, nihai göçü

hazırlayabilmek için iyi bir çözümdür.

Göç etmek zorunda mıyım?



Green Card olmadan
ABD'de kalabilir miyim?

Serbest ikamet ve iş seçimi ile daimi

ikamet anlamında bir göçmenlik ancak

Green Card veya ABD vatandaşlığı ile

mümkündür. 

Elbette çeşitli vize kategorileri vardır, örn.

başvurabileceğiniz bir öğrenci vizesi.

Ancak, bunlar her zaman sınırlı bir süre

için verilir ve belirli bir işverenle çalışmak

gibi katı gereksinimlere de bağlıdır.



Amerikan vatandaşlığı almak isteyen Green Card sahipleri aşağıdaki

şartları yerine getirmelidir:

· Asgari yaş 18

· İngilizce testini geçmek

· Vatandaşlığa kabul testini geçmek - aynı zamanda Yurttaşlık Testi

olarak da bilinir

· "İyi Ahlaki Karakter" > Davranış, Amerikan yasalarına saygı ve riayetin

kanıtıdır

· Başvurudan en az üç ay önce ikametgahın aynı ABD eyaletinde veya

USCIS bölgesinde olması

· Green Card sahibi olarak en az beş yıl ABD'de ikamet etmeniz ve son

beş yıl içinde ABD'de en az 30 ay geçirmeniz

VEYA

Nasıl ABD vatandaşı
olunur?



Bir ABD vatandaşıyla en az üç yıl yaşadınız ve evliyseniz ve bu sürenin

en az 18 ayını ABD'de birlikte geçirdiyseniz

Bu gereksinimleri karşılıyorsanız, N-400 formu çevrimiçi olarak USCIS'e

gönderilebilir. Başvuru işleme alındıktan ve ücret ödendikten sonra

parmak izi alınması gerekmektedir. Bunu USCIS ofisinde, diğer şeylerin

yanı sıra İngilizce testi ve bilgi testinin gerçekleştirildiği bir görüşme

izler.

Testi geçerseniz, vatandaşlığa kabul törenine davet edileceksiniz.

Burada Green Card verilir ve Amerikan pasaportu verilir. Bu sırada

sosyal güvenlik verilerinin değiştirilmesi ve oy kullanma hakkınızın kayıt

altına alınması gerekmektedir.

Nasıl ABD vatandaşı
olunur?



DV Çekilişi'ne katılmak için doğum ülkeniz ve eğitiminiz ile ilgili olarak

yerine getirmeniz gereken sadece iki koşul vardır. Bunlar yalnızca

piyangoyu kazanma durumunda kanıtlanmalıdır.

Doğduğu Ülke

Doğduğunuz ülke DV Çekilişi'ne katılmaya uygun olmalıdır.

Vatandaşlığınız bu süreçte önemli değil. En önemlisi, güncel dünya siyasi

haritalarına göre doğduğunuz ülkedir.

Hariç Tutulan Ülkeler

Hemen hemen herkes (Türkiye dahil) DV Çekilişi için hak kazanır. Tek

istisna, ABD'ye çok yüksek göç oranına sahip bir ülkede doğan

insanlardır.

Hariç tutulan ülkelerden herhangi birinde doğan kişiler ise aşağıdaki

durumlarda başvurabilir:

· Eşleri uygun ülkelerden birinde doğmuşsa veya

· Ebeveynleri (her ikisi de bu dışlanan ülkede doğmamış) yalnızca

dışlanan, uygun olmayan ülkelerde geçici olarak ikamet eden kişiler.

Başvuru Şartları 



Eğitim

DV Çekilişini kazandıktan sonra, aşağıdaki eğitim gereksinimlerinden

birini karşıladığınızı kanıtlamalısınız:

Eğitim seviyeniz en az bir Amerikan lise diplomasına denk olmalıdır veya

son beş yıl içinde en az iki yıl eğitim gerektiren bir meslekte en az iki yıl

çalışmış olmanız gerekir.

Bu ön koşulların kanıtı, yalnızca bir piyango katılımcısı Yeşil Kart

kazandığında v gereklidir. Sadece başvuruyu gönderirken bunlar gerekli

değildir.

⚠ Öneri:

Lise diplomasına sahip değilseniz ve işinizin "iki yıllık eğitim gerektirip

gerektirmediğinden" emin değilseniz, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın

Çevrimiçi Veritabanı ONET'ini kontrol etmelisiniz. Mesleğinizi yazın ve

"Özet"e tıklayın. "Job Zone" bölümünde işinizde kaç yıllık deneyime

ihtiyaç duyulduğuna dair bir analiz bulacaksınız.

