ÇEŞİTLİLİK GÖÇMEN VİZE (DV) BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN
YÖNERGELER
GÖRÜŞMEDEN ÖNCE
Çeşitlilik göçmen vize işlemlerinizin hızlandırılması ve en etkin şekilde size hizmet verebilmek
amacıyla Ankara ABD Büyükelçiliği görüşme öncesi evrak inceleme sistemini kullanmaktadır.
Çeşitlilik göçmen vize kurasını kazanan kişiler Kentucky Konsolosluk Merkezi’nden (KCC) randevu
mektuplarını aldıktan sonra bu yönergelerde belirtilen form ve belgeleri görüşme günlerinden önce
Ankara ABD Büyükelçiliği’ne göndermelidirler. ABD Büyükelçiliği’nin adresi şu şekildedir:
ABD Büyükelçiliği
Göçmen Vize Bölümü
Atatürk Bulvarı No: 110,
Kavaklıdere, 06100 Ankara.
Görüşme öncesinde tüm belgelerin incelenebilmesi ve vize görüşmenizin randevu gününüzde
tamamlanabilmesi için başvuru sahipleri evraklarını randevularından en az 15 gün önce Ankara ABD
Büyükelçiliği’ne göndermelidirler.
Çeşitlilik göçmen vize kurasını kazanan kişiler ayrıca Elçiliğe başvuru belgelerini göndermeden önce
pasaportlarını teslim almak istedikleri adresi de seçmelidirler. 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. 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 0850 252 6355 (Türkiye’den) / (703) 439-2348
(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
gönderiniz.
Belgelerinizin Elçiliğe ulaşıp ulaşmadığını teyid etmek için kurye şirketi ile irtibata geçebilirsiniz.
Vize görüşmesi gününüzü teyid etmek için
http://turkish.turkey.usembassy.gov/randevu_tarih_degistirme.html sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

ÇEŞİTLİLİK GÖÇMEN VİZE BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
 Başvuru sahipleri evraklarını randevularından en az 15 gün önce bize göndermelidiler. Belgeleri
zamanında göndermediğiniz takdirde görüşme yapmanız mümkün olmayacaktır ve randevunuzu daha
ileri bir tarihe ertelememiz gerekecektir.
 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 yapılan 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
edilmemektedir. Bu sebeple lütfen vize görüşmenize gelmeden ve vize ücretini ödemeden
önce durumunuzu dikkatlice değerlendiriniz. Konsolosluk yetkilisi randevu tarihinde
Elcilikte olan tüm başvuru sahipleri ile 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.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN FAYDALI İNTERNET ADRESLERİ:
Elçilik sayfası: http://turkish.turkey.usembassy.gov/dv_vize_yonergeleri2.html
A.B.D. Dışişleri Bakanlığı sayfası: http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/diversityvisa/entry.html.html

Sıkca Sorulan Sorular sayfası: http://turkish.turkey.usembassy.gov/gocmen_sss.html
PTT ile ilgili sorular için: https://usvisa-info.com/en-TR/selfservice/contact_us

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. Kriter: 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. Kriter: 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 2015 başvuru yönergeleri ve sıkça sorulan sorular:
Türkçe

