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2017 ÇEŞİTLİLİK GÖÇMEN VİZE KURASI YÖNERGESİ (DV-2017)
Program İle İlgili Genel Bilgiler
Kongre yetkisiyle yapılmakta olan Çeşitlilik Göçmen Vize Programı (DV), ABD Dışişleri Bakanlığı
tarafından yürütülmekte olup her sene Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın (INA) 203 (c) maddesince
belirlenmiş şartlara göre düzenlenmektedir. Yasa, ‘’çeşitlilik göçmenleri’’ olarak bilinen bir grup için
çıkarılmış olup ABD’ye göçün az olduğu ülkelerde doğmuş olan kişiler için öngörülmüştür. 2017 mali yılı
için 50,000 çeşitlilik vizesi (DV) verilecektir. DV programına kayıt olmak ücretsizdir.
Her sene düzenlenen DV programından, basit ama katı bazı kurallarla sınırlandırılmış yeterlilik şartlarına
uyan kişiler yararlanabilmektedir. DV programını kazananlar, bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir
çekiliş sonucunda belirlenmektedir. Vizeler, altı coğrafi bölge arasında paylaştırılır ve bu bölgelerde
bulunan hiçbir ülke, ilgili sene içinde verilecek olan vizelerin toplamının yüzde yedisini aşamaz.
Aşağıda bulunan ülkelerde doğmuş olan kişiler; bu ülkelerden son beş yıl içinde Amerika Birleşik
Devletleri’ne toplam 50,000’den fazla göçmen gönderilmiş olması nedeniyle DV-2017 programına
katılmaya uygun değildirler:
BANGLADEŞ, BREZİLYA, KANADA, ÇİN (Anakıta doğumlu), KOLOMBİYA, DOMİNİK
CUMHURİYETİ, EKVATOR, EL SALVADOR, HAİTİ, HİNDİSTAN, JAMAİKA, MEKSİKA,
NİJERYA, PAKİSTAN, PERU, FİLİPİNLER, GÜNEY KORE, BİRLEŞİK KRALLIK (Kuzey İrlanda
hariç) ve bağlı devletler ve VİYETNAM.
Hong Kong SAR, Macau SAR ve Tayvan’da doğanlar kuraya katılmaya uygundurlar.
Bu sene katılmaya uygun ülkeler ile ilgili yapılan herhangi bir değişiklik yoktur.

BAŞVURU KOŞULLARI
1. Koşul: DV programına katılım için başvuruya uygun ülkelerden birinin yerlisi olmalısınız: Başvuruya
uygun ülkelerin listesi
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
aynı zamanda vizelerini aldıktan sonra yine 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 2017 programına katılmaya uygun ülkeler arasında olması
gerekmektedir. Bu konu ile ilgili bilgi için Sıkça Sorulan Sorular bölümüne bakabilirsiniz.
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2. Koşul: 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; 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 kullanılacaktır.

Yeterli görülen iş tecrübeleriyle ilgili detaylı bilgi için Sıkça Sorulan Sorular’a bakınız.
Eğer bu koşullara uygun değilseniz DV programına başvuru yapmamalısınız.
Başvuru Süresi
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın www.dvlottery.state.gov adresinden ulaşılabilecek olan ve elektronik olarak
doldurulacak başvuru formları sadece 1 Ekim 2015, Perşembe günü Doğu Gündüz Saatine göre (EDT)
öğlen 12:00 (GMT –4) ile 3 Kasım 2015, Salı günü Doğu Standart Saatine göre (EST) öğlen (GMT –5)
12:00 saatleri arasında kabul edilecektir. Yoğunluktan dolayı web sitesinde oluşabilecek gecikmeler
nedeniyle lütfen başvuru yapmak için son haftayı beklemeyiniz. Yasa, her bir kayıt döneminde, herkes
için sadece bir başvuruya izin vermektedir. Dışişleri Bakanlığı birden çok sayıda yapılmış kayıtları tespit
etmek için gelişmiş bir teknoloji kullanmaktadır. Aynı katılımcıdan birden fazla başvuru alınırsa, o
kişinin tüm başvuruları iptal edilecektir.

DV-2017 Programına Yapılacak Müracaatlar İçin Yönergeler
Başvurular sadece http://www.dvlottery.state.gov adresinden ulaşılabilen DS-5501, Elektronik DV
başvuru formu (E-DV) doldurularak yapılabilir. Eksik başvuru formları geçersiz sayılacaktır. Elektronik
form ile programa katılım ücretsizdir.
Kişilerin başvurularını vize danışmanlarının, vize aracılarının ya da onlar adına başvuru yapmak isteyen
diğer kişilerin yardımları OLMADAN kendilerinin yapmalarını önemle tavsiye ederiz. Eğer bir aracıdan
yardım alacaksanız, başvurunuzun yapıldığı sırada orada bulunmalı, soruların cevabının doğru olduğunu
teyit etmeli ve başvuru tamamlanınca gelen onay sayfasını ve size özel onay numaranızı mutlaka
almalısınız. Elektronik onay numarası daha sonra E-DV web sitesinden kurayı kazanıp kazanmadığınızı
öğrenmeniz için gereklidir. Bu numara olmadan başvurunuzun durumunu öğrenebileceğiniz sisteme
erişiminiz olmayacaktir. Bahsedilen bu aracılar veya danışmanlar, daha sonra yasal olmayan bir şekilde
sizden para talep etmek amacıyla teyit numaranızı kendilerinde saklamak isteyebilirler. Lütfen bu bilgileri
saklamayı öneren kişilere karşı dikkatli olunuz. Daha detaylı bilgi için lütfen Sıkça Sorulan Sorular,
Çeşitlilik Göçmen Vizesi Sahtekarlıkları bölümünü inceleyiniz.
Başvurunuzu tamamladıktan sonra ekranda adınızın ve onay numaranızın yeraldığı bir onay sayfası
göreceksiniz. Lütfen bu sayfanın cıktısını alınız. 3 Mayıs 2016 tarihinden itibaren www.dvlottery.state.gov
web sitesinden kişisel bilgilerinizi ve onay numaranızı girerek DV-2017 kurasını kazanıp kazanmadığınızı
kontrol edebilirsiniz. Kurayı kazanıp kazanmadığınızı sadece bu web sitesinden “Entrant Status Check”
(Başvuru Durumu Kontrol) linkinden öğrenebilirsiniz. Kazanan kişiler başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili
bilgi ve göçmen vize görüşmelerinin tarihleri de yine sadece bu web sitesinden öğrenilebilecektir. A.B.D.
Hükümeti kişilere direkt bilgilendirme yapmayacaktır. Daha detaylı bilgi için lütfen Sıkça Sorulan
Sorular, seçim süreci bölümünü inceleyiniz.
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E-DV başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki bilgileri vermeniz gerekmektedir:
1. İSİM - Soyisim, ilk isim, orta isim. Adınız pasaportunuzda geçtiği şekliyle yazılmalıdır.
2. CİNSİYET – erkek veya kadın
3. DOĞUM TARİHİ - gün, ay, yıl
4. DOĞDUĞUNUZ ŞEHİR - Pasaportunuzda geçtiği şekliyle yazılmalıdır.
5. DOĞDUĞUNUZ ÜLKE – Doğum yerinizin şu anda bağlı olduğu ülkeyi yazınız..
6. DV PROGRAMINA KATILIM İÇİN UYGUN OLDUĞUNUZ ÜLKE – Programa katılım için uygunluk
ülkeniz normal şartlarda doğduğunuz ülke olacaktır. Uygunluk ülkeniz yaşadığınız yerle ilgili değildir.
Eğer DV programına katılıma uygun olmayan ülkelerden birinde doğmuşsanız başka bir ülke
kotasından yararlanıp yararlanamayacağınızla ilgili Sıkça Sorulan Sorular’a bakabilirsiniz.
7. KATILIMCI FOTOĞRAF(LAR)I –. Kendinizin ve eğer varsa eşiniz ve tüm çocuklarınızın son altı ay
içinde çekilmiş fotoğraflarını eklediğinizden emin olunuz. Fotoğrafla ilgili teknik açıklamalara bakınız.
Halen Amerikan vatandaşı ya da Yeşil Kart sahibi olan eş ve çocuklarınızın fotoğraflarını eklemeniz
gerekmemektedir; ancak eklemeniz herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Detayli bilgi için Sıkça
Sorulan Sorular’a bakabilirsiniz.
Grup fotoğrafları kabul edilmeyecektir; her bir birey için ayrı fotoğraf eklenmelidir. Fotoğraflarınızın
son altı ay içinde çekilmiş olmadığı, üzerinde oynanmış olduğu ya da istenilen özelliklerde olmadığı
durumlarda başvurunuz geçersiz sayılabilir ya da vize başvurunuz reddedilebilir. Detaylı bilgi için
teknik açıklamalara bakınız
8. POSTA ADRESİ – Postayı alacak kişinin adı,
Açık adres 1. satır,
Açık adres 2. satır,
Şehir/Kasaba,
Bölge,
Posta kodu,
Ülke.
9. ŞU ANDA YAŞADIĞINIZ ÜLKE
10. TELEFON NUMARASI – Tercihe bağlı
11. E-POSTA ADRESİ – Doğrudan erişiminiz olan bir e-posta adresi veriniz. Kurayı kazanmanız
durumunda bu adrese herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. Ancak kurayı kazanırsanız ve Başvuru
Durumu Kontrol web sitesi üzerinden kazandığınıza dair yapılan bilgilendirmeye cevap verirseniz
Dışişleri Bakanlığı ile olacak daha sonraki yazışmalarınız e-posta yolu ile olacaktır ve göçmen vize
görüşmenizle ilgili detayların Başvuru Durumu Kontrol sayfasında mevcut olduğu bilgisi de size eposta yoluyla bildirilecektir. Detayli bilgi için Sıkça Sorulan Sorular’a bakabilirsiniz.
12. BUGÜN İTİBARİYLE TAMAMLAMIŞ OLDUĞUNUZ EN SON EĞİTİM SEVİYESİ NEDİR?
Aşağıdakilerden hangisinin şu ana kadar almış olduğunuz en son eğitim düzeyi olduğunu
belirtmelisiniz: (1) Sadece ilkokul, (2) Lise terk, (3) Lise diploması, (4) Meslek yüksekokulu, (5)
Üniversite terk, (6) Üniversite diploması, (7) Yüksek lisans terk, (8) Yüksek lisans diploması, (9)
Doktora terk, (10) Doktora diploması. Detayli bilgi için Sıkça Sorulan Sorular’a bakabilirsiniz.
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13. BUGÜN İTİBARİYLE MEDENİ HAL – Bekar, evli ve eşi Amerikan Vatandaşı veya Yeşil Kart sahibi
olmayan, evli ve eşi Amerikan Vatandaşı veya Yeşil Kart sahibi, boşanmış, dul, yasal olarak ayrı
yaşayan. Eşinizin ismini, doğum tarihini, cinsiyetini, doğduğu şehri, doğduğu ülkeyi ve fotoğrafını
başvurunuza ekleyiniz.
Eşlerin başvuru formuna eklenmemesi esas başvuru sahibinin vize görüşmesi sırasında diskalifiye
olmasına sebep olacaktır. Bu durumda başvuruya dahil edilen tüm aile fertlerinin vizeleri de
reddedilecektir. Vizeye başvurmadan önce boşanmayı planlıyorsanız dahi başvurunuzda eşinizin
adını belirtmeniz zorunludur. Amerikan Vatandaşı veya Yeşil Kart sahibi eşler için DV vizesi
gerekmemektedir, ancak eşlerinizi başvurunuza eklemeniz herhangi bir sorun teşkil etmez. Detaylı
bilgi için Sıkça Sorulan Sorular’ın aile bireyleri kısmını inceleyiniz.
14. ÇOCUKLARIN SAYISI – Başvuru formunda sizinle birlikte ikamet etmiyor veya DV programı ile
göçmenlik hakkı almak istemiyor olsalar bile 21 yaşından küçük ve evli olmayan tüm çocuklarınızın
isimlerinin, doğum tarihlerinin, cinsiyetlerinin ve doğdukları şehir ve ülke bilgilerinin yer alması
ZORUNLUDUR. Her çocuğunuz için aynı teknik özelliklere sahip fotografları da yüklemeniz
gerekmektedir.
Lütfen aşağıda listelendiği şekilde çocuklarınızı eklediğinizden emin olunuz:




Hayatta olan 21 yaşından küçük ve evli olmayan tüm öz çocuklar;
Sizin tarafınızdan evlat edinilmiş hayatta olan 21 yaşından küçük ve evli olmayan tüm
çocuklar ve;
Hayatta olan, evli olmayan ve DV başvurusunun yapıldığı tarih itibariyle 21 yaşını
doldurmamış tüm üvey çocuklar. Çocuğun ebeveyniyle yasal olarak ayrılmış olsanız ya da
çocuk sizinle yaşamıyor veya ABD’ye göç etmeyecek olsa dahi elektronik başvurunuza
eklenmelidir.

Evli ve 21 yaşın üzerindeki çocuklar DV programına uygun değillerdir. Ancak, Çocuk Statüsünü
Koruma Kanunu (Child Status Protection Act) bazı durumlarda 21 yaşını doldurmuş çocukları koruma
altına almaktadır. Eğer DV başvurunuzu evli olmayan çocuğunuz 21 yaşını doldurmadan önce
yaptıysanız ancak çocuğunuz vizenizi almadan 21 yaşını doldurduysa, yasa kapsamındaki koşullar
sağlandığı takdirde çocuğunuz vize işlemleri sırasında 21 yaşının altındaymış gibi muamele görebilir.
ABD vatandaşı veya yeşil kart sahibi çocukların DV vizesine ihtiyaçları yoktur ve kendilerine vize
verilmeyecektir. Bu durumda olan çocuklarınızı başvurunuza eklediğiniz veya eklemediğiniz takdirde
başvurunuz diskalifiye olmayacaktır.
DV koşullarına uygun olan bütün çocuklarınızı başvuruya eklemediğiniz takdirde, vize görüşmesi
sırasında başvuru sahibi diskalifiye olacaktır ve dosyadaki tüm aile fertlerinin başvuruları
reddedilecektir. Detaylı bilgi için Sıkça Sorulan Sorular’ın aile bireyleri kısmını inceleyiniz.
DV-2017 için elektronik başvurunun yapılması ile ilgili daha fazla bilgi için Sıkça Sorulan Sorular
kısmına bakınız.

KAZANANLARIN SEÇİMİ
Kazananlar, her bölge ve ülke için ayrılmış kotalar dahilinde, tüm geçerli başvurular arasından bilgisayar
tarafından rastgele seçilecektir. DV- 2017 kurasına katılanlar kurayı kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek
için onay numaralarını kullanarak Başvuru Durumu Kontrol (Entrant Status Check) sayfasına
bakmalıdırlar. Başvuru Durumu Kontrolü 3 Mayıs 2016 – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında
https://www.dvlottery.state.gov/ E-DV web adresinden yapılabilecektir.
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Kazananlar, göçmen vize başvurularının nasıl yapılacağı ve göçmen vize ücretleri ile ilgili bilgileri içeren
bir onay sayfasına yönlendirileceklerdir. DV-2017 kura talihlileri SADECE Başvuru Durumu Kontrol
sayfasından bilgilendirileceklerdir. Dışişleri Bakanlığı bilgilendirme mektupları ya da e-postaları
göndermeyecektir. Kura talihlilerine kurayı kazandıklarına dair E-POSTA GÖNDERİLMEYECEKTİR. ABD
Elçilik veya Konsoloslukları’nda kazananların bir listesi olmayacaktır. Kurayı KAZANAMAYAN kişilere de
yine Başvuru Durumu Kontrol sayfası aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Başka birisinin sonucu
öğrenip size bildirmesi yerine Başvuru Durumu Kontrol sayfasını kendinizin kontrol etmenizi kuvvetle
tavsiye ederiz.
Kurayı kazananların ABD’ye göçmen olarak seyahat etmelerini sağlayacak çeşitlilik vizelerini alabilmeleri
için, ABD göçmenlik yasalarının (INA) TÜM yeterlilik koşullarına uygun olmaları gerekmektedir. Bu
koşullar gereğince, kurayı kazanan bazı kişiler, doğdukları ülkelere göre daha farklı ve uzun sürebilecek
idari işlemlere tabi olabileceklerdir. Bu ülkeler bilgi formunda listelenmiş ‘’terörizmi destekleyen devletler’’
olarak tanımlanan ülkeleri içine almakla birlikte sadece bu ülkelerle sınırlı değildir.
Kurayı kazanan kişilerin eşleri ve evli olmayan, 21 yaşını doldurmamış çocukları, esas başvuru sahibi ile
birlikte veya daha sonra kendisine katılmak üzere vizeye başvurabilirler. Ancak; başvuranların ve uygun
aile fertlerinin başvuru ve vize basım işlemleri 30 Eylül 2017 tarihinde mesai bitiminden önce
tamamlanmak zorundadır. Bu tarihten sonra hiçbir koşulda DV vizeleri basılamaz, statü değişikliği
yapılamaz veya uygun aile fertlerine esas başvuru sahibine katılmaları için vize verilemez. Detayli bilgi
için Sıkça Sorulan Sorular’a bakabilirsiniz.
Dijital Fotoğrafların Başvuruya Eklenmesi İle İlgili Bilgi
İnternet üzerinden dolduracağınız E-DV başvuru formuna kendinizin, eşinizin ve tüm çocuklarınızın birer
dijital fotoğrafını eklemeniz gerekmektedir. Fotoğraf dosyası yeni bir dijital fotoğraf çekimi ile veya mevcut
bir fotoğrafın dijital tarayıcıda taranmasıyla oluşturulabilir. Fotoğraf dosyası aşağıda belirtilen düzen ve
teknik özelliklere uygun olmalı ve yeni bir dijital fotoğraf çekimi veya mevcut bir fotoğrafın dijital tarayıcıda
taranması sureti ile hazırlanmalıdır. Başvuruya eklenen fotoğrafın uygunluğu e-DV sayfasında verilen
fotoğraf geçerlilik programı ile kontrol edilebilir. Bu program fotoğraf kompozisyonu ile ilgili teknik bilgi ve
uygun ve uygun olmayan fotoğraf örnekleri vermektedir.
Fotograflar 24-bit renk yoğunluğunda olmalıdır. Eğer bir tarayıcı kullanıyorsanız ayarlar Gerçek Renk
veya 24-bit renk modunda olmalıdır.
Fotoğrafta İstenilen Nitelikler:


Başın Duruşu
o Fotoğrafı çekilen kişi doğrudan fotoğraf makinasına bakıyor olmalıdır.
o Baş, yukarı, aşağı veya yanlara bakıyor olmamalıdır.
o Baş boyutu fotoğrafın yaklaşık %50 ila %69’ını kaplayacak şekilde olmalıdır (saç da dahil
olmak üzere başın üstünden çenenin ucuna kadar olarak ölçülmektedir). Göz yüksekliği
(fotoğrafın altından göz seviyesine kadar olan kısım) fotoğrafın %56 ila %69’unu kaplamalıdır.



Dijital fotoğraf boyutları örneği
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Fotoğraf Özellikleri web sayfasındaki örnekleri inceleyiniz.


Fon (Perde)
o Fotoğrafı çekilen kişi açık renk, desensiz bir fonun (perdenin) önünde olmalıdır.



Netlik
o Fotoğraf net olmalıdır.



Dekoratif Nesneler
o Fotoğrafı çekilen kişi fotoğrafta güneş gözlüğü veya benzeri yüzü kapatan nesneler
kullanmamalıdır.



Baş Örtüleri ve Şapkalar
o Fotoğrafta baş örtüsü veya şapka giyilmesi sadece dini inançlar sebebiyle giyiliyorsa kabul
edilebilir. Bu durumda dahi kişinin yüzünün hiçbir kısmı kapanmamalıdır. Fotoğrafta herhangi
bir mezhep veya benzeri dini olmayan saç bandı, örtü veya benzeri başlıklar kullananların
fotoğrafları kabul edilmeyecektir. Fotoğrafta askeri, havayolu veya diğer personel şapkaları
kullananların fotoğrafları kabul edilmeyecektir.

Teknik Şartlar


Yeni bir dijital fotoğraf çekimi. Eğer yeni bir dijital fotoğraf çekilecekse aşağıdaki şartlara uygun
olarak çekilmelidir:
Fotoğraf Dosyası Formatı: Fotoğraf JPEG formatında olmalıdır.(dosya uzantısı "jpg"
olmalı)
Fotoğraf Dosya Büyüklüğü: Fotoğrafın dosya boyutu en fazla 240 kilobit olmalıdır (240
KB).
Fotoğraf Çözünürlüğü: Kabul edilebilir genişlik en az 600 x 600 en fazla 1200x1200
piksel ebatlarında olmalıdır. Fotoğraf piksel çözünürlüğü kare şeklinde olmalıdır (yüksekliği
ve genişliği aynı olmalıdır).
Fotoğraf renk yoğunluğu: Resim 24-bit/piksel renkli olmalıdır. Siyah-beyaz veya 8-bit gri
tonlarındaki fotoğraflar kabul edilmeyecektir.



Mevcut bir fotoğrafın taranması. Basılmış bir fotoğraf taranacaksa yukarıda belirtilen niteliklere
sahip olmalıdır. Eğer basılı fotoğraf basım renkleri ve belirtilen niteliklere sahipse fotoğrafı
aşağıda belirtilen özellikleri kullanarak tarayınız:
Tarayıcı Çözünürlüğü:

300 dpi çözünürlükte taranmalıdır.

Fotoğraf Dosyası Formatı:

Fotoğraf JPEG formatında olmalıdır. (dosya
uzantısı "jpg" olmalı)

Fotoğraf Dosya Büyüklüğü:

Fotoğrafın dosya boyutu en fazla 240 kilobit olmalıdır.

Fotoğraf Çözünürlüğü:

600 X 600 piksel – 1200x1200 piksel

Fotoğraf renk yoğunluğu:

24-Bit renkli (Not: Siyah-beyaz , tek renkli veya gri tonlu
fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)
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SIKÇA SORULAN SORULAR
UYGUNLUK
1. Bir ülkenin “yerlisi olmak”, “kuraya katılmaya uygun ülkeler” ve “başka bir ülkeye göre
değerlendirilmek” ne demektir?
Kuraya katılıma uygunluk ülkeniz normal şartlarda doğduğunuz ülkedir. Kuraya katılıma uygunluk ülkesi
yaşadığınız ülke veya vatandaşı olduğunuz ülke demek değildir. Bir ülkenin yerlisi olmak genellikle o
ülkede doğmuş olmak demektir. Ancak, göçmenlik amaçları için ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık
Yasası’nın 202(b) sayılı maddesine göre, bir kişi doğmadığı bir ülkeye göre de değerlendirilmeyi talep
edilebilir.
Bir ülke ya da coğrafi bölgeden gelen göçmenlere sayı sınırlaması olduğu için her kişi bir ülke kotasından
yararlanmalıdır. Değerlendirdiğiniz ülke hangi ülkenin sayı kotasından yararlandığınızı gösterir. Uygunluk
ülkeniz normal koşullarda doğduğunuz ülke olacaktır. Ancak, uygunluk ülkenizi eşinizin doğduğu ülke ya
da doğduğunuz zaman orada yerleşik olarak ikamet etmedikleri ve orada doğmadıkları takdirde anne
babanızın doğduğu ülke olarak seçebilirsiniz. Değerlendirildiğiniz ülke ancak bu üç şekilde belirlenebilir.
Başvuruda yanlış veya uygun olmadığınız bir ülkeye göre değerendirilmeyi talep etmek (örneğin geçerli
bir bağ oluşturamadığınız bir ülkenin kotasından yararlanmayı talep etmeniz) başvurunuzun diskalifiye
olmasına neden olabilir.
2. Kuraya katılmaya uygun olmayan bir ülkede doğmuş bir kişinin kuraya katılabileceği herhangi bir
durum var mıdır?
Eğer kuraya katılmaya uygun olmayan ülkelerden birinde doğmuşsanız iki şekilde başvurabilirsiniz. İlk
olarak eğer eşiniz katılmaya uygun bir ülkede doğmuşsa eşinizin doğum yerine göre değerlendirilmeyi
talep edebilirsiniz. Sizin vizeye uygunluğunuz eşinize bağlı olduğu için size ancak eşinizin de vizeye
uygun bulunması durumunda bir vize verilebilir. Siz ve eşiniz Amerika Birleşik Devletleri’ne aynı anda
giriş yapmalısınız. Aynı şekilde çocuğunuz da ebeveyninin doğum ülkesine göre değerlendirilebilir.
İkinci olarak eğer kuraya katılmaya uygun olmayan ülkelerden birinde doğduysaniz 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. Kişiler eğer bir ülkede
sadece resmi görevle bir firma veya devleti temsilen bulunuyorlarsa, o ülkede eğitim görüyorlarsa veya
geçici bir süre için ziyaret etmektelerse, doğmadıkları veya sonradan vatandaşlığını almadıkları bu
ülkenin yerlisi sayılmazlar.
Bir başka ülkenin yerlisi olarak değerlendirilmeyi talep ediyorsanız internette yapacağınız E-DV elektronik
başvuru formunun 6. sorusunda bu durumu açıkça belirtmeniz gereklidir.
Başvuruda yanlış veya uygun olmadığınız bir ülkeye göre değerendirilmeyi talep etmek (örneğin geçerli
bir bağ oluşturamadığınız bir ülkenin kotasından yararlanmayı talep etmeniz) başvurunuzun diskalifiye
olmasına neden olabilir.
3. Neden bazı ülkelerin yerlileri DV programına katılamazlar?
Çeşitlilik vizeleri, ABD’ye yüksek sayıda göçmen gönderen ülkeler dışındakilere göçmenlik fırsatı
tanıyabilmek için tasarlanmıştır. Yasaya göre “çok göçmen gönderen” ülke doğumlu olanlara çeşitlilik vizesi
verilemez. Yasa bu ülkeleri, son beş yıl içinde ABD’ye aile veya iş dayanaklı göçmenlik kategorilerinde
toplam 50,000 kişinin göç etmiş olduğu ülkeler olarak tanımlamaktadır. Her yıl ABD Göçmenlik Bürosu
çeşitlilik kurasına katılmaya uygun olmayan ülkeleri belirlemek için o yılın aile ve iş dayanaklı göçmen giriş
kayıtlarını son beş yılın kayıtlarına ekler. Her E-DV başvuru dönemi öncesinde ayrı bir değerlendirme
yapıldığı için mevcut yılın katılıma uygun ülkeleri bir sonraki DV programında katılıma uygun olmayabilir.