Başvuru Şartları 

https://www.onetonline.org/#Go%20to%20ONET!


Pasaport

Haziran 2019'da ABD makamları, DV Çekilişi'ne katılım kurallarını

genişletti. O zamandan beri, geçerli bir pasaporttan aşağıdaki ayrıntılar

da katılmak için artık gereklidir:

· Pasaport numarası

· Pasaport son kullanma tarihi

· Pasaportu sağlayan ülke

Ancak, bu veriler aile üyelerinden değil, yalnızca başvurandan

istenmektedir.

Pasaport, en azından her yıl Kasım ayının başında olan kayıt döneminin

sonuna kadar geçerli olmalıdır. Pasaportunuzun geçerlilik süresi dv

piyango sonuçları açıklanmadan sona ererse, geçersiz sayılan

pasaportunuzu veya en azından bir nüshasını saklayınız.

Başvuru Şartları 



Aile üyelerinizi doğru bir şekilde listeleyin

Partnerinizi/eşinizi (evli iseniz) ve 21 yaşından küçük tüm çocuklarınızı

DVLottery başvurunuzda listelemelisiniz. Eşinizin çocukları da listede

olmalı! Uygulamada tüm aile üyelerinin fotoğrafları sağlanmalıdır! Bu,

tüm aile üyelerinin ABD'ye göç etmesi gerektiği anlamına gelmez. 

Kazandıktan sonra, asıl başvuru sahibi kimi alıp almayacağına karar

verebilir! Ancak, diskalifiye edilmemek için tüm aile üyeleri ilk DV Çekilişi

başvurusunda listelenmelidir!

⚠ Unutmayın!



PASAPORT

Haziran 2019'da ABD makamları, DV Çekilişi'ne katılım kurallarını

genişletti. O zamandan beri, geçerli bir pasaporttan aşağıdaki ayrıntılar

da katılmak için artık gereklidir:

· Pasaport numarası

· Pasaport son kullanma tarihi

· Pasaportu sağlayan ülke

Ancak, bu veriler aile üyelerinden değil, yalnızca başvurandan

istenmektedir.



DV Çekilişi için fotoğraf gereksinimleri titizdir. Küçük sapmalar bile ABD

yetkilileri tarafından derhal diskalifiye olmanıza neden olacaktır.

DV Çekilişi kaydınız için pasaportunuzdaki ile aynı fotoğrafı çok yeni

olmadıkça kullanmamalısınız. ABD makamları DV Çekilişi fotoğrafınızı

pasaportunuzla karşılaştıracak ve resmin güncel olmadığı sonucuna

varabilir.

Fotoğraf yaşı

DV Çekilişi için gönderilen fotoğraf altı aydan daha eski olmayabilir ve

mevcut görünümünüzle eşleşmelidir. Bu nedenle, önceki DV Çekilişi yılına

ait görüntüleri kullanmayın. ABD makamları fotoğrafa yakından bakıyor.

Eski bir fotoğrafla kayıt olmanız diskalifiye olmanıza neden olacaktır.

Fotoğraf arka planı

DV Çekilişi fotoğrafınız, herhangi bir gölge veya desen içermeyen, açık

ve nötr bir arka plana sahip olmalıdır. Bu yüzden fotoğrafı kendiniz

çekerseniz en iyisi beyaz bir duvarın önünde durmak olacaktır.

Fotoğraf Gereksinimleri



Fotoğraf için kafa pozisyonu

Başınız fotoğrafta tamamen görünür ve ortalanmış olmalı, tüm resmin

yaklaşık %50'sini kaplamalıdır. Yüzünüzü doğrudan kameraya çevirin,

saçınızı geri çekin ve gözlerinizi tamamen açık ve görünür halde tutun

(gözlüğe izin verilmez).

Fotoğraflarda gülümsemek

DV Piyango fotoğrafınızda nazik bir gülümsemeye izin verilir. Ancak

büyük gülümsemeler diskalifiyeye yol açar. Güvende olmak için, doğal

bir yüz ifadesi kullanın ve Green Card fotoğrafınızda dişlerinizi

göstermeyin.

Fotoğraflarda başörtüsü, kipa ve benzerleri

Başörtüsüne yalnızca dini nedenlerle giyildiğinde DV Piyango

fotoğraflarında izin verilir. Ancak yüz alından çeneye kadar görünür

olmalıdır. DV Çekilişi kaydı için görselde dini olmayan başlıklara izin

verilmemektedir. Bir beyzbol şapkası, şapka, bere veya benzeri bir başlık

takmak diskalifiyeye yol açacaktır.