English

GÖRÜŞMEDEN ÖNCE GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
1. PASAPORTUNUZUN FOTOKOPİSİ: Pasaportunuzun kimlik bilgilerini içeren ve veriliş ve
geçerlilik tarihlerini gösteren sayfalarının fotokopisini temin etmeniz gerekmektedir. Vize alacak
kişinin pasaportu ABD’ye seyahat için uygun olmalı ve vize veriliş tarihi esnasında en az 8 ay geçerli
olmalıdır. Lütfen pasaportunuzun aslını göndermeyiniz. Pasaportunuzun aslını görüşmeniz sırasında
ibraz etmeniz gerekmektedir.
2. PASAPORT TESLİM ALMA YERİ KAYDI: Pasaport teslim alma yerinin kaydı usvisa-info.com
sitesinden online olarak ya da telefonla 0850 252 6355 (Türkiye’den) / (703) 439-2348 (Amerika’dan)
numaralarını arayarak yapılabilir.
3. DİPLOMA/İŞ DENEYİMİ: Kurayı kazanan esas başvuru sahibinin son diplomasının fotokopisi
gereklidir. Eğer kurayı kazanan kişi en az lise mezunu değilse bu kişi son beş yıl içindeki çalışma
tecrübesi ile ilgili belgelerini ibraz etmelidir.
4. 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. Üzerinde Nüfus Müdürlüğü’nün orijinal damgası bulunmayan belgeler veya noter
tasdikli fotokopiler kabul edilmeyecektir. 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. Türkiye dışından alınacak doğum belgelerinin asılları görüşme sırasında talep edilecektir.
5. EVLİLİK CÜZDANI: Eğer evliyseniz evlilik cüzdanınızın tüm sayfalarının iki fotokopisini ibraz
etmeniz gerekmektedir. Türkiye dışında yapılmış olan evlilikler için evlilik cüzdanının İngilizce
tercümesi gereklidir. Evlilik cüzdanınızın aslını görüşme sırasında ibraz etmeniz istenecektir. Eğer
eşiniz de sizinle birlikte vize başvurusu yapıyorsa lütfen evlilik cüzdanınızın bir kopyasını eşinizin
dosyası için de gönderiniz.
6. BOŞANMA BELGESİ VEYA ÖLÜM KAYIT ÖRNEĞİ: Eğer sona ermiş bir evliliğiniz varsa
evliliğinizin nasıl sona erdiğini belgeleyen boşanma ilamı veya eski eşinizin ölüm kayıt örneğini 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. Boşanma ilamınızın aslı görüşmeniz sırasında
sizden talep edilecektir. Ölüm kayıt örneği Nüfus Müdürlüğü’nden alacağınız, üzerinde kırmızı renkte
Nüfus Müdürlüğü’nün damgası bulunan belgedir. Bu belgenin lütfen aslını ofisimize gönderiniz.
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.
7. MALİ GEÇİM KANITLARI: Yasanın kamuya mali yük olma maddeleri gereği, ibraz edilmesi
gereken mali geçim belgeleri ilerleyen sayfalarda açıklanmaktadır
8. 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 belgeleriyle ilgili ek bilgiler bu
pakette ayrıca verilmektedir.

9. 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 kopyasını ve İngilizce tercümesini ibraz ediniz. Bu belgenin
aslını görüşmeniz sırasında ibraz etmeniz gereklidir.
10. MAHKEME VE HAPİS KAYITLARI: Herhangi bir suçtan hüküm giymiş kişilerin daha sonradan
suçu affedilmiş veya hüküm para cezasına çevrilmiş olsa dahi mahkeme kayıtlarının kopyalarını
göndermeleri gerekmektedir. Bu belgelerin asıllarını görüşmeniz sırasında ibraz etmeniz gereklidir.
11. DİĞER MAHKEME KAYITLARI: İsim değişiklikleri, yaş düzeltmeleri, evlat edinme gibi
işlemlerin mahkeme kayıtlarının kopyalarının da görüşmenizden önce göndermeniz gereklidir. Bu
belgelerin asıllarını görüşmeniz sırasında ibraz etmeniz istenecektir.
12. TERCÜMELER: İngilizce veya Türkçe olmayan belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılmış
tercümesi gereklidir. Bu tercümelerin ayrıca noter tasdiki yapılmasına gerek yoktur.
13. 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. Lütfen
aşağıda verilen bilgileri dikkatle okuyunuz. Burada belirtilen özelliklerde olmayan fotoğraflar kabul
edilmeyecektir.
Başvuru sahibi son 6 ay içinde çekilmiş, tüm yüzün açıkça gözüktüğü ve direkt kameraya bakar
şekilde çekilmiş bir fotoğraf getirmelidir.
Yüz, fotoğrafın yaklaşık yüzde 50’sini kaplamalıdır. Fotoğrafın arka fonu beyaz renkte olmalıdır.
Fotoğrafın boyutları 50 mm x 50 mm olmalıdır ve baş fotoğrafın ortasında yer almalıdır.
Saçın üst kısmından çenenin alt kısmına kadar olan baş mesafesi 25 mm - 35 mm
olmalıdır. Göz seviyesi de fotoğrafın alt hizasından itibaren 28 mm - 35 mm olmalıdır.
Fotoğraf başvuru sahibini açık şekilde tanımlamalıdır. Başvuru sahipleri düzgün giyinmiş
olmalı ve şapka ve benzeri aksesuarlar takmamalıdır. Üniforma ya da başvuru sahibinin saçını
veya başka özelliklerini kapayacak eşarp, baş örtüsü gibi giysiler giyilmemelidir. Eğer başvuru
sahibi baş örtüsü giymek zorunda ise, fotoğrafta iki kulak ve alın açıkça görünmelidir.
Fotoğraf çerçevesiz basılmalıdır. Arka fonu desenli veya koyu renkli fotoğraflar kabul edilmez.
Hızlı çekim fotoğraflar ya da dijital kalite fotoğraflar kabul edilmemektedir.
Fotoğraflar, standart muamele gerektiren film kullanılarak, standart tek lens refleks tipi fotoğraf
makinası ile çekilmelidir.
Bu özelliklere uyması koşuluyla herhangi bir fotoğraf stüdyosunda çekilmiş fotoğraflar kabul
edilmektedir.