8

4. DV- 2017’nın bölgesel sınırları nedir?
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi (USCIS), her yıl Göçmenlik ve Vatandaşlık yasasının (INA) 203(c)
maddesinde belirtilen bir formüle göre DV programının bölgesel sınırlarını belirlemektedir. Her ülkenin
yerlilerine verilecek vizelerin sayısı belirlenen bölgesel limitlere, her ülkeden kaç başvurunun geldiğine ve
kazananlar arasında kaç kişinin vize almaya uygun bulunduğuna bağlı olacaktır. Herhangi bir ülkenin
yerlilerine verilecek vizeler toplam vizelerin yüzde 7’sinden fazla olamaz.
5. Eğitim veya iş tecrübesi şartları nelerdir?
Yasa ve yönetmelikler, katılımcıların lise veya dengi bir eğitim görmüş olmasını veya son beş yıl içinde
eğitim, deneyim veya uzmanlık gerektiren bir işte en az iki yıllık bir iş tecrübesine sahip olmalarını
öngörmektedir. “Lise veya dengi” bir eğitim, ABD’de ilk, orta ve lise eğitiminin tamamlanmış olması veya
başka bir ülkede ABD’deki lise eğitimine denk resmi tüm eğitimlerin tamamlanmış olması olarak tanımlanır.
Sadece resmi eğitimler kabul edilir. Hizmet içi eğitimler veya denklik sertifikaları [G.E.D. (Genel Eğitim
Gelişimi sertifikaları) gibi] kabul edilmez. Eğitim ve iş tecrübesiyle ilgili belgeler vize görüşmesi sırasında
konsolosluk yetkilisine teslim edilmelidir.
İstenilen eğitim ve iş tecrübesine sahip değilseniz başvurunuz vize görüşmeniz esnasında diskalifiye
edilecektir ve size ya da aile bireylerinize vize verilmeyecektir.
6. Çeşitlilik vize programına hangi meslek sahipleri katılabilir?
İş tecrübelerinin yeterlik ve denkliğini belirlemek için Birleşik Devletler Çalışma Bakanlığı’nın O*Net
OnLine veri tabanı kullanılacaktır. O*Net OnLine veri tabanı iş tecrübelerini beş iş alanına (job zone)
bölmüştür. Çalışma Bakanlığı web sitesinde birçok meslekten bahsedilmiş olsa da sadece belli meslekler
kura programına katılım için uygundur. Mesleğinize dayanarak kura programına katılmak istiyorsanız, son
beş yıl içinde, veri tabanında Özel Mesleki Hazırlık seviyesi (Specific Vocational Preperation – SVP)
7.0 veya daha yüksek olan bir meslekte, en az 2 (iki) yıllık bir iş deneyimine sahip olmalısınız.
İstenilen eğitim ve iş tecrübesine sahip değilseniz başvurunuz vize görüşmeniz sırasında diskalifiye
edilecektir ve size ya da aile bireylerinize vize verilmeyecektir.
7. Çalışma Bakanlığı web sitesinde kuraya katılmaya uygun meslekleri nasıl bulurum?
Kuraya katılmaya uygun meslekler ABD Çalışma Bakanlığı’nın O*Net OnLine veri tabanınında
belirtilmiştir. Bir mesleğin yeterli mesleklerden olup olmadığını anlamak için aşağıdaki adımları izleyiniz:
1. Web sitesinde “Meslek Bulma” (“Find Occupations”) kısmını seçiniz. “Meslek Grubu”nu (“Job
Family”) seçiniz ve“git” (“go”) komutuna basınız.
2. Buradan belli bir mesleğin kendi bağlantısına tıklayınız.
3. Meslek bağlantısına tıkladıktan sonra İş Alanı (Job Zone) bağlantısını seçip bu meslek için uygun
görülmüş İş Alanınına (Job Zone) ve Özel Mesleki Hazırlık seviyesine (SVP range) bakınız.
Örnegin, Aerospace Engineers (Uzay Mühendisliği) seçiniz. Bu meslek için verilen Summary Report (özet
raporu) sonunda Job Zone (iş alanı) altında Özel Mesleki Hazırlık seviyesini 7.0<8.0 olarak göreceksiniz.
Bu durumda Uzay Mühendisliği kura programı için uygun bir meslektir.
Ek bilgiler için Göçmenlik Kurası – Meslekler Listesi Web Sayfasına tıklayabilirsiniz.
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8. E-DV programına başvurabilmek için bir alt yaş sınırı var mıdır?
Kuraya katılım için bir alt yaş sınırı yoktur ancak kuranın lise mezunu olma veya iş tecrübesi şartları 18
yaşının altındaki birçok kişinin otomatik olarak elenmesine sebep olacaktır.
DV PROGRAMI İÇİN ELEKTRONİK BAŞVURUNUZU TAMAMLAMA
9.

Başvurular ne zaman kabul edilecektir?