Fotoğraf Gereksinimleri



Kendi DV Piyango fotoğrafınızı nasıl yapabilirsiniz?

DV Piyango başvurunuz için fotoğrafı kendiniz çekmeyi planlıyorsanız,

iyi bir (akıllı telefon) kameranız olduğundan emin olun. Düz beyaz bir

duvarın önünde durun veya beyaz bir çarşafın yardımını kullanın.

Ayrıca, yeterli aydınlatmaya sahip olduğunuzdan ve yüzünüzde veya

arka planda gölge olmadığından emin olun. Fotoğraf çekerken kamerayı

gövdenizin önünde yeterli bir mesafede tutun.

DV Piyango fotoğraf boyutu ve formatı

DV Çekilişi için kayıt olurken, boyutu 600x600 piksel ile 1200x1200 piksel

arasında olan bir dijital fotoğraf göndermelisiniz. 240 KB'yi aşmamalı ve

bulanık veya net olmayan alanlar veya görünür pikseller içermeyen

yüksek kaliteli bir JPG (JPEG) olmalıdır.

Renk derecelendirme ve kontrast

DV Çekilişi için minimum renk derinliği 24 bit olan tam renkli bir fotoğraf

göndermelisiniz. Siyah beyaz bir görüntü ile kayıt olamazsınız.

Fotoğraf Gereksinimleri



DV Çekilişi için taranan fotoğraflar

DV Çekilişi için kayıt olurken taranmış bir fotoğraf gönderebilirsiniz.

Ancak, DV Çekilişi fotoğrafları için tüm gereksinimleri karşıladığından

emin olun. Baskıyı 300 dpi çözünürlükle tarayın ve taramanın net ve net

olduğundan, bulanık alanlar veya gölgeler olmadığından emin olun.

DV Piyango fotoğraflarındaki çocuklar ve bebekler

Bebeklerinizin fotoğraflarını çekerken, resimde başka birinin

olmadığından emin olun. Çocuk emzik takamaz, yüzü tamamen görünür

olmalı ve gözleri açık olmalıdır. Arka plan gereksinimlerini (hafif ve nötr)

karşılamak için beyaz bir sayfa kullanabilirsiniz. 

DV Piyango fotoğraflarını daha sonra gönderemezsiniz, her şeyi hemen

göndermelisiniz. Ayrıca, ABD eyalet web sitesinde kayıt her yıl

Ekim/Kasım aylarında sadece yaklaşık dört hafta mümkündür.

Kayıttan sonra DV Piyango fotoğrafını değiştirebilir misiniz?

DV Çekilişi için doğrudan ABD yetkililerine kaydolduktan ve fotoğraflar

gönderildikten sonra üzerinde değişiklik yapmak mümkün değildir.

Fotoğrafınız yanlışsa ABD yetkilileri sizi bilgilendirmeyecektir.

Fotoğraf Gereksinimleri





DV-2023 Green Card başvurunuzu Ekim ayı içerisinde web sitesi

(https://dvprogram.state.gov) üzerinden ücretsiz yapabilirsiniz. İstenilen

tüm bilgileri doğru olarak başvuru formuna girmemek çeşitlilik vizesine

uygun bulunmamanıza yol açabilir.

1. İsim

2. Cinsiyet

3. Doğum Tarihi

4. Doğduğunuz Şehir

5  Doğduğunuz Ülke

6. DV Programına katılım için uygun olduğunuz ülke

7. Geçerli Pasaport bilgileri

8. Katılımcı fotoğraf(var)ı

9. Posta adresi

10. Şu anda yaşadığınız ülke

11. Telefon numarası (tercihe bağlı)

12. e-Posta adresi

13. Bugün itibariyle tamamlamış olduğunuz en son eğitim seviyesi

14. Bugün itibariyle medeni hal

15. Çocukların sayısı

Başvuru İşlemleri



Başvurunuzu tamamladıktan sonra ekranda adınızın ve konfirmasyon

numaranızın yeraldığı bir onay sayfası göreceksiniz. Lütfen bu sayfanın

çıktısını alınız. dvprogram.state.gov web sitesindeki “Entrant Status

Check” (Başvuru Durumu Kontrol) linkinden kişisel bilgilerinizi ve

konfirmasyon numaranızı girerek başvurunuzun durumunu kontrol

edebileceksiniz.

DV-2023 kurasını kazanıp kazanmadığınızı ve eğer kazandıysanız

başvurunuzu nasıl yapacağınıza dair bilgileri yine bu sayfadan

görebileceksiniz.

A.B.D. Hükümeti kişilere direkt bilgilendirme yapmayacaktır.

