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    Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) [3], ülkenin 
vatandaşlık ve göç sistemini yöneten ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı’na (DHS) bağlı bir 
kurumdur. 2002 Ulusal Güvenlik Yasası ile feshedilmiş ve DHS içindeki üç bileşenle değiştirilen 
Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmeti'nin (INS) halefidir: USCIS, Göçmenlik ve Gümrük Uygulaması 
(ICE) ve Gümrük ve Sınır Koruma (CBP).  

   USCIS, eski INS'nin görevlerinin çoğunu yerine getirir, yani iş vizesi, iltica ve vatandaşlık için 
başvurular da dahil olmak üzere çeşitli göçmenlik konularını işleme koyup karara 
bağlamaktadır. Ek olarak, ajans resmen ulusal güvenliği korumak, göçmenlik durumundaki 
birikintileri ortadan kaldırmak ve verimliliği artırmakla görevlendirilmiştir. 



BU BELGEDEKİ BİLGİLER EKİM 2018’DE WASHINGTON D.C.’ DEKİ ARLINGTON ASYLUM OFİSİNDE  
GERÇEKLEŞEN BAŞVURU SONRASI KAZANILAN HAKLAR KONFERANSINDAN DERLENMİŞTİR.  
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GENEL BİLGİLER  

Asylum başvurusu onaylanan kişiler için oturum, iş bulma, sağlık, maddi yardım vb alanlarda birçok sosyal 
yardım ve hak söz konusudur. Bu yardımlar ve kolaylıklar hakkında detaylı bilgi almak adına USCIS sitesinden 
faydalanılabilir yahut bu alanda faaliyet gösteren sosyal yardım derneklerine başvurulabilir.  

Bu kapsamda yaşadığınız idari bölgedeki (city, county, veya state) Sosyal Hizmetler Ofisi’ne gidip bilgi 
alabilirsiniz. Bazı ofislerde, çalışanlar size başvuru süreciyle ilgili yardımcı olabilir; bazı idari bölgelerde, başvuru 
süreci tamamen internet üzerinden tamamlanabilir.   

PROGRAMLAR 
 1.  Kabul ve Yerleştirme: Sığınmacı  statüsünü ABD dışında kazanan bireylere yönelik bir programdır, 3 ay 
sürer. 

Asylum başvurusu ABD’de onaylanıp Sığınmacı statüsünü ABD’de kazanan bireylere 

yönelik bazı programlar: 

2. Meslek Edindirme Programları: 6 aya kadar yararlanabileceğiniz Matching Grant ve 5 yıla kadar 
yararlanabileceğiniz Breaking the Barriers (BTB) programlarını içerir. 
3. Sağlık Programları: 3 yıla kadar yararlanabilirsiniz. 
4. Virginia Sığınmacı Çocukları Başarı Projesi (VRSAP): Sığınmacı çocuklarına eğitimle ilgili destek 
vermeyi amaçlar. Çocukların okul kaydında ve okulda desteklenmesinde yardımcı olur. 60 yaş üzerindeki 
Asylum başvurusu yapanlara hizmet veren programlar da bulunmaktadır. 
  

PROGRAM SÜRELERİ  

3 AY 6 AY 3 YIL 3 YIL 5 YIL

Kabul ve Yerleştirme Matching Grant Sağlık Programları VRSAP BREAKING THE 

BARRIERS
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I-94 KARTI 
  Asylum başvurunuzun kabul edilmesinden sonra Amerika’da süresiz oturum hakkınızın olduğuna dair bir 

oturum belgesi düzenlenecektir. Bu belge I94 olarak ifade edilmektedir. Bu belge sizin Amerika’da sınırsız 

oturum ve çalışma hakkınız olduğu anlamına gelmektedir. Asylum başvurunuz onaylandıktan sonra ABD 

Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (USCIS) tarafından hazırlanıp size gönderilen ya da gönderilecek olan bu 

belge, ABD’deki oturum ve çalışma izinlerinizin göstergesi olması açısından önemli bir belgedir. Ayrıca, 

göçmenlik statünüz ve Asylum  başvurunuzun onaylandığı tarih de bu belgede yazılıdır.  

  Asylum başvurunuza bağlı bazı işlemlerde, Asylum başvurusu yapanlara sunulan hizmetlerden yararlanırken 

ve göçmenlikle ilgili diğer belgelerinizi edinirken de I-94’e ihtiyacınız olacaktır. Bu yüzden I-94 belgenizi 

güvende tutmanız, kaybetmemeniz gerekir. İlk seferinde ücretsiz olarak gönderilen bu belgeyi, herhangi bir 

sebeple bu belgeyi yeniden hazırlatmak isterseniz bunun ücreti 445$ olacaktır.  
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İLTİCA BAŞVURUNUZUN ONAYLANDIĞI TARİH  

  Asylum başvurunuzun onaylandığı tarih I-94 belgenizde 

ve Asylum  kabul mektubunuzda yer alır.  

Bu tarih neden önemlidir? 

  Amerikada başvuracağınız sosyal programlar ve green card 

hakkından yarar lanabi leceğ in iz süre, Asylum  

başvurunuzun onaylandığı tarihe bakılarak belirlenir. Bu 

tarih, aynı zamanda, ne zamandan itibaren kalıcı oturum 

iznine başvurabileceğinizi, üniversitelerde “in state” 

ücret tarifesi ile ödeme yapmaya hak kazandığınız 

tarihi ve ne zamana kadar aile fertlerinizi kendi Asylum  

başvurunuza ekleyebileceğiniz gibi hususları belirler.  