DV-2017 başvuruları 1 Ekim 2015, Perşembe günü Doğu Gündüz Saatine göre (EDT) öğlen 12:00 (GMT –4)
ile 3 Kasım 2015, Salı günü Doğu Standart Saatine göre (EST) öğlen (GMT –5) 12:00 saatleri arasında kabul
edilecektir. Her yıl milyonlarca kişi başvuru yapmaktadır. Kayıt döneminin bu tarihler olarak belirlenmesi
kazananların zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak ve hem vize alacak kişilere hem de Büyükelçiliğimiz’e
dosyaların vize basımına hazırlanmasında yeterli zaman tanıyacaktır.
Başvurunuzu kayıt döneminin başlarında yapmanızı kuvvetle tavsiye ederiz. Kayıt döneminin sonlarında
yoğun talep sistemi yavaşlatabilir. 3 Kasım 2015 Salı günü Doğu Standart Saatine göre (EST) öğlen (GMT –
5) 12:00’den sonra kesinlikle hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.
10. ABD’deki kişiler kuraya başvurabilir mi?
Evet, başvuracak kişi ABD veya herhangi başka bir ülkede olabilir ve başvuru ABD’den veya başka bir
ülkeden yapılabilir.
11. E-DV başvuru döneminde her başvuran sadece bir başvuru mu yapabilir?
Evet; yasa, kayıt döneminde her şahsın sadece bir başvuru yapmasına izin vermektedir. Birden fazla
başvuru yapan kişiler diskalifiye olacaktır. Başvuru döneminde Dışişleri Bakanlığı birden fazla başvuru
yapan kişileri tespit etmek için gelişmis teknolojiler kullanmaktadır.
12. Eşler ayrı ayrı başvuru yapabilir mi?
Evet, eşler eğer başvuru koşullarına uyuyorlarsa ayrı ayrı başvuru yapabilirler. Eşlerden biri kurayı
kazandığı takdirde diğeri eş kategorisinden yaralanabilir.
13. E-DV başvuruma hangi aile fertlerimi eklemeliyim?
Eşiniz: Başvurunuza eşinizi (yasal karınız veya yasal kocanızı) eklemelisiniz. Amerikan Vatandaşı veya
Yeşil Kart sahibi eşler için DV vizesi gerekmemektedir, ancak eşlerinizi başvurunuza eklemeniz herhangi
bir sorun yaratmaz. Eşinizi; başvuru sırasında ayrı olsanız dahi, eğer bu durum yasal olarak tanınmış bir
ayrılık değilse (örneğin eşinizle aranızda mahkeme tarafından kabul edilmiş yazılı bir anlaşma veya bir
mahkeme kararı ile tespit edilmis yasal bir ayrılık durumu yoksa), başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.
Boşandığınız veya yasal olarak ayrıldığınız eşlerinizi başvurunuza eklemeyiniz.
Çocuklar: E-DV başvurunuz esnasında 21 yaşının altında, evli olmayan tüm çocuklarınızı başvurunuza
eklemeniz gereklidir. Bu çocuklar, sizin kendi öz çocuklarınız, şimdi boşanmış olsanız bile önceki eşinizin
çocukları, şimdiki eşinizin çocukları ve daha önceden ülkenizin yasalarına uygun olarak evlat edindiğiniz
çocuklardır. Başvuru esnasında 21 yaşından küçük olan çocuklarınızı; sizinle ikamet etmiyorlarsa veya
sizinle birlikte DV programı dahilinde göçmenlik vizesinden yararlanmak istemiyorlarsa dahi başvurunuza
eklemeniz gereklidir. Yeşil kart sahibi veya ABD vatandaşı çocuklarınızın vizeye ihtiyacı yoktur. Bu
çocuklarınızı başvunuza eklemeniz gerekli değildir.
Ebeveynleriniz ve kardeşleriniz DV programı altında Çeşitlilik Vizesi almaya uygun değillerdir. Bu kişileri
başvurunuza eklemeyiniz.
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Başvurunuzda aile bireylerinizi eklemeniz onların da mutlaka sizinle birlikte vizeye başvurmaları ya da
seyahat etmeleri gerektiği anlamına gelmez. ABD’ye gitmemeyi tercih edebilirler. Ancak elektronik
başvurunuzu yaparken formunuzda vize almaya uygun bir aile bireyini belirtmediğiniz taktirde başvurunuz
vize görüşmeniz sırasında diskalifiye edilecektir. Bu kural sadece elektronik başvurunuz sırasında
mevcut olan aile fertleriniz icin geçerlidir, başvurudan sonra edinilen aile bireyleri için geçerli değildir.
Eşiniz de eğer başvuru yapmaya uygunsa sizin başvurunuzda yer almasına rağmen kendi başına ayrı bir
başvuru yapabilir, ancak her iki başvuruda da tüm aile bireyleri aynı şekilde belirtilmelidir. (Sıkça Sorulan
Sorular #12).
14. Kendi başvurumu kendim mi yapmalıyım yoksa bir başkası benim adıma başvuru yapabilir
mi?
Kendi başvurunuzu kendinizin hazırlamasını tavsiye ediyoruz ama sizin adınıza bir başkasına da
hazırlatabilirsiniz. Başvurunun şahsın kendisi veya kendi adına bir başkası tarafından hazırlanmış
olmasına bakılmaksızın her şahıs için sadece bir tane başvuru yapılmalıdır. Başvuruda verilen bilgilerin
doğruluğu ve tam olması tamamen başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Doğru ya da tam olmayan
başvurular diskalifiye edilebilir. Kuraya tüm katılanlar, kazanamayanlar da dahil olmak üzere,
başvurularının durumunu resmi E-DV web sitesi www.dvlottery.state.gov adresinden kontrol
edebileceklerdir. Katılımcılar başvurularının durumunu bağımsız olarak sorgulayabilmek için onay
sayfalarını saklamalıdırlar. Ayrıca E-DV formunda belirtilen e-posta hesaplarına da erişimleri olmalıdır.
15. Başka bir göçmenlik kategorisinde başvurusu olanlar da kura programına katılabilirler mi?
Evet.
16. E-DV internet başvuruları ne zaman başlayacaktır?
İnternet üzerinden başvurular 1 Ekim 2015 Perşembe günü Doğu Gündüz Saatine göre (EDT) öğlen
12:00 (GMT –4) ile 3 Kasım 2015 Salı günü Doğu Standart Saatine göre (EST) öğlen 12:00 (GMT –5)
arasında yapılabilir.
17. E-DV formunu Microsoft Word veya başka uygun bir programa yükledikten sonra doldurabilir
miyim?
Hayır, formu doldurmak ve yollamak için herhangi başka bir programa yükleme yapılamaz. E-DV başvuru
formu sadece internet üzerinden doldurulabilecek bir formdur. Ayrıca formu doldurabilmek için internete
bağlı olmanız gerekmektedir.
18. Başvuru formunun bir kısmını internette doldurduktan sonra kaydedip kalan kısımlarını daha
sonra doldurabilir miyim?
Hayır, bu yapılamaz. E-DV başvuru formu tek seferde tamamlanıp yollanmak üzere tasarlanmıştır.
Sistem, başvuru formunun yüklenmesi ve internet üzerinden yollanıp E-DV web sitesine ulaşması
arasında 60 dakikalık bir süreye izin vermektedir. Eğer 60 dakikadan fazla bir süre geçer ve elektronik
başvuru tamamlanmazsa sistem başvuruyu siler. Bu şekilde başarıyla tamamlanmış bir başvurunun,
daha önceden yarım kalmış olan başvurunun tekrarı olarak değerlendirilmesi önlenmiş olur. DV
yönergeleri başvuru formunun eksiksiz bir şekilde tamamlanabilmesi için gerekli tüm bilgileri açık şekilde
anlatmaktadır. Lütfen yönergeleri formu doldurmaya başlamadan önce okuyunuz. Bu şekilde internet
üzerinden başvurunuzu yapmaya başlamadan önce ihtiyacınız olacak tüm bilgilere sahip olur ve
başvurunuza hazırlıklı başlayabilirsiniz.
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19. Eğer bir tarayıcıya ulaşımım yoksa fotoğraflarımı Amerika’da birine yollayıp, ona taratıp, bana
başvurumda kullanabilmem için geri yollatabilir miyim?
Evet, fotoğraflar istenilen özelliklere uygun olur ve internet üzerinden yapılacak E-DV başvurusu
sırasında elektronik olarak başvuruya eklenebilirse bu işlem yapılabilir. İnternette başvuruyu yaparken
taranmış fotoğraf dosyası başvuru sahibine ulaşmış olmalıdır. Fotoğraflar internet başvurularından ayrı
olarak ibraz edilemez. Her kişi için sadece bir başvuru yapılabilir. Birden fazla başvuru, o kişinin DV-2017
başvurusunu geçersiz kılacaktır. Tüm başvuru (fotoğraf ve başvuru formu) elektronik olarak ABD veya
başka bir ülkeden yapılabilir.
20. Eğer kullanılan dijital fotoğraflar istenilen özelliklerde değilse sistemin E-DV başvurusunu
otomatik olarak reddedeceği ve başvuru sahibin bilgilendirileceği söylenmektedir. Bu,
başvurumu tekrar yapabileceğim anlamına mı gelmektedir?
Evet, başvuru tekrar yapılabilir. Başvuru otomatik olarak reddedildiği için E-DV web sitesine ulaşmaz. Bu
başvuru tamamlanmış bir E-DV başvurusu olarak kabul edilmez ve başvurunun tamamlandığına dair
hiçbir mesaj yollanmaz. Eğer kullanılan dijital fotoğraflarda istenilen özelliklere uymadıkları için bir sorun
varsa E-DV web sitesi başvuruyu otomatik olarak reddedecektir. Ancak red mesajının göndericiye ne
kadar sürede ulaşacağı internetin o anki durumundan dolayı tahmin edilemez. Eğer problem başvuru