Eğer kazandıysanız ve başvurunuzu ve istenilen belgeleri verdiyseniz,

göçmen vize görüşme tarihinizi öğrenmek için bu web sitesindeki

“Entrant Status Check” (Başvuru Durumu Kontrol) linkini kullanmalısınız.

Konfirmasyon Numarası

https://dvprogram.state.gov/


A.B.D. Hükümeti kazananlara

direkt bilgilendirme yapmayacaktır.

Başvuru Durumu Kontrolü

Mayıs 2022 – 30 Eylül 2023

tarihleri arasında konfirmasyon

numarası ile dvprogram.state.gov

web adresinden yapılabilecektir.

https://dvprogram.state.gov/
https://dvprogram.state.gov/


DV-2023 kurasına katılan kişiler kurayı kazanıp kazanmadıklarını

öğrenmek için elektronik başvuruları sonrasında ekranda çıkan

konfirmasyon numarasını kullanarak Başvuru Durumu Kontrol (Entrant

Status Check) sayfasına bakmalıdır.

Başvuru Durumu Kontrolü Mayıs 2022 – 30 Eylül 2023 tarihleri arasında

dvprogram.state.gov E-DV web adresinden yapılabilecektir.

Eğer kurayı kazanırsanız, Amerika’ya göçmenlik ile ilgili detaylı

açıklamaların ve ücret bilgisinin yer aldığı bir onay sayfasına

yönlendirileceksiniz.

Başvuru Durumu Kontrol linki, Dışişleri Bakanlığı’nın DV-2023 programını

kazanan kişileri bilgilendireceği TEK araçtır. Dışişleri Bakanlığı

bilgilendirme mektupları ya da e-postaları göndermeyecektir. A.B.D.

Elçilik veya Konsoloslukları’nda kazananların bir listesi olmayacaktır.

Kurayı kazanamayan kişiler de yine SADECE Başvuru Durumu Kontrol

sayfası aracılığıyla bilgilendirileceklerdir.

Kazananların Seçimi

https://dvprogram.state.gov/


Kurayı kazananların göçmen olabilmeleri için Amerika’ya kabul edilebilir

olmaları gerekmektedir. DS-260 Göçmen Vizesi Başvuru Formu elektronik

olarak başvuracaksınız ve mülakatta bir konsolosluk yetkilisi de şahsen

Amerikan yasaları gereğince göçmenlik koşullarına uygunluğunuz ile ilgili size

sorular soracaktır. Bu sorular adli ve güvenlik ile ilgili konuları da içerecektir.

Kazanan kişilerin ve aile bireylerinin vizeleri 30 Eylül 2023 tarihine kadar

basılmalıdır. Bu tarihten sonra Dışişleri Bakanlığı veya A.B.D. Vatandaşlık ve

Göçmenlik Hizmetleri Bölümü (USCIS) hiçbir koşulda çeşitlilik vizesi veremez,

statü değişikliği başvurusu onaylayamaz. Aynı şekilde, henüz vizelerini almamış

aile fertleri kendilerinden önce Amerika’ya yerleşen esas başvuru sahibinin

yanına gitmek için bu tarihten sonra vize alamazlar.

Kazananların Seçimi



Mülakatın kendisi o kadar zor değildir ve konsolosluk memuru tarafından

İngilizce veya başvurduğunuz ülkenin dilinde yapılacaktır. Bire bir

mülakat genellikle kısa sürer. Teorik olarak, randevu daha çok belgelerin

doğrulanması ile ilgilidir.

Görüşmenizden önce lütfen gerekli belgeleri toplayınız. Bu evrakları

görüşme gününüzde yanınızda getirmeniz istenecektir.

Başvuru sahibi ve vize alacak tüm aile bireyleri görüşme günlerinde

başvuru belgelerinin asıllarını getirmelidirler.

Halihazırda bir randevunuz varsa fakat bu randevunuza

katılamayacaksanız, yeni bir randevu günü almak için Göçmen Vize

Bölümü ile irtibata geçiniz.

 

Mülakat

https://tr.usembassy.gov/tr/visas-tr/contact-immigrant-visa-section-tr/


 Pasaport

 Pasaport teslim alma yeri kaydı

 Sağlık Raporu

 Ücret

 Diploma / İş Deneyimi

 Nüfus Kayıt Örneği

 Evlilik Cüzdanı

 Boşanma Belgesi veya Ölüm Kayıt Örneği

 Mali Belgeler

 Arşiv Kayıtli Adli Sicil Kaydı (16 yaş üstü için)

 Askerlik Belgesi

 Mahkeme ve Hapis Kayıtları (varsa)

 Tercümeler

 Fotoğraflar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Mülakata Götürmeniz
Gereken Belgeler 



Başarılı bir mülakat randevusunun ardından pasaportunuz ve vize

paketiniz seçmiş olduğunuz PTT şubesine gönderilir.