SOSYAL GÜVENLİK KARTI (SOCIAL SECURITY CARD) 

   Asylum başvurunuz onaylanmadan evvel de 

SSN kartı almış olabilirsiniz. Ancak bu kartlar 

muhtemelen kısıtlamaya tabidir. Örneğin, 

kartınızın üzerinde “sadece çalışma amacıyla 

(for employment only)” yazıyor olabilir. Bu tarz 

kısıtlamaları kaldırmak için Sosyal Güvenlik 

Kurumu’na (Social Security Administration) 

başvurmanız gerekir.  
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Asylum başvurunuzun kabul edildiğine dair evrak ve/veya posta ile gelen I94 kartı ile Social Security 

Administration’a gidip mevcut numaranız değişmeden yeni bir kart çıkartabilirsiniz.  Verilecek kart kağıttan olup 

asla pvc kaplama, yahut muhafaza amaçlı herhangi bir işleme tabi tutulmamalıdır. Ayrıca bu kartı üzerinizde 

taşımanıza gerek yoktur. Bu nedenle telefonunuzla kartın resmini çektikten sonra, evinizde güvenli bir yerde 

taşımanızda fayda vardır. Son olarak hafif kalınca bir kağıda basılı olarak verilen bu kart kolay bir şekilde 

yıpranabilmektedir. Zaman zaman resmi daireler tarafından da ibraz edilmesi talep edilebilmektedir. Her ne 

kadar bu kart çok kolay deforme olabilse dahi kesinlikle üzeri kaplanmamalı ve üzerine yazı yazılmamalıdır. Aksi 

halde kart geçersiz olacaktır. 

EYALET KİMLİK KARTI - EHLİYET (STATE ID CARD - DRIVER’S 
LICENSE) 

I-94 belgeniz ve/ veya sosyal güvenlik kartınızla, eyalet kimlik kartına ve ehliyete başvurabilirsiniz. İkisi de devlet 

tarafından düzenlenmiş fotoğraflı kimlikler oldukları için bu ikisinden en azından birini en kısa sürede almanız 

önerilir. Çünkü günlük hayatınızda kimliğinizi kanıtlamanız gereken durumlar olabilir (örneğin, havaalanlarında 

biletiniz kontrol edilirken). 
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ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 

  Tıpkı Asylum başvurusu onaylanma sürecinden önce olduğu gibi, kabulden sonra da adresinizi değiştirmeniz 

halinde 10 gün içerisinde ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu’nu (USCIS) bilgilendirmeniz gerekir. Bu husus 

son derece mühimdir. Nitekim Green Card alana kadar hala Asylum kategorisi altında hareket edeceksiniz. 

  Bu işlemi, USCIS’in internet sitesinde bulabileceğiniz AR-11 formunu doldurarak gerçekleştirebilirsiniz. Daha 

sonra delil olarak kullanmanız ve sonraki formları doldururken kolaylık sağlaması açısından formu 

doldurduktan sonra bir kopyasını da kendiniz için saklamayı unutmayın. Aynı şekilde adresinizi USCIS 

sitesinden online olarak da değiştirebilirsiniz.  [www.uscis.gov] 

  Ayrıca, adresinizi değiştirdiğinizde DMV’yi, posta hizmetlerini (USPS) ve Healthcare.gov dahil bulunduğunuz 

eyaletin diğer sosyal hizmet kurumlarını da bilgilendirmeniz gerekir. Bu husus özellikle kendileri yahut 

çocukları için medicaid gibi ücretsiz sağlık hizmeti alanlar için önemlidir. Aksi halde hak kaybı yaşayabilirsiniz. 

Her bir kurum için ayrı ayrı adres değişikliği yapılması gerekmektedir. 

 İLTİCA BAŞVURUSU KABULÜ SONRASINDA  
SAĞLANAN SOSYAL YARDIMLAR 







MADDİ DESTEK SAĞLIK SİGORTASI EK GÜVENLİK GELİRİ SAĞLIK KONTROLÜ

EĞİTİM İŞ BULMA - ÇALIŞMA ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ
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MADDİ DESTEK  

   Asylum başvurunuz onaylandıktan sonra yaşadığınız (County yahut State) idari bölgedeki Sosyal Hizmetler 

Ofisi’nin (Department of Social Services) programlarından yararlanma hakkınız olabilir. Her bir eyalet içerisinde 

yardım şartları değişebilir. O nedenle bulunduğunuz yerdeki bir kuruma gidip sizin için sağlanabilecek 

hizmetleri öğrenebilirsiniz. Bu programlardan bazıları şunlardır: 

Bu programlardan bazıları şunlardır: 

  Bu yardımlar aylık bir kaç yüz dolar üzerinden ve genelde maksimum bir yıla kadar verilebilen yardımlardır. O 

nedenle özellikle Avrupa ülkelerinde verildiği gibi geniş bir yardım yelpazesi beklememek gerekir.  

  Ayrıca iş sahibi olduğunuz zaman yahut çeşitli kişi yahut kurumlardan maddi destek aldığınız zaman gelirinizin 

belirli seviyenin üzerine çıkması halinde bu programlardan aldığınız yardım azaltılabilir veya kesilebilir.  

SAĞLIK SİGORTASI 

Medicaid programı: Türkiye’deki yeşilkart benzeri Devletin sağladığı tam kapsamlı sağlık sigortası hizmetidir. 

Eyaletten eyalete farklı isimlerle adlandırılabilir. 

1. İhtiyaç sahibi ailelere geçici yardım programı (TANF): Bu programdan 5 yıla 

kadar yararlanabilirsiniz. Programın hak sahiplerine sağladığı imkanlar 

eyaletten eyalete değişiklik gösterebilir.  
2. Sığınmacı nakit yardımı programı (RCA): Bekar veya çocuksuz evli Asylum 

başvurusu yapanlar in yararlanabileceği bir programdır. 