sahibi tarafından çözülür ve başvurunun birinci veya ikinci kısmı 60 dakikada tamamlanırsa bir sorun
yoktur. Aksi takdirde başvuru işlemine baştan başlanması gereklidir. Eksiksiz bir başvuru sağlanıp onay
mesajını alana kadar, başvuru sahibi gerektiği sayıda başvuru teşebbüsünde bulunabilir. Onay mesajını
aldıktan sonra başvurunuz tamamlanmıştır ve artık başka bir başvuru yapmamalısınız.
21. Tamamlanmış E-DV başvuru formunun internet üzerinden alındığına dair onay mesajı ne
zaman gönderilecektir?
E-DV web sitesinden başvuru formunun başarıyla alındığına dair onay mesajı E-DV başvuru formu
yollanır yollanmaz müracaatçılara gönderilmektedir. Ancak, onay mesajının müracaatçılara ne kadar
sürede ulaşacağı internetin o anki durumuna bağlı olarak tahmin edilemez. Eğer “gönder” tuşuna
bastıktan sonra bir müddet geçmesine rağmen onay mesaji alınmazsa “gönder” tuşuna tekrar
basılmasında bir sakınca yoktur. E-DV sisteminin onay mesajı alınmadığı durumlarda “gönder” tuşuna
ikinci kere basılması sistem hatasına neden olmaz. Eksiksiz bir başvuru sağlanıp onay mesajını alana
kadar başvuru sahibi, gerektiği sayıda başvuru teşebbüsünde bulunabilir. Ancak başvurunun
tamamlandığına dair onay mesajını aldıktan sonra tekrar gönder” tuşuna basmayınız.
SEÇİM
22. Kurayı kazandığımı nereden bileceğim?
Onay numaranızla E-DV web sitesi www.dvlottery.state.gov adresinde Başvuru Durumu Kontrol
sayfasına 5 Mayıs 2016’ten itibaren 30 Eylül 2017’ye kadar girmeniz gereklidir. DV 2017 kura talihlileri
SADECE Başvuru Durumu Kontrol sayfasından bilgilendirileceklerdir. Kazanan kişilere başvuruların nasıl
yapılacağı ile ilgili bilgiler ve göçmen vize görüşmesinin tarihi de yine sadece bu web sitesinden
bildirilecektir. Çeşitlilik Göçmen Vize Kurasına başvuru yapabileceğiniz ve kazanıp kazanmadığınızı
kontrol edebileceğiniz tek resmi web sitesi www.dvlottery.state.gov adresidir.
ABD Dışişleri Bakanlığı seçildiğiniz taktirde sizinle irtibat KURMAYACAKTIR (Sıkça Sorulan Sorular no
23’e bakınız).
23. Eğer kurayı kazanamazsam bilgilendirme yapılacak mı?
Başvurunuzun durumunu öğrenmek için E-DV web sitesi www.dvlottery.state.gov adresindeki Başvuru
Durumu Kontrol sayfasına 5 Mayıs 2016’ten başlayarak 30 Eylül 2017’ye kadar sadece onay numaranız
ile girebilirsiniz. İnternet başvurunuzun sonunda aldığınız onay sayfanızı 30 Eylül 2017’ya kadar
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saklayın. (Önceki yılın DV-2016 sonuçları 5 Mayıs 2015’ten 30 Eylül 2016’ya kadar bu sitede yer
alacaktır.) Başvurunuz seçilmediği takdirde hiçbir ilave talimat almayacaksınız.
24. Onay numaramı kaybedersem ne olur?
Başvuru Durumu Kontrol sayfasına girebilmek için onay numaranız gerekmektedir. Onay numaranızın
bilgisine elektronik posta adresinizi ve kişisel bilgilerinizi girerek tekrar ulaşabileceğiniz bir özellik artık
Başvuru Durumu Kontrol sayfasında mevcuttur.
ABD Büyükelçilik ve Konsoloslukları’nın ya da Kentucky Konsolosluk Merkezi’nin kura sonucunuzu
kontrol etmeleri veya size konfirmasyon numaranızı vermeleri mümkün değildir. ABD Dışişleri Bakanlığı
vize işlemlerine devam edecek olan kişilerin listesini yayınlamayacaktır.
25. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından elektronik posta veya normal posta yoluyla bilgi verilecek
mi?
Kurayı kazananlara bilgilendirme elektronik posta (e-posta/e-mail) ile yapılmaz. Amerikan Hükümeti hiçbir
zaman kişilere kazandıklarına dair bir e-posta göndermemiştir ve DV-2017 programı için de e-posta ile
bilgilendirme yapmayı planlamamaktadır. Sadece, eğer kurayı kazandıysanız Başvuru Durumu Kontrol
sayfasından bilgilendirme yönergelerine cevap verdikten sonra e-posta mesajları alacaksınız. Bu
mesajlarda göçmen vize görüşmenizle ilgili detayların Başvuru Durumu Kontrol sayfasında mevcut
olduğu bildirilecektir.
Sadece “.gov” uzantılı internet siteleri ABD hükümetinin resmi web siteleridir. Vizeler ve göçmenlikle ilgili
bilgi ve hizmet veren birçok devlet dışı (örneğin “.com” veya “.org” veya “.net” uzantılı) internet adresleri
vardır. Devlet siteleri dışındaki sitelerin içeriği ne olursa olsun Dışişleri Bakanlığı, bu sitelerde verilen
bilgilerin hiçbirini desteklemez, onay vermez veya tavsiye etmez.
Bazı web siteleri ve aracı kuruluşlar müşterilerini ve halkı, kendi sitelerinin resmi bir web sitesi olduğuna
dair yanlış yönlendirmektedirler ve size telefon veya e-posta aracılığıyla ulaşıp kendilerine para ya da
kişisel bilgilerinizi göndermenizi isteyebilirler. Bu kuruluşlar, ABD Dışişleri Bakanlığı, Elçilik ve
Konsolosluk web sitelerinde bedava verilen göçmenlik bilgileri ve başvuru formu gibi hizmetler için para
talep etmektedirler. Bu kuruluşlar DV göçmenlik vize ile ilgili başka hizmetler için de ek para talep
edebilirler. Bu kuruluşlara verdiğiniz parayi büyük ihtimalle bir daha göremezsiniz. Aynı zamanda kimlik
hırsızlığı veya sahtekarlığına karşı bu kişilere kişisel bilgilerinizi de vermemelisiniz.
26. DV-2017 programında kaç kişi kurayı kazanacaktır?
DV-2017 programı dahilinde verilmek üzere 50,000 adet vize ayrılmıştır ancak kurayı kazanan ilk 50,000
kişiden bazılarının vize almaya uygun bulunmayacağı veya vizeye hiç başvurmayacakları göz önünde
tutularak, program için ayrılmış tüm vizelerin kullanılabilmesi amacı ile 50,000’den fazla kişi seçilecektir.
Bu aynı zamanda her kura talihlisine yetecek kadar vize olamayacağı anlamına da gelmektedir.
Kurayı kazananlar, E-DV web sitesinde Başvuru Durumu Kontrol sayfasında bulunan kazananlar
listesindeki sıraları konusunda bilgilendirileceklerdir. DV-2017 programında kazanan ve görüşme
öncesinde istenilen bilgiyi sağlayan talihliler için vize görüşmeleri Ekim 2016’da başlayacaktır. İlgili
yönergelerde kendilerinden talep edilen bilgileri temin eden kura talihlileri, ABD Konsoloslukları’nda
yapacakları vize görüşmelerinin tarihlerini, randevularından 4-6 hafta önce E-DV web sitesinin Başvuru
Durumu Kontrol sayfasından öğrenebileceklerdir.
Vize numaraları uygun olduğu sürece her ay vize almaya uygun kişilere vizeleri verilecektir. 50,000 DV
vizesinin tamamı verildikten sonra ilgili senenin DV programı sona erecektir. Vize numaraları Eylül
2017’den önce bitebilir. Bu sebeple kurayı kazanmış olup vizelerini almak isteyen kişilerin dosyaları ile
ilgili işlemleri yürütürken hızlı davranmaları gerekir. Kentucky Konsolosluk Merkezi bilgisayarları
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tarafından rastgele yapılan seçim sırasında seçilmiş olmanız vize almanızı garanti etmez. Bu
sadece Çeşitlilik (DV) Vizesine başvurabileceğiniz ve sizin için bir vize numarası uygun olması
durumunda potansiyel olarak bir çeşitlilik (DV) vizesi alabileceğiniz anlamına gelir. Sadece 50,000
talihli vize alabilecektir.
27. Başarılı başvurular nasıl seçilecektir?
Resmi bilgilendirme E-DV web sitesi www.dvlottery.state.gov adresinde 3 Mayıs 2016’dan
başlayarak 30 Eylül 2017’ye kadar Başvuru Durumu Kontrol sayfasında yapılacaktır.
ABD Dışişleri Bakanlığı kazananlara posta yolu ile bildirim yapmayacaktır. E-posta veya mektup
ile E-DV programını kazandığınıza dair bir bilgi alırsanız bilin ki bu meşru bir mesaj değildir.
Ancak kurayı kazanırsanız ve web sitesi üzerinden kazandığınıza dair verilen bilgiye cevap
verirseniz ABD Dışişleri Bakanlığı ile olacak daha sonraki yazışmalarınız e-posta yolu ile olacaktır
ve göçmen vize görüşmenizle ilgili detayların Başvuru Durumu Kontrol sayfasında mevcut olduğu
bildirilecektir. ABD Dışişleri Bakanlığı sizden posta ya da Western Union gibi hizmetler aracılığı ile
para göndermenizi talep etmeyecektir.
Her coğrafi bölgeye ait başvurular teker teker numaralandırılacaktır. Kayıt dönemi sona erdiğinde bir
bilgisayar her coğrafi bölge için gelen başvurulardan rastgele bir seçim yapacaktır. Her bölge içinde
seçilen ilk başvuru ilk kayıt, ikinci seçilen başvuru ikinci kayıt v.b. olacaktır. Kayıt döneminde yapılmış tüm