Green Card'ınızı etkinleştirmek için, Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk

seyahatinizin sağlık raporunun düzenlenmesinden sonraki altı ay içinde

gerçekleşmesi gerekir.

ABD'ye aktivasyon gezinizden 3 ila 6 ay sonra Green Card'ınız

formunuzda belirttiğiniz ABD adresine gönderilecektir. ABD makamları

Yeşil Kartınızı asla ABD dışındaki bir adrese göndermez!

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.

İdari işlemlerinizin sonuçlanmasını beklerken sağlık raporunuzun süresi

dolabilir. Böyle bir durumda pasaportunuzla birlikte yeni sağlık

raporunuzu da iletmeniz gerekecektir.

Mülakattan Sonra



Elektronik kura başvurusu

yapmak ÜCRETSİZDİR.

DV talihlisi olursanız gerekli vize ücretlerini

A.B.D. Konsolosluk ve Elçilikleri’nde yapacağınız

görüşme sırasında doğrudan Konsolosluk

kasiyerine ödemeniz gerekmektedir. 



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,

Başvuranın Birleşik Devletler’de kendisinin ve bakmakla yükümlü

olduğu aile bireylerinin geçimini sağlamaya yeterli gelir sağlayacak

bir iş bulduğunu kanıtlayarak,

Birleşik Devletler’deki akrabaların veya yakınların başvuru sahibinin

geçimini sağlayacağını gösteren evraklar sunarak,

Yukarıdaki durumların bir karışımının mevcut bulundugu durumlarda.

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.

2.

3.

4.

Mali Evraklar



Başvuranın güncel banka hesap bakiyesini, hesabın açılış tarihini, son

on iki 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);

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),

Sahip olunan hisse senedi veya bonoların güncel piyasa değerleri

veya bunlardan beklenen muhtemel kazançları gösteren belgeler,

İş yatırımlarından veya diğer kaynaklardan elde edilen gelirler

hakkında kanıtlar.

Başvuru sahibi, aşağıdaki kaynaklardan bir veya daha fazlasından gelen

maddi gelirinin kanıtlarını Konsolosluk Görevlisine vermelidir:

1.

2.

3.

4.

Eğer gelirler Birleşik Devletler dışındaki bir kaynaktan geliyorsa bu

gelirin Birleşik Devletler’e nasıl aktarılacağı konusunda bir açıklama

yapılmalıdır.

Mali Evraklar



 Kesin iş teklifini içermeli;

Başvuru sahibine teklif edilen işin mahiyeti ve başvuru sahibinin bu

kadroda çalışmasına olanak sağlayacak yeteneklerini belirtmeli;

Ödenecek ücret ve varsa ücret şeklinde yapılacak diğer ödemeler ile

ilgili bilgileri belirtmelidir;

Teklif edilen işin yeri, tipi ve süresi (mevsimlik mi, geçici mi yoksa

belirsiz mi olduğu) belirtmeli, ve

Başvuru sahibinin Birleşik Devletler’e gelir gelmez işinin hazır olup

olmayacağını belirtmelidir.

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.

2.

3.

4.

5.

İş Teklifi



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,

Başvuru sahibinin kamuya maddi yük olmamasını sağlamak için

gerektiği takdirde Göç ve Vatandaşlık Servisine bir teminat yatırmayı

kabul edeceğine dair bir beyan ve

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. 

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:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sponsorluk Sözleşmesi



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.

Kefil bir işyeri sahibi ise 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.

Kefil



Son federal gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,

Son W2 formunun fotokopisi,

Ücretini ve çalıştığı işin devamlılığını gösteren, işvereninin vereceği

bir beyan,

Banka hesabı, hesabın açılış tarihi ve şimdiki bakiyesini gösteren,

banka yetkilisinden alınacak bir belge,

Belirsiz bir süre devam edebilecek olan ve başvuru sahibine karşı

üstlendiği yükümlülükleri yerine getirebileceğini gösteren diğer

kanıtlar.

Geliri ve varlıkları ile ilgili bilgiyi kanıtlamak üzere kefil, aşağıda

belirtilenlerden iki veya daha fazla belgeyi sponsorluk sözleşmesine

eklemelidir:

1.

2.

3.

4.

5.

Kefilin Sunacağı Belgeler



DV-2023 başvurularınızı
https://dvprogram.state.gov

adresinden yapabilirsiniz.



/ hangivize