3. Ek beslenme yardımı programı (SNAP): Bu program gıda ürünü almanıza 

destek olmak için aylık destek sağlar. Yardımı nakit olarak değil de 

anlaşmalı marketlerde kullanabileceğiniz bir elektronik kart (banka kartı 

gibi bir kart) üzerinden alırsınız. 
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Sığınmacı sağlık destek programı (Refugee Medical Assistance): Çocuğu olmayan bekar Asylum 

başvurusu yapanlar in 8 aya kadar yararlanabileceği bir programdır. 

Medicaid ve Refugee Medical Assistance programlarına başvurup hak kazandığınız takdirde bu programlar size 

genel bir sağlık sigortası sağlar. Ancak, ağız ve göz gibi genelin dışında görülen sağlık alanlarında bu 

sigortalar masraflarınızın tamamını karşılamayabilir.  

Ayrıca, farklı sağlık masrafları, ağız ve göz sağlığı, reçeteler ve gözlüklerde sigortanın karşıladığı masraflar ve 

sizin ödemeniz gereken masraflar yetişkinler ve çocuklar için farklılık arz edebilir.  

Bu programlara başvurmak için yaşadığınız idari bölgedeki (city, county, veya state) Sosyal Hizmetler Ofisi’ne 

gidip bilgi alabilirsiniz.  

Genel itibari ile herkesin obamacare diye bilinen ve her yıl healthcare.gov adresinden yahut buraya bağlı 

merkezler üzerinden yapılan sigorta başvurusu üzerinden de medicaid vb sigorta türlerine başvurulabilir. Gelir 

ve hane halkı sayısına bağlı olarak başvuran kişilere ücretli sigorta primi destek ödemesi yahut medicaid 

sigortası çıkabilir. Genellikle maddi durumu düşük olan ailelerin çocuklarına büyük oranda medicaid 

çıkmaktadır. Ebeveynlere ise zaman zaman medicaid çıkabilmekte zaman zaman ise sigorta primi ödeme 

yardımı çıkabilmektedir.  

Medicaid, federal bütçedeki üçüncü büyük yerli programdır.
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EK GÜVENLİK GELİRİ  

65 yaşından büyük ya da engelliyseniz ek güvenlik gelirine başvurabilirsiniz. Bu programın 

ayrıntıları ve diğer şartları eyaletten eyalete değişiklik gösterebileceğinden yaşadığınız idari bölgedeki sosyal 

hizmet kurumlarından bilgi almanız tavsiye edilir. Bu geliri alma hakkınızın devam etmesi için Asylum  

başvurunuz onaylandıktan sonra 7 yıl içinde vatandaş olmanız beklenir.  

SSI başvuruları birçok eyalette internette bulunabilir, ancak yerel sosyal hizmet ofislerine giderseniz ofis 

çalışanları size başvuru sürecinde yardımcı olabilir.  

 Yararlanabileceğiniz diğer hizmetlerin çoğu gibi, bu hizmete başvururken de ikametinizi, başvurduğunuz idari 

bölgede yaşadığınızı, kanıtlamanız istenebilir. Evinize sizin adınıza gelen faturaları, kira kontratınızı vs. 

adresinizi kanıtlamak için kullanabilirsiniz.  

SAĞLIK KONTROLÜ  
Asylum başvurusu onaylanan bireyler, ruh ve akıl sağlığı, göz-kulak kontrolü, gerekli aşılar ve tüberküloz testini 

de içeren kapsamlı bir sağlık kontrolüne hak kazanırlar. Sağlık kontrolünden sonra ihtiyacınız varsa ilgili doktora 

ve/veya ilaçlara yönlendirilirsiniz.  

Asylum başvurunuz onaylandıktan sonra 90 gün içerisinde randevu aldığınız takdirde, bu sağlık kontrolünden 

ücretsiz yararlanma hakkına sahipsiniz. Randevuyu mümkün olan en kısa zamanda alıp sağlık kontrolünden 

ücretsizken yararlanmak sizin için çok önemlidir. Çünkü 1 yıl sonra Green Card almak için yapacağınız 

başvuruda sizden, bu sağlık kontrolünde alabileceğiniz belli aşılar ve sağlık raporları istenecektir. Şayet Asylum 

başvurunuz kabul edildikten sonra bu sağlık kontrolünü yaptırmazsanız Green Card başvuru sürecinde ailedeki 

fert başı 300 ile 500 dolar arasında bir ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz. 

Ayrıca sigortanız olsa bile, çoğu sigorta bu tarz sağlık kontrollerinde masrafları karşılamadığından bu ücreti 

tamamıyla ödemek zorunda kalabilirsiniz. 

Yaşadığınız idari bölgede sağlık kontrolü yaptırabileceğiniz anlaşmalı kurumların listesini internette 

bulabilirsiniz. Gitmeden önce arayıp Asylum başvurusu yapanlar için sağlık kontrolü yapıp yapmadıklarını 

sorabilir ve randevu alabilirsiniz. 
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EĞİTİM 

  İngilizce konuşmuyorsanız ABD’deki eğitiminize ESL (veya ESOL) dersleri alarak başlamanız gerekir. Bu dersler, 

ana dili İngilizce olmayan bireylere İngilizce öğretmeyi amaçlar. Belli sosyal hizmet kurumları uygun fiyatlı 

(bazen ücretsiz), evinize yakın ve günlük programınıza uygun ESL kursları bulmanıza yardımcı olabilir. Bunun 

dışında, kendiniz de internetten araştırarak size uygun kursları bulabilirsiniz. 