Göçmen Vize Fotoğraf Örneği

GÖRÜŞME GÜNÜ
Görüşme gününüzde Elçiliğe görüşme saatinize göre alınacaksınız. Güvenlik bilgileri ve Elçiliğe
getirilmesi yasak olan eşyalarla ilgili lütfen
http://photos.state.gov/libraries/turkey/840293/Consular/Security%20Information.pdf sayfasını
inceleyiniz.
Görüşme gününde tüm çeşitlilik vizesi başvuru sahipleri aşağıda listelenen ve kendilerine e-posta ile
bildirilen diğer belgeleri yanlarında getirmelidirler:

1. PASAPORT: Lütfen sizin ve tüm aile bireylerinizin pasaportlarını getiriniz.
2. 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.
3. SAĞLIK RAPORU: Göçmen vize görüşmesinden önce tüm başvuru sahiplerinin Elçilik
tarafından onaylanan doktorlardan biri tarafından yapılacak sağlık muayenesinden geçmeleri
gerekmektedir. Başvuru sahipleri, sağlık raporlarını almak için ekte verilecek sağlık raporu ile
ilgili bilgiyi takip etmelidirler. Başvuru sahipleri, adları verilen doktorlardan herhangi birinden
randevu almalıdırlar. Sağlık raporunun ücretlerinden başvuru sahipleri sorumludur. Anne veya
babasıyla göçmen vize başvurusu yapacak tüm çocukların da sağlık raporu alması gerekmektedir.
Sağlık raporunuzu görüşmenizden önce ofisimize göndermeyiniz. Sağlık raporunuzu
görüşmeniz sırasında ofisimize ibraz etmeniz istenecektir. Röntgen filmlerinizi Elçiliğe
getirmeyiniz.
4. ASIL BELGELER: Pasaport, diploma, evlilik cüzdanı, boşanma ilamı veya İran askerlik
hizmetinden muafiyet belgesi gibi asıl belgelerinizi lütfen ofisimize görüşmeniz sırasında ibraz
ediniz. Nüfus Kayıt Örneği, Adli Sicil Kaydı gibi tekrar temin edilebilir orijinallerinizi
görüşmenizden önce ofisimize göndermeniz gereklidir.

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. Türk vatandaşı olmayan başvuru sahiplerinin
idari işlemler sonuçlandığında Ankara’da ofisimize tekrar gelmeleri gerekecektir. Türk vatandaşı olan
başvuru sahiplerin idari işlemleri sonuçlandığında pasaportlarını ve eğer varsa eksik belgelerini PTT
ile ofisimize gönderebilirler. Dosyanız tekrar incelendikten sonra eğer başvurunuz tamamlanmışsa
vizeniz 5 işgünü içinde 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.

YAŞANAN TOPLUMA YÜK OLMA HÜKÜMLERİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN
SUNULABİLECEK KANITLAR
GENEL
Göç ve Vatandaşlık Yasası, vize almak için başvuran kimsenin, vize başvurusu esnasında
Konsolosluk Yetkilisine ve Birleşik Devletler’e girişi esnasında Birleşik Devletler Göçmenlik
Görevlisine topluma mali açıdan yük teşkil etmeyeceğini ispatlamasını şart koşmaktadır.
Göçmen vizesi için 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 yük olma 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 mali gelirler Birleşik Devletler dışındaki bir kaynaktan geliyorsa bu gelirin Birleşik Devletler’e
nasıl transfer edileceği konusunda bir açıklama yapılmalıdır.
İŞ
Yasa’nın topluma yük olma 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.