başvurular kendi bölgelerinde aynı seçilme şansına sahip olacaktır. Kurayı kazanan kişiler 3 Mayıs 2016
tarihinde itibaren E-DV web sitesi www.dvlottery.state.gov adresinde Başvuru Durumu Kontrol
sayfasında bilgilendirileceklerdir. Kurayı kazanan ve Başvuru Durumu Kontrol sayfasında verilen
yönergelere cevap veren talihlilerin dosyaları ile ilgili işlemleri KCC yürütecek ve ABD Büyükelçiliği’ndeki
vize mülakat tarihleri belirleneninceye kadar veya ABD’de bulunup orada vize statülerini değiştirecek
kişilerin göçmenlik bürosundaki başvuruları yapılana kadar dosyaları takip edecektir.
28. Amerika’da bulunuyorsam ve kurayı kazanırsam statümü göçmenlik bürosunda (USCIS)
değiştirebilir miyim?
Evet, bizzat ABD’de bulunan ve Göçmenlik Yasası’nın (INA) 245. Bölümü’nde belirtilen şartlara göre
statü değişikliğine uygun kişiler Göçmenlik Bürosunda yasal göçmen statüsüne geçiş yapabilirler.
Program 30 Eylül 2017 tarihinde sona ereceği için statü değişikliği yapacak kişilerin kendilerinin ve ABD
dışındaki aile fertlerinin tüm işlemlerinin bu tarihten önce Göçmenlik Bürosu tarafından
tamamlanabileceğini garantiye almaları gereklidir. 30 Eylül 2017 mesai bitiminden sonra DV-2017
programı için hiçbir koşulda vize verilmeyecektir.
29. Seçilen kura talihlileri DV kategorisinde vizeye ne zamana kadar başvuru yapabilirler?
DV-2017 talihlileri, 2017 mali yılı olan 1 Ekim 2016 – 30 Eylül 2017 tarihi arasında vizeye başvurabilirler.
Talihlilere sıra numaralarına göre bir vize hazır olduktan sonra en kısa zamanda başvuru işlemlerini
tamamlamalarını tavsiye ederiz.
Istisnasız olarak mali yılın sonuna kadar DV talihlilerinin vizelerini almış olmaları veya ABD’de
statülerini değiştirmiş olmaları gerekmektedir. DV programını kazanmış fakat haklarından 2017 mali
yılı içinde yararlanamamış kişilerin hakları bir sonraki seneye devredilemez. Aynı şekilde DV-2017
programından eş veya çocuk kategorisinden yararlanacak kişiler de sadece 01 Ekim 2016 ve 30 Eylül
2017 arasında vizelerini alabilirler. Vizeleri için ABD dışında başvuracak kişiler vize randevularından 4-6
hafta önce Kentucky Konsolosluk Merkezi tarafından E-DV sitesinde yer alan Başvuru Durumu Kontrol
sayfası aracılığıyla bilgilendirileceklerdir.
30. Eğer DV kura talihlisi ölürse DV dosyasına ne olur?
Kura talihlisinin ABD’ye seyahat etmeden önce ölümü DV dosyasının otomatik olarak iptaline sebep olur.
Bu dosyada bulunan eş ve çocuklar DV vizesinden yararlanma haklarını yitirirler ve eğer varsa basılmış
vizeleri de geçersiz sayılır.
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ÜCRETLER
31. DV programının herhangi bir ücreti var mıdır?
Elektronik kura başvurusu yapmak ÜCRETSİZDİR. DV talihlileri gerekli vize ücretlerini ABD
Konsolosluk ve Elçilikleri’nde yapacakları görüşmeleri sırasında doğrudan Konsolosluk kasiyerine
ödeyeceklerdir. Eğer DV talihlisi halihazırda Amerika’da bulunuyorsa ve statüsünü değiştirmek için
başvuruda bulunacaksa gerekli tüm ücreti USCIS’e ödemesi gerekmektedir. DV talihlisiyseniz gerekli
yönergeler ve ücretlerle ilgili bilgi E-DV’de www.dvlottery.state.gov adresinde duyurulacaktır.
32. Seçildiğim takdirde göçmen ve DV ücretlerini nasıl ve nereye ödeyebilirim?
Seçildiğiniz taktirde www.dvlottery.state.gov adresinde Başvuru Durumu Kontrol sayfasında yönergeler
olacaktır. DV talihlileri tüm vize ücretlerinin ödemesini ABD Konsolosluk ve Elçilikleri’nde yapacakları
görüşmeleri sırasında doğrudan Konsolosluk kasiyerine yapacaklardır. Konsolosluk kasiyeri hemen size
ücreti aldığına dair makbuzu verecektir. Eğer bir Amerikan Elçiliği veya Konsolosluğu’nda göçmen vize
başvurusu yapacaksanız DV ücretlerini ödemek için kimseye posta yoluyla, Western Union aracılığıyla ya
da herhangi bir kurye servisiyle para göndermeyiniz.
Eğer DV talihlisiyseniz ve halihazırda Amerika’da bulunuyorsanız statünüzü değiştirmek için yapacağınız
başvuru ve ücretler ile ilgili yönergeler E-DV’de www.dvlottery.state.gov adresinde duyurulacaktır.
33. Kurayı kazanırsam fakat vizeyi almak için uygun bulunmazsam ödediğim vize ücretini geri
alabilir miyim?
Hayır. Vize ücretleri iade edilemez. DV başvuru sahipleri yönergelerdeki özelliklere sahip olmalıdırlar.
Konsolosluk ya da Elçiliklerde yapılan görüşmeler sırasında konsolos, başvuran kişinin Amerikan
Göçmenlik Yasası uyarınca vize almaya uygun olmadığı kanaatine varırsa, vize verilmesini onaylayamaz
ve başvuranın ödemiş olduğu hiçbir vize ücreti de iade edilemez.
VIZE ALMAYA UYGUN OLMAMA DURUMLARI
34. Kura talihlilerinin vize almaya yasal engelleri bulunuyorsa özel muafiyet yasalarından
yararlanabilirler mi?
DV talihlileri Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nda belirtilen vize almaya engel olabilecek her türlü
maddeye tabidirler. Yasada bahsedilen muafiyetlerin dışında hiçbir özel muafiyet yasaları
uygulanmamaktadır ve muafiyet başvuruları herhangi bir özel işlem şekline tabi değildir. Muafiyet
yasalarının bazıları, yakın akrabaları ABD vatandaşı veya ABD’de yasal göçmen olan DV talihlileri için
geçerli olabilir ancak DV programındaki zaman kısıtlaması sebebiyle kişilerin bu yasalardan
yararlanmaları zor olacaktır.
DV SAHTECİLİKLERİ VE DOLANDIRICILIKLARI
35. Internet sahtekarlıklarını veya istenmeyen e-postaları nasıl rapor edebilirim?
İnternet sahtekarlıklarını Federal Ticaret Komisyonu tarafından ev sahipliği yapılan econsumer.gov web
sitesine bildirebilirsiniz. Bu web sitesi 17 milletten oluşan tüketici haklarını koruma dairelerinin ortak
girişimidir. Şikayetlerinizi http://www.econsumer.gov/english/ adresine veya Federal Araştırma
Bürosu’nun (FBI) İnternet Suçları İhbar web sitesine yapabilirsiniz. İstenmeyen e-postalar için Adalet
Bakanlığı, Bize Ulaşın sayfasına ihbarda bulunabilirsiniz.
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DV İSTATİSTİKLERİ
36. DV-2017’de kaç adet vize verilecektir?
Yasal olarak ABD çeşitlilik göçmen programı her yıl uygun kişilere en fazla 55,000 göçmen vizesi
sağlamaktadır. Ancak, Kasım 1997’de Kongre’den geçen Nikaragua Uyum ve Orta Amerika Yardım Yasası
(NACARA) DV-1999 itibariyle, ihtiyaç olduğu sürece, DV programına ayrılan 55,000 vizenin 5,000’ini
NACARA programı dahilinde kullanıma sunmuştur. Limitten en fazla 5,000’e kadar çeşitlilik vizesinin
düşürülmesi DV-2000 programı ile başlamıştır. Bu durumun DV-2017 programı süresince de devam etmesi
ve 50,000 adet vizenin verilmesi beklenmektedir.
DİĞER
37. Eğer DV programından bir vize almayı başarırsam ABD hükümeti bana ABD’ye seyahatimde
uçak bileti, ev ve iş bulma konularında destek veya ABD’ne tamamen yerleşene kadar para
yardımı sağlayacak mıdır?
Hayır, DV vizesi alan başvuru sahiplerine uçak bileti, ev ve iş bulmada destek veya para yardımı
sağlanmaz. DV vizesine yapacak olduğunuz başvurunuzda ilgili konsolosa ABD’ye gittiğinizde devlete
yük olmayacağınıza dair kanıt(lar) sunmanız gerekecektir. Bu kanıt sizin kişisel mal varlığınız, ABD’de
yaşayan bir akraba, yakın veya arkadaşınızdan Yeminli Geçim Beyannamesi (Form I-134) veya ABD’de
bir işveren tarafından verilmiş bir iş teklifi yazısı şeklinde olabilir.
DV-2017’YE KATILMAYA UYGUN ÜLKELER VE KATILIM BÖLGELERİNİN LİSTESİ
Coğrafi bölgelerine göre DV-2017 kura programına katılmaya uygun ülkeler aşağıda listelenmiştir. Özerk
olmayan ülkeler, yönetiminden sorumlu olan ülkelerin bölgeleri altına dahil edilmişlerdir. DV-2017
kurasına katılmaya uygun olmayan ülkeler ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi (USCIS) tarafından
Göçmenlik ve Varandaşlık Yasasının (INA) 203(c) maddesinde belirtilen bir formüle göre belirlemiştir.
Kuraya katılıma uygun olmayan ülkeler (ABD’ye aile veya iş dayanaklı göçmenliğin ana kaynağı oldukları
için) kendi bölgelerinin listelerinin en altında belirtilmişlerdir.
AFRİKA
Angola
Benin
Botsvana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Çad
Cezayir
Dijiboti
Ekvator Ginesi
Eritre
Etiyopya
Fas
Fildişi Sahili
Gabon
Gambiya
Gana
Gine