GED (General Education Development) 

Şayet lise diplomanız yok ise GED programına 

yazılabilir ve diplama sahibi olabilirsiniz. Bu 

diplomayı almak için dil bilgisi, matematik, fen 

bilimleri ve sosyal bilgiler alanlarından oluşan 

GED testini geçmeniz gerekir. Bu testi 

geçebilmek için belli seviyede İngilizce biliyor 

olmanız beklenir. Çoğu eyalette GED testine 

hazırlık için ücretsiz kurslar vardır, yeterli 

seviyede İngilizce öğrendikten sonra bu kurslara 

kayıt olabilirsiniz. 
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Geldiğiniz ülkede liseyi bitirdiyseniz ve lise diplomanız varsa burada üniversiteye başlayabilirsiniz. Eğitiminize 

ara verdiyseniz üniversite yerine yüksek okuldan (community college) devam etmek daha makul 

bir tercih olabilir; ara vermediyseniz bile yüksek okullarda kabul şartları daha düşük olduğundan ve görece 

daha uygun fiyatlı olduklarından eğitime yüksek okuldan başlamak daha kolay bir yol olabilir. 
  

Ertesinde de daha makul fiyatlı ve zaman zaman ücretsiz eğitim de alabileceğiniz community college’lara 

yazılabilir ve devamında üniversitelere geçiş yapıp aldığınız dersleri saydırabilirsiniz. Üniversite yerine 

yüksekokuldan (community college) devam etmek maddi açıdan daha makul bir tercih olacaktır. 

Geldiğiniz ülkede üniversiteden mezun olduysanız ve üniversite diplomanız varsa diplomanızın denkliği için 

ilgili derecelendirme kurumlarına başvurmanız ve onay almanız gerekmektedir. Böylece amerikada diploma 

gerektiren tüm başvurular için hazır hale gelirsiniz. 

Amerikada Türkiyeden aldığınız üniversite diplomasının denklik veren şirketler üzerinden tescilini yaptırmanız 

çok önemlidir. Bu gibi işlemler aylar sürebildiğinden bir an evvel bu tarz bir kurumu başvurmanızda fayda 

vardır. 

13



YÜKSEK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ  

  Amerika’da yabancı yahut vatandaş olmanıza bakılmaksızın eyalet içi başvurular ve eyalet dışı başvurular 

arasında ücret farkı mevcuttur. ABD’nin birçok eyaletinde o eyaletin yerlisi olan öğrenciler, yüksek öğrenim 

kurumlarına, yerli olmayanlara nazaran daha az ücret öderler. Okula ve eyalete göre değişiklik göstermekle 

birlikte, yerli olmayan örenciler, normalinde 2, hatta bazen 3 katı kadar ücret ödemek zorunda kalırlar. Bu vesile 

ile eyalet içi başvuru yapmak son derece avantajlı bir durumdur. 

  Şayet ilgili kişi üniversitenin bulunduğu eyalette bir yıldan fazla süredir ikamet etmekte ise eyalet içi başvuru 

indiriminden yararlanabilecektir.  

  Yüksek öğrenim kurumlarında eğitim ücretleri (tuition), resident (yerli) ve non-resident (yerli olmayan) olarak 

ikiye ayrılır. Asylum başvurusu kabul edilen bir kişinin eğitim ücretleri anlamında yerli sayılabilmesi için Asylum 

başvurusunun kabulünden itibaren 365 gün boyunca o eyalette ikamet etmesi gerekir.  

  Bu yüzden eğer üniversite veya yüksek okula gitmeyi planlıyorsanız, o eyalette bir yıl yaşayıp 

sonrasında okula kayıt olmak, ödemeniz gereken ücreti ciddi anlamda azaltacaktır. Bazı okullar bu 

kurala istisna yapabilir, kayıt olmayı düşündüğünüz okula danışarak bu konuda ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.  

EĞİTİMDE FİNANSAL DESTEK  

ABD’de yüksek öğrenim ücretleri çok 

yüksek olabilir, ancak Amerika’da 

e ğ i t i m g ö r m e k i s t i y o r s a n ı z 

başvurabileceğiniz burs ve kredi 

imkanları mevcuttur.   

Bunlardan bir tanesi FAFSA’dır 

(Federal Finansal Destek Ücretsiz 

Başvurusu).  
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Asylum başvurunuz kabul edildikten sonra -o eyalette kalıcı oturup izninizin olup olmadığı, bir yıldır orada 

yaşayıp yaşamadığınız fark etmeksizin– FAFSA’ya başvurmaya hak kazanırsınız. Bu program teknik olarak 

öğrenciye kredi imkanı sağlamakta ve ilerleyen yıllarda bu kredinin geri ödenmesi gerekmektedir. Kimi 

hallerde maddi durumunuza göre sonradan ödemeli veya ödemesiz kredi alabilirsiniz. 

Başvurular fafsa.ed.gov adresinden online olarak yapılır. Eğer başvuru süreci karışık görünüyorsa veya 

başvurunuz hakkında herhangi bir sorunuz varsa başvurduğunuz okulun Finansal Destek Ofisi’ne 

danışabilirsiniz.  
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İŞ BULMA - ÇALIŞMA 

   Özellikle bulunduğunuz bölgede yaşam şartları çok pahalı olabileceğinden bir an evvel bir iş sahibi olmak çok 

önemlidir. Asylum başvurusu yapanlar e yardım eden kurumların çoğunda iş bulma programları mevcuttur. Bu 

tarz programlar acil ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için geçici işler bulmanıza yardımcı olurlar; bunun yanında, 

geldiğiniz ülkede bir kariyerinizin olması durumunda bu kariyerinize dönebilmeniz için de size rehberlik 

ederler. Bazı kurumlar 5 yıla kadar rehberlik hizmeti verirler.  

   Eski mesleğinize dönmek biraz zaman alabileceği için ve yararlanmakta olduğunuz maddi yardımlar kısa 

süreli ve az miktarda olduğu için çok seçici olmadan, şartları size uyan ilk işe başlamak uygun bir tercih olabilir. 