YEMİNLİ GEÇİM YÜKLENME BİLDİRGESİ
ABD’de bulunan ve başvuran için bir Yeminli Geçim Yüklenme Bildirgesi vermek suretiyle kefil
olmak isteyen kişiler Göç ve Vatandaşlık Servisi’nden veya http://www.uscis.gov/files/form/I-134.pdf
internet adresinden temin edilebilecekleri Geçim Yüklenme Bildirgesi’ni (Form I-134) kullanabilirler.
Kefiller, noter veya yemin vermeye yetkili başka makam huzurunda yeminle düzenlenen ve kefil
olmaktaki istekliliğini ve başvuranın geçimine katkıda kullanılacak mali imkanlarını ve kefil olma
sebeplerini ayrıntılı olarak içeren bir geçim yüklenme bildirgesi de hazırlayabilirler.
Kefilin yeminli vereceği geçim yüklenme bildirgesi aşağıdaki hususları içermelidir:
1. Kendisinin yıllık geliri hakkında bilgi,
2. Önemli ise diğer mali kaynakları hakkında bilgi,
3. Şayet varsa, kendi aile fertleri veya başka şahısları geçindirme yükümlülüğü,
4. Diğer yükümlülükler ve masraflar,
5. Başvuranın karşılanması ve geçiminin temini için yapılmış olan planlar ve alınmış olan
önlemler,
6. Birleşik Devletler’de bulunduğu sırada başvuru sahibinin kamuya yük olmamasını sağlamak
için gerektiği takdirde Göç ve Vatandaşlık Servisine bir garanti yatırmayı kabul edeceğine dair
bir beyan, ve
7. Kefilin, değiştirilmiş Sosyal Güvenlik Kanunu ve değiştirilmiş Gıda Maddeleri Yardım
Kanunu altında sorumluluklarının bilincinde olduğunu ve yeminli geçim yüklenme
bildirgesinin ilgili şahsın girişinden itibaren üç (3) yıl süreyle kefil için bağlayıcı olacağı
hususunun teyidini ve yeminli beyan ile geçim belgelerinin kamu yardım makamının
kullanımına verilebileceğini anladığı belirtilmektedir. (Yukarıda belirtilen kanunların
hükümleri, Form DS-1858’e dahil edilmiş ve Form I-134 için talimatların 3. kısmında
basılmıştır)
Kefil, Birleşik Devletler’deki statüsü ile ilgili bir beyanı da yeminli beyanına dahil edecektir. Eğer,
kefil bir Amerikan Vatandaşı ise, Amerikan Vatandaşlığını nasıl kazandığı yeminli beyanda
belirtilmelidir. Sonradan vatandaşlığa kabul edilmşse, yeminli beyan 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 yabancı ise, verdiği yeminli beyanda, daimi
ikamet etmek üzere kabul edildiği tarih, yer ve daimi ikamet kartında (yeşil kart) yazılı olan yabancı
kayıt numarası (A numarası) belirtilmelidir.
Geliri ve kaynakları ile ilgili bilgiyi kanıtlamak üzere kefil, aşağıda belirtilenlerden iki veya daha
fazlasını yeminli beyana 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 tanınmış bir “iş değerlendirme” teşkilatından
alacağı bir değerlendirme belgesini ibraz etmelidir. Kefil evli ise, yeminli beyanname karı-koca
tarafından müştereken imzalanmalıdır. Yeminli geçim beyannameleri konsolosluk amirine sunulduğu
zaman yeni tarihli olmalıdır. İmzalandıkları tarihten bir yıldan fazla geçmiş ise geçersiz sayılırlar.
Kefilin beyanının içeriği kendisi istemediği takdirde başvuru sahibine açıklanmayacaktır.
NOT: Yeminli Geçim Beyannamesi ibraz ederek yasanın topluma yük olma maddelerini yerine
getirmek isteyen başvuru sahiplerinin yukarıdaki bilgileri kendilerine kefil olacak kişilere istenilen
belgeleri hazırlarken yardımcı olması için iletmelerini tavsiye ederiz.