Gine – Bissau
Güney Afrika
Güney Sudan
Kamerun
Kenya
Komoros
Kongo
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Lesoto
Liberya
Libya
Madagaskar
Malavi
Mali
Mısır*
Moritanya
Morityus
Mozambik

Namibya
Nijer
Orta Afrika Cumhuriyeti
Ruvanda
Sao Tome ve Prinçipe
Senegal
Seyşeller
Siyerra Lion
Somali
Sudan
Svaziland
Tanzanya
Togo
Tunus
Uganda
Zambiya
Zimbabve
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*1967’den önce İsrail, Ürdün, Suriye ve Mısır tarafında kayda alınan bölgelerde doğanlar da yine
sırasıyla İsrail, Ürdün, Suriye ve Mısır kotalarından yararlanırlar. Gazze Şeridinde doğanlar Mısır
kotasına dahildirler; West Bank’ta doğanlar Ürdün kotasında yeralırlar; Golan Tepeleri Suriye
kotasında yer alırlar.


Afrika bölgesinde Nijerya doğumlu başvuru sahipleri bu yılın DV programına katılmaya uygun
değildirler.

ASYA
Afganistan
Bahreyn
Birleşik Arap Emirlikleri
Bruney
Burma
Butan
Doğu Timor
Endonezya

Hong Kong Özel İdare Bölgesi
Irak
İran
İsrail*
Japonya
Kamboçya
Katar
Kuveyt

Kuzey Kore
Laos
Lübnan
Maldivler
Malezya
Mongolya
Nepal
Singapur

Sri Lanka
Suudi Arabistan
Suriye*
Tayland
Tayvan**
Umman
Ürdün*
Yemen

*1967’den önce İsrail, Ürdün, Suriye ve Mısır tarafında kayda alınan bölgelerde doğanlar da yine
sırasıyla İsrail, Ürdün, Suriye ve Mısır kotalarından yararlanırlar. Gazze Şeridinde doğanlar Mısır
kotasına dahildirler; West Bank’ta doğanlar Ürdün kotasında yeralırlar; Golan Tepeleri Suriye kotasında
yer alırlar.
**Asya bölgesinde aşağıda sıralı olan ülke yerlileri bu yılın DV programına katılmaya uygun değildirler:
Bangladeş, Çin (Çin topraklarında doğmuş), Hindistan, Pakistan, Güney Kore, Filipinler, ve Vietnam.
Hong Kong Ö.İ.B. (Asya bölgesi), Tayvan (Asya bölgesi) ve Makau Ö.İ.B. (Avrupa bölgesi), kuraya
katılıma uygun ülkelerdir ve yukarıdaki listede adları geçmektedir.
AVRUPA
Arnavutluk
Almanya
Andora
Avusturya
Azerbaycan
Belarus
Belçika
Bosna Hersek
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka (okyanus aşırı bağlı

Finlandiya
Fransa (okyanus aşırı bağlı
alanları da dahil olmak üzere)

Gürcistan
Hırvatistan
Hollanda (okyanus aşırı bağlı

Kazakistan
Kıbrıs
Kırgızistan
Kosova
Kuzey İrlanda**
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan

Polonya
Portekiz (okyanus aşırı bağlı
alanları da dahil olmak üzere)

Romanya
Rusya
San Marino
Sırbistan
alanları da dahil olmak üzere)
İrlanda
Slovakya
İspanya
Slovenya
İsveç
Tacikistan
Makau Özel İdare Bölgesi
İsviçre
Türkiye
alanları da dahil olmak üzere)
İtalya
Makedonya
Türkmenistan
Ermenistan
İzlanda
Norveç
Ukrayna
Estonya
Karadağ
Özbekistan
Vatikan Şehri
Yunanistan
**Aşağıda belirtilen Avrupa ülkelerinin yerlileri bu yılın kura programına katılıma uygun değillerdir:
Büyük Britanya.
Büyük Britanya’ya şu ülkeler dahildir:
Anguila
Falkland Adaları
Pitcairn
Bermuda
İngiliz Virgin Adaları
Saint Helena
Cayman Adaları
Montserat
Türks ve Caicos Adaları
Cebelitarık
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Sadece çeşitlilik vize kurası için Kuzey İrlanda bu ülkelerden ayrı kabul edilir; Kuzey İrlanda DV
programına katılıma uygun bölgeler arasındadır.
Makau Özel İdare Bölgesi uygun ülkeler arasındadır ve yukarıdaki ülkeler arasında belirtilmiştir.
KUZEY AMERİKA
Bahamalar
Kuzey Amerika’da Kanada ve Meksika yerlileri bu senin kura programına katılmaya uygun değillerdir.
OKYANUSYA
Avusturalya (Okyanus aşırı bağlı bölgeleri de dahil
olmak üzere)
Fiji
Kiribati
Marşal Adaları
Mikronezya Federal Devleti
Naur
Palau
GÜNEY AMERİKA, ORTA AMERİKA VE KARAYİPLER
Antiga ve Barbuda
Dominika
Arjantin
Grenada
Aziz Kitts ve Nevis
Guetemala
Aziz Lusiya
Guyana
Aziz Vincent ve Grenadin
Honduras
Barbados
Kosta Rika
Beliz
Küba
Bolivya
Nikaragua

Papua Yeni Gine
Samoa
Solomon Adaları
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Yeni Zelanda (Okyanus aşırı bağlı bölgeleri
de dahil olmak üzere)

Panama
Paraguay
Şili
Surinam
Trinidat ve Tobago
Uruguay
Venezuella

Aşağıda belirtilen bölge ülkelerinde doğmuş olanlar bu yılın kura programına katılıma uygun değillerdir:
Brezilya, Haiti, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Ekvator, Haiti, Jamaika, Kolombiya, Meksika, Peru.