O işe başladıktan sonra daha iyi işler aramaya ve kendi kariyerinize dönmek için çalışmaya devam edebilirsiniz. 
  

   İşe başlamak için acele etmek, sağlık sigortanız ve emeklilik planınız açısından da önemlidir. Sosyal hizmet 

kurumlarından aldığınız sağlık sigortaları yeterince kapsamlı olmayabilir, bu da aldığınız sağlık hizmetlerinde 

sizi kısıtlayabilir. Bu yüzden bir an önce işe başlayıp finansal olarak kendinizi ve ailenizi desteklemeniz 

açısından önemlidir. 

  İş bulma konusunda Asylum başvurusu yapanlara destek sağlayan kurumların bazılarında iş arama, ABD’de 

işverenlerin istediği tarzda özgeçmiş yazma, mülakatlara hazırlanma, belli alanlarda iş verenlerle görüşme, 

alanında uzman kişilerden iş bulma konusunda destek almanın yanı sıra, belli miktarda finansal destek de 

alabilirsiniz. Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi, bu tarz finansal destekler miktar ve zaman açısından oldukça 

sınırlı olduğu için, iş bulma konusunda acele etmeniz her zaman bir numaralı öneridir.  
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THE MATCHING GRANT  

Bu program, işin mesai saatleri, kendi uzmanlıkları/eğitimleriyle ilgisi vs. ne olursa olsun, sunulan ilk işi kabul 

etmeye hazır olan kişilerin yararlanabileceği 6 aylık bir programdır.  

Bu program size, iş hayatınızda yardımcı olarak, özgeçmiş yazma, işverenlerle bağlantı kurma gibi konularda, işe 

hazırlık desteği sağlar. Ayrıca, belli bir iş için ihtiyacınız olan diğer şartları sağlamanıza da yardımcı olur. 

Örneğin, bir işe başlamak için ehliyete ihtiyacınız varsa, onu almanıza yardımcı olur. Bunların dışında ilk 

120 gün, bu programdan maddi destek de alabilirsiniz. Faturalarınızı, kiranızı, elektrik, su vs. 

giderlerinizi karşılamak için yardım almanız da mümkündür.  

Sizi bu programa yönlendiren veya bu programı size sunan kurum, siz işe başladıktan sonra da sizinle 

bağlantıda kalır ve belli bir süre daha size rehberlik etmeye devam eder. Programın amacı, bu 6 ayın sonunda, 

maddi olarak kendinize yetebilecek hale gelmeniz ve ihtiyacınız olduğunda aradığınız kaynakları kendi başınıza 

bulabilecek seviyeye ulaşmanızdır.  

Bu tarz programlar aracılığıyla bir işe girdiyseniz ve size sunulan işin sağlık sigortası, ihtiyacınız olabilecek 

masrafları karşılamıyorsa Medicaid, Affordable Care Act (ACA) gibi, federal düzeyde veya eyalet, ilçe vs. 

düzeylerinde uygun fiyatlı sağlık programlarına başvurmanız önerilir.  

Her zaman, belli seviyede bir sağlık sigortasıyla güvence altında olduğunuzdan emin olun, çünkü herhangi bir 

acil ihtiyacınız olduğunda sağlık hizmeti almanız gerekir ve hastaneye giderseniz, tedavinizin 

tamamlanmasından sonra ciddi manada yüksek miktarlarda faturalarla karşılaşabilirsiniz.   

The Matching Grant için Bazı Gönüllü Kuruluşlar:  

• Church World Service/Immigration and Refugee Program, New York, NY; 

• Domestic and Foreign Missionary Society of the Protestant Episcopal Church of the U.S.A., New York, NY; 

• Ethiopian Community Development Council, Inc./Refugee Resettlement Program, Arlington, VA; 

• HIAS, Inc. (Hebrew Immigrant Aid Society)/Refugee and Immigrant Services, New York, NY; 

• International Rescue Committee/Resettlement, New York, NY; 

• Lutheran Immigration and Refugee Service, Baltimore, MD; 

• U.S. Conference of Catholic Bishops, Washington, DC…  
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ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ (Employment Authorization Document – EAD) 

Asylum başvurununuz onaylanıp I-94 belgenizi aldığınız zaman, yasal olarak çalışma izninizi almış olursunuz. 

Bunun kanıtı olarak da çalışma izni belgesi alabilirsiniz (kısaca EAD). Ilk kart başvurusu ücretsizdir. 

Yasal olarak çalışma izninizin süresi hiç bitmez, tarihi geçmez. Hatta teknik olarak EAD kartına da başvurma şartı 

da yoktur. Bu kart yalnızca kimi iş verenlerin çalışma iznine sahip olduğunuza dair delil istemesi halinde işe 

yarayacaktır. Ayrıca resimli olduğu için bu kartı resmi kimlik olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca her ne kadar 

çalışma izniniz süresiz olsa dahi alacağınız EAD kartının bir süresi olacaktır. Bu nedenle belirli aralıklarla bu kartı 

yenilemeniz gerekecektir. Bu süre 2 yıl civarındadır. Çalışma izni belgenizi güvenli bir yere koymanız çok 

önemlidir, çünkü kaybederseniz veya herhangi bir sebeple yeniden almak isterseniz 495$ ücret ödemeniz 

gerekecektir.  
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I-9 FORMU – ÇALIŞMA İZNİNİZİN TAHKİKİ 

Çalışmaya başladığınızda işvereniniz sizden, 

çalışma izniniz olduğunu beyan etmenizi 

isteyecektir. Bunu tahkik etmek için de sizden I-9 

adlı kısa bir form doldurmanızı isteyecektir. 