POLİS BELGELERİ
Polis belgeleri 16 yaşından büyük her başvuru sahibi için istenmektedir. Başvuru genellikle doğrudan
doğruya bulunmuş olduğunuz yerin polis yetkililerine yapılmalıdır. Başvuru sahipleri doğdukları ülke
ve en az 6 aydan beri yaşamakta oldukları ülkelerden polis belgesi ibraz etmelidirler. Başvuru
sahipleri aynı zamanda 16 yaşından sonra 1 yıldan fazla yaşadıkları tüm ülkelerden polis belgesi ibraz
etmelidirler. Bir ülkede herhangi bir sebepten dolayı gözaltına alınmış veya tutuklanmış kişiler, o
tarihte kaç yaşında olduklarına ya da o ülkede kaldıkları süreye bakılmaksızın polis belgesi ibraz
etmelidirler. Polis belgesi kişinin o ülkede bulunduğu zamanın tamamını kapsamalı ve o bölgedeki
yetkili polis otoritesinin kişi ile ilgili tüm kayıtlarını, varsa tutuklanma kayıtları ve sebeplerini ve
kaydı bulunan tüm olayların içeriğini göstermelidir.
ABD’de yaşamış ve halen yaşamakta olan kişilerin ABD için polis belgesi temin etmelerine gerek
yoktur.
Türkiye’den polis belgesi gereklidir: Türk polis belgesi Türkiye’de Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı
olarak bilinen belgedir. Bu belge Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan temin edilir. ÖNEMLİ: Adli Sicil
Kaydınızı talep ederken hem güncel ve hem arşiv kayıtlarınızı talep etmeniz gereklidir.

İran’ın da dahil olduğu aşağıdaki listedeki ülkelerden polis belgesi temin edilemez:
AFGANİSTAN
AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİ
BANGLADEŞ
BULGARISTAN
ÇAT
EKVATOR GİNESİ

HAITI
İRAN
KAMBOÇYA
LİBYA
MEKSİKA
MONGOLYA

NİKARAGUA
SİERRA LİYON
SOMALİ
SUDAN
TACİKİSTAN
TOGO
TONGA

Aşağıdaki ülkelerden polis belgeleri ancak bu ülkede bulunan kimselerin şahsen başvuruları
üzerine verilir.
ARNAVUTLUK
BİRLEŞİK ARAP
EMİRLİKLERİ
BARBADOS
EKVATOR
ERİTREA

ETİYOPYA
GUATEMALA
HİNDİSTAN
KÜBA
KUVEYT
MOZAMBİK

NAMİBYA
PARAGUAY
RUANDA
ÜRDÜN
YEMEN

Aşağıdaki ülkelerden polis belgeleri ancak ABD Elçiliği veya Konsolosluğu kanalıyla elde edilebilir.
FİJİ
HOLLANDA

KOSTA RİKA
KORE

SRİ LANKA
TÜRKMENİSTAN

SAĞLIK YOKLAMASI YÖNERGESİ
Tüm göçmen adayları belirli sağlık yoklamalarından geçmelidirler. Bu formda yoklamayı yapmaları
onaylanmış doktorların listesi bulunmaktadır. Gerekli sağlık yoklaması formları doktorlar tarafından temin
edilecektir. Sağlık raporunuzun eksiksiz hazırlanabilmesi için pasaportunuzu ve iki adet fotoğrafınızı mutlaka
yanınızda bulundurunuz. Sağlık yoklamanızı mutlaka randevu gününden önce tamamlayınız ve sonuçlarını
randevu gününde istenilen tüm diğer belgelerle beraber getiriniz. Zamanında tamamlanabilmesi açısından
sağlık yoklamanız için alacağınız randevu tarihinizin vize görüşme gününüzden üç-dört gün önce olmasına
dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Röntgen filminizi vize görüşme gununde yaninizda getirmenize gerek yoktur.
Sağlık yoklamanızı gerçekleştiren doktorunuza muayene esnasında kronik hastalıklarınız, daha önce tedavi
edilmiş fiziksel ve /veya ruhsal rahatsızlıklarınız ile ilgili doktor raporlarınızı ve sağlık kayıtlarınızı vermeniz
işlemlerinizin hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi açısından çok önemlidir.
ÖNEMLİ NOT: Yaşları iki (2) ile ondört (14) (2.doğum gününü kutlamış ve 15. doğum gününü kutlamamış)
arası göçmen adaylarının Konsolosluktaki vize görüşme gününden en az dört (4) gün öncesinden sağlık
yoklaması için randevu almaları gerekmektedir. Aksi takdirde vize işlemlerinde gecikme söz konusu olacaktır.
SAĞLIK YOKLAMASI VE AŞI ÜCRETLERİ Sağlık yoklaması ve diğer gerekli tahlil ücretleri başvuran
tarafından ödenecektir. Kan tahlilleri yaklaşık 25.00$, rontgen filmi yaklaşık 45.00$, doktor ücreti yaklaşık
100.00$’dır. Her bir aşı ücreti yaş ve aşıların gerekliliklerine göre 5.00$ ila 200.00$ arasında değişmektedir.
Doktorlar:

Dr. Mehmet Ungan
Dr. Handan Ungan

Adres ve Numaraları:
Atatürk Bulvarı 237/4445Kavaklıdere, Ankara
Email Adresleri:
drungan@doctorun.com
doctorun@doctorun.com
mungan@duzen.com.tr

Çalışma Saatleri:
Hafta içi: 09:00-19:00
Cumartesi: 09:00-13:00
Pazar:
Kapalı

Randevu almak için: http://www.doctorun.com/ mungan@duzen.com.tr
Göçmen vizenizin geçerlilik süresi sağlık raporunuzun geçerlilik süresiyle sınırlandırılacaktır. Aktif tüberküloz
sebebiyle "Class B (TB)" olarak tanımlanan sağlık raporları, doktorun raporu imzaladığı tarihten itibaren 3
ay, herhangi bir hastalık veya sakatlık listelenmemiş sağlık raporları da imza tarihinden itibaren 6 ay
geçerlidir. Bu nedenle, dosyanız “idari işlemlere” tabiyse, veya işlemleriniz eksik evraklardan dolayi uzarsa,
sağlık raporunuzun geçerlilik süresi vizeniz basılmadan sona erebilir. Böyle bir durumda, vizeniz basılmadan
önce sağlık raporunuzu yenilemeniz gerekecektir.
AŞI ŞARTLARI KONUSUNDA ÖNEMLİ DUYURU: Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik Yasası,
göçmen vizesi başvurusunda bulunanların vizelerinin verilmesinden önce belirli aşıları (listesi aşağıda
verilmektedir) olmalarını öngörmektedir. Muayeneyi yapan doktorların her başvuran için aşağıdaki aşıların
yapıldığını ya da belirtilen aşılardan biri veya daha fazlasının yapılmasının tıbbi açıdan uygun olmadığını
doğrulamaları gerekmektedir. Gerekli aşılar: Kabakulak, Kızamık, Kızamıkçık, Çocuk Felci, Tetanoz ve
Difteri Toksoidleri, Boğmaca, B Tipi Grip (HIB), Hepatit A, Hepatit B, Suçiçeği, Zaturre (Pnömokok),
Grip (Influenza) , Rotavirus, Menengekok.
Doktorlara yardımcı olunması ve göçmen vizesi başvurusunun sonuçlandırılmasında gecikmelerin önlenmesi
için, sağlık muayenesi esnasında aşı kartlarının hazır bulundurulmasi gerekmektedir. Vize başvurusunda
bulunanların, eğer varsa, aşı kayıtlarının bir suretini almak için düzenli olarak gittikleri sağlık kuruluşuna
başvurmaları gerekmektedir. Eğer bir aşı kartınız yoksa, gideceğiniz doktor, sözkonusu şartın yerine
getirilmesi için gereksinim duyabileceğiniz aşıları sizinle beraber belirleyecektir. Doktorların tavsiyesi üzerine
ve belli bazı durumlarda aşı şartlarından vazgeçilmesi mümkündür. Yaşınızı, geçmişteki tedaviler ve
halihazırdaki sağlık durumunuzu dikkate alarak belirtilen aşılardan hangilerinin tıbbi açıdan sizin için
uygun olduğuna sadece doktor karar verebilir.

KONTROL LİSTESİ:
Elçiliğe gönderilecekler












Pasaport fotokopisi
Pasaport teslim alma yeri makbuzu
Asıl kazanan kişinin son mezun olduğu okul diploması ya da iş deneyimi belgeleri fotokopileri
Nüfus Kayıt Örneği aslı
Evlilik cüzdanı fotokopisi ( her eş için ayrı ayrı fotokopi gerekmektedir)
Boşanma veya ölüm belgesi (sona ermiş tüm evlilikler için) (eğer varsa)
Arşiv kayıtlarını da içeren adli sicil kaydı aslı (16 yaşından büyük başvuru sahipleri için
gereklidir)
Mahkeme ve hapis kayıtları (eğer varsa) fotokopisi ve İngilizce tercümesi
Finansal belgeler
İki adet cepheden çekilmiş fotoğraf (arkasına isim yazılmalıdır)
İletişim bilgileri formu

Görüşmede yanınızda getirmeniz gereken evraklar:








Pasaportlar
Diploma ya da iş deneyimi belgelerinin aslı
Evlilik cüzdanının aslı
Boşanma belgelerinin asılları
Mahkeme kayıtlarının asılları (eğer varsa)
Vize ücreti
Sağlık raporu