Bu formu, daha önce kaç yerde çalışmış 

o lduğunuz fark etmeksiz in, ça l ışmaya 

başladığınız her işte doldurursunuz.  

I-9 formunuzu doldururken statünüz kısmına 

“çalışma izni olan yabancı (an alien authorized to 

work until)” kutusunu işaretlemeniz gerekir. 

Sonrasındaki boşluğa çalışma izninizin hangi 

tarihe kadar geçerli olduğunu yazmanız beklenir, 

ancak, sizin çalışma izniniz süre sınırlı 

olmadığından o boşluğa “not applicable” ya da 

“n/a” yazmanız gerekir.  

Onun altındaki satırda Alien # ya da Admission # yazan yerin yanına da çalışma izni belgenizde yer alan A # 

numaranızı yazmanız gerekir. 

Eğer işvereniniz, ABD’deki yasal statünüz ve çalışma izniniz konusunda ikna olmadıysa veya herhangi bir şekilde 

Sığınmacı  statünüzden dolayı ayrımcılığa uğradığınızı düşünüyorsanız Adalet Bakanlığı’nın İş Yerlerinde 

Göçmenliğe Bağlı Adaletsiz Uygulamalar Danışma Ofisi’ni (OSC) arayabilirsiniz. Telefon numarası: 

1-800-255-7688 
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E-VERIFY 

     E-verify, anlaşmalı iş yerlerinin, çalışanlarının çalışma izinlerini tahkik etmek için kullandıkları internet bazlı 
bir sistemdir. Bu sisteme kayıtlı olan işyerleri çalışma izninizin olup olmadığını buradan da kontrol 
edebilecektir. 

    Çalışmaya başladığınız iş yeri e-verify sistemine kayıtlı olabilir ve çalışma izniniz olduğundan emin olmak için 
bu sistemi kullanabilir. E-verify internet üzerinden çalışan bir sistem olduğu için, genellikle, anında sonuç verir. 
Ancak, nadiren de olsa bazı durumlarda, çalışma izniniz olduğunu tahkik edecek kurum, the Department of 
Homeland and Security (DHS) ya da the Social Security Administration (SSA) olabilir, “geçici olarak 
onaylanamadı (tentative nonconfirmation – TNC)” cevabı verebilir. TNC cevabı çalışma izniniz olmadığı 

anlamına gelmez; işvereninizin sisteme girdiği bilgi ile I-9 formunuzdaki bilgi arasında bir 

uyuşmazlık olduğu anlamına gelir ve bu cevaba itiraz etme hakkınız vardır. Size TNC cevabını veren 
kurum, DHS veya SSA, size cevabın sebebini ve bu cevabı nasıl değiştirebileceğinizi açıklayan bir yazı 
göndermek zorundadır. Bu yazı, işvereniniz aracılığıyla gönderilir ve işvereninizin bu yazıyı size vermesi gerekir. 
Bu şekilde TNC cevabını değiştirebilir, çalışma izniniz olduğunu kanıtlayabilirsiniz. 

AİLENİZİ İLTİCA BAŞVURUNUZA DAHİL ETME 

Bu statüye başvurabilmeniz için aile ilişkisinin Asylum  mülakatı sırasında var olması gerekir, sonradan 

kurulmuş aile ilişkileriniz için bu statüye başvuramazsınız. USCIS web sitesinde bulabileceğiniz I-730 formunu 

doldurarak ikincil Asylum statüsü başvurusunu yapabilirsiniz, bu başvurunun herhangi bir ücreti yoktur 

(uscis.gov/family/family-refugees-asylees). 

Asylum başvurunuz onaylandıktan sonra iki yıl içinde eşinizi ve 
21 yaşının altındaki evli olmayan çocuklarınızı Asylum 
başvurunuza ekleyebilirsiniz. Bu işleme, ikincil Asylum statüsü 
(derivative asylum status) başvurusu denir.
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Başvurunuz kabul edildiğinde, eşiniz 

v e b a ş v u r u n u z a y a z d ı ğ ı n ı z 

çocuklarınız, sizinle aynı yasal statüde 

olacak ve sizin yararlanma hakkınız 

o l a n h i z m e t l e r d e n o n l a r d a 

yararlanabilecektir.  

Eşinizi veya herhangi bir çocuğunuzu 

kendiniz i ç in asy luma başvururken 

doldurduğunuz forma yazmadıysanız Asylum  

başvurunuz kabul edildikten sonra onlar için 

ikincil Asylum  statüsü başvurusu yapmanız 

problem olabilir, çünkü sahte bir aile ilişkisi 

göstermeye çalıştığınız düşünülebilir.  

Şayet Asylum başvurusu esnasında yahut 

interview öncesinde aile üyelerinizden biri 

yahut bir kaçını başvurunuza eklememiş 

yahut o esnada ilgili aile ferdinin fiziken Amerika’da olmaması nedeniyle ekleyememiş iseniz Asylum  

başvurunuzun onaylanmasından sonra da aile fertlerinizi başvurunuza dahil edebilirsiniz.  

Ancak başvuru kabulünden sonra bu işlem çok daha zor ve uzun sürmektedir. 

Başvurunuz kabul edildiğinde, eşiniz ve başvurunuza yazdığınız çocuklarınız, haklarında Asyluma’a 

başvuruyorum seçeneğini seçmiş iseniz sizinle aynı yasal statüde olacak ve sizin yararlanma hakkınız olan 

hizmetlerden onlar da yararlanabilecektir.  

Asylum başvurunuz kabul edildikten sonra evlenmiş iseniz eşinizi dosyanıza ekleyemezsiniz. 
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YURT DIŞINDAKİ AİLE ÜYELERİ İÇİN ASYLUM TALEBİ – AİLE 

BİRLEŞTİRMESİ 

   Asylum başvurusu esnasında I589 formunda belirtmiş olduğunuz aile üyelerinizin Amerikaya gelebilmeleri 

için başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun için öncelikle tıpkı Asylum’a başvurur gibi bir form doldurup USCIS’e 

başvurmanız gerekmektedir. Başvurunuz kabul edilirse bu durumda Amerikadaki Vize merkezine başvuruda 

bulunmanız ve Aile fertlerinizin vize süreçlerini başlatmanız gerekmektedir. Devam eden süreçte Vize merkezi 

Aile üyelerinizin bulunduğu ülkedeki Amerikan Konsolosluğu ile irtibat kurup süreç hakkında bilgilendirme 

yapacaktır. Ertesinde ise aile üyeleriniz görüşme için konsolosluğa davet edilecektir. Burada evlilik evraklarının 

incelenmesi ve DNA testi dahil sahteciliğin önüne geçilmesi için bir dizi güvenlik önlemine başvurulabilecektir. 

Bu vesile ile çocuklarınızın sizinle olan kan bağını kanıtlamak için kan testi istenebilecektir. Aynı şekilde eşinizle 

olan evlilik ilişkisini kanıtlamak için eşinize ulaşıp evlilik kartı, vs. belgeleri de isteyebilirler. 

AMERİKA DIŞINA ÇIKMAK - TRAVEL DOCUMENT 

Asylum başvurusu yapanlar ABD dışına çıkarken bazı sınırlamalara tabidirler. ABD dışına seyahat etmeyi 

düşünüyorsanız seyahate çıkmadan ÖNCE seyahat belgesi almanız gerekir. Ücreti 220$ olan bu 

belge, ABD’ye geri dönme ve oturumunuzu devam ettirme niyetinizin kanıtır. Ayrıca, seyahatten 

dönünce ABD’ye yeniden girişinizi sağlayacak belge de budur.  

Bu belgenin dışında, “yeniden giriş belgesi” adı verilen bir belge de ABD dışına seyahat etmiş iseniz geri 

dönmenize izin verir. Ancak bu belgenin ücreti 445$ olduğundan ve alması daha zor olduğundan diğer seyahat 

belgesi kadar önerilmez. Bu iki belgeden birine sahipseniz yurt dışına seyahat edip ABD’ye geri gelebilirsiniz.  

Bu belgelerden herhangi birini almak için kalıcı oturum izninizin (Green Card) olması gerekmez, 

Asylum başvurunuz onaylandığında bu belgelere başvurmaya hak kazanırsınız. 
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ABD dışına seyahatlerinizde, nereye seyahat ettiğiniz fark etmeksizin, bu belgelerden birine ihtiyacınız vardır. 

Bu belgelerden birini aldığınız zaman da belgenin tarihi geçene kadar ABD dışına seyahat edebilirsiniz, her 

seyahatinizde ayrıca başvurmanıza gerek yoktur.  

Ayrıca belirtmek gerekir ki Asylum başvurunuzun kabul edilmesinden sonra turist vizenizin geçerliliği sona 

erecektir. Yani Amerika dışına çıkıp pasaportunuzda bulunan geçerli turist vizesi ile tekrar giriş yapamazsınız. 

Edindiğiniz seyahat belgesiyle kendi ülkenize seyahat etmeniz yasal olarak mümkündür. 

ANCAK, kendi ülkenize seyahat ederseniz ABD’deki Sığınmacı statünüzü riske atmış olursunuz. 

Bu durumun tespit edilmesi halinde Asylum statünüz iptal edilebilir. Hatta Green Card almış 

olsanız dahi yasal oturumunuz iptal edilebilir. Vefat vb istisnai hallerde izin alarak kısa 

süreliğine Türkiye’ye gidebilirsiniz ancak uzun süre kalırsanız yine aynı risklerle 

karşılaşabilirsiniz. 
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Doğal olarak, yurt dışı seyahatlerinizde kendi ülkenizden olan pasaportunuzu kullandığınızda ABD’deki 

Sığınmacı statünüzü ve Asylum sürecinizi riske atmış olursunuz.  

Seyahate çıkmadan önce edindiğiniz seyahat belgesi, oturum izni sürecinizi etkilemeden ABD dışında 1 yıla 

kadar kalma imkanı sağlıyor olsa da tek seferde üç aydan fazla yurt dışında kalmanız, vatandaşlığa giden 

sürecinizi olumsuz etkileyebileceğinden, pek tavsiye edilmez. Eğer daha uzun süreli olarak yurt dışına seyahat 

etmeniz gerekiyorsa kalıcı oturum izninizi alıp öyle seyahat etmeniz daha iyi bir tercih olur. 
  

Yurt dışı seyahatleriniz oturum izni ve vatandaşlık sürecinizde ciddi sonuçlar doğurabileceğinden, konuyla ilgili 

sorularınızı ayrıntılı bir şekilde (nereye seyahat edebileceğiniz, ne kadar süreyle seyahat edebileceğiniz vs.) bir 

avukata sormanız tavsiye edilir. Avukatınız yoksa Asylum başvurusu yapanlara sosyal hizmet veren 

kurumların çoğunda bulunan hukuki destek bölümlerine de danışabilirsiniz.  

ABD içinde seyahatlerinizde seyahat belgesine ihtiyacınız yoktur. Uçakla seyahat ediyorsanız havaalanlarında 

kimliğinizi doğrulamak için fotoğraflı kimlik istenir, ehliyetinizi veya çalışma izni belgenizi kullanabilirsiniz.  

Yurt dışı seyahatlerinizde kendi ülkenizden olan pasaportu 
kullanabilirsiniz ancak kendi pasaportunuzu kullanmanız sizin için 
problem olabilir, çünkü (1) eğer pasaportunuz olduğu için seyahate 
çıkmadan önce seyahat belgesi edinmediyseniz döndüğünüzde ABD’ye 
giriş izniniz olmayacaktır, (2) kendi ülkenizin pasaportunu 
kullanmanız, ABD tarafından, hâlâ kendi ülkenizin ayrıcalıklarından 
faydalanıyormuşsunuz gibi görülebilir, ki bu da kendi ülkenizde 
başınıza bir şey geleceğinden endişelendiğiniz iddiası ile çelişir. 

DİKKAT!
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KALICI OTURUM İZNİ (GREEN CARD) 

 

Asylum başvurunuz onaylandıktan 1 yıl sonra (I-94 belgenizdeki tarihten 365 gün sonra)  Green Card almak için 

başvurabilirsiniz. Green Card Amerika’da sınırsız kalma hakkını sağlayan bir oturum çeşididir. Green Card 

aldıktan 5 yıl sonra Amerikan Vatandaşlığına başvurulabilmesi ve Green Card ile Asylum geçmişinizi saklama 

imkanı nedeniyle bu başvuru önemlidir.  

Green Card aldıktan 5 yıl sonra vatandaşlığa başvurma hakkınız başlar, o yüzden Green Card başvurunuzu ne 

kadar çabuk yaparsanız vatandaşlık haklarını kazanmanız da o kadar çabuk olacaktır.  

Green Card başvurunuzu USCIS’in web sitesinde bulabileceğiniz I-485 (Application to Register Permanent 

Residence or Adjust Status) formunu doldurarak yapabilirsiniz. Bu formu kendiniz için ve şartları uyan, kalıcı 

oturum izni almak isteyen aile bireyleriniz için doldurmanız gerekmektedir. Green Card Başvurusu uzun ve 

çetrefilli olduğundan başvuru esnasında hukuki destek almanız tavsiye edilir. 

Kalıcı oturum izni başvurusu kişi başı ücrete tabi olduğundan bazı aile bireylerini başvurunuza sonradan 

eklemeyi düşünebilirsiniz, ancak aile bireylerini sonradan eklemek ilerde daha fazla işlem yaptırmanıza sebep 

olabilir. Bu yüzden imkanınız varken aile bireyleriniz için de başvurmanız tavsiye edilir.  
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I-485 formu doldurup Green Card ile kalıcı oturum iznine başvurmanın ücretleri aşağıdaki gibidir: 

Yetişkinler için kişi başı 1070 $ 

Çocuklar için kişi başı 985 $ 

Tek ebeveyn ile başvuran çocuklar için kişi başı 600 $ 

Bu ücretler seneden seneye değişiklik gösterebiliyor, o yüzden başvurmaya karar verdiğinizde formu 

doldurmadan önce USCIS web sitesine bakıp güncel ücretleri öğrenebilirsiniz.  
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VATANDAŞLIK 

  Green Card ile kalıcı oturum izninizi aldıktan sonraki adım, vatandaşlıktır. Vatandaşlığa başvurmak için N-400 
Vatandaşlığa Başvuru formunu doldurmanız gerekir. Bu başvuruda, en az 5 yıldır kalıcı oturum izniniz 

olduğunu ve bu 5 yılın en az 30 ayında fiziksel olarak ABD’de bulunduğunuzu kanıtlamanız 

gerekir. Bu yüzden ABD dışına seyahatlerinizde bu 30 aylık süreyi göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir. 
Ayrıca, vatandaşlık başvurunuzda, vatandaşlık almayı talep ettiğiniz idari bölgede en az üç aydır yaşadığınızı 
kanıtlamanız beklenir.   
 

  

 Başvuru sürecini tamamlayıp 

vatandaş olduğunuzda ABD 

pasaportu alabilecek, ABD’de 

oy kullanabilecek, federal 

ofislere iş başvurusunda 

bulunabileceksiniz.  

 B u n u n y a n ı n d a , v a t a n d a ş 
olduğunuzda ABD’den sınır dışı 
e d i l m e n i z d e s ö z k o n u s u 
olmayacak, kendi ülkenize geri 
gönderilme ihtimali kalmayacaktır.  
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  ZORUNLU ASKERLİK SİSTEMİ  
                  

 ABD’de askerlik hizmeti zorunlu değildir, ancak 18-25 yaş 
arasındaki bütün erkek vatandaşlar, “zorunlu askerlik sistemi” adı 
verilen bir sisteme kayıtlı olmak zorundadır. Bu nedenle henüz 
Amerikan vatandaşı olmamış olsanız bile Asylum başvurunuz kabul 
edilmiş ise ve belirtilen yaş aralığında iseniz ilgili sisteme kayıt 
olmak zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk Başvuru sahibi yahut 
başvuru sahibinin eşi yahut çocukları için de geçerlidir. 

    Bu sistem, herhangi bir savaş durumunda askere çağrılacak potansiyel personel listesinin yapılmasını sağlar. 

Bu sisteme, zorunlu askerlik sisteminin web sitesinden (sss.gov) veya postanelerden kayıt olabilirsiniz. Kaydınızı 

yaptırdıktan sonra kayıt olduğunuzu gösteren belgenin bir kopyasını saklamayı ihmal etmeyiniz. 

USCIS İLETİŞİM BİLGİLERİ 

www.uscis.gov, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu’nun (U.S. Citizenship and Immigration 

Services, USCIS) resmi web sitesidir. Bu web sitesinde yukarıdaki işlemleri yaptırmak için ihtiyacınız 

olan formları bulabilir, bazı formları web sitesi üzerinden doldurabilirsiniz. Ayrıca, bu işlemler hakkında 

ihtiyacınız olan bütün bilgiler (bir işlemi yaptırmaya hak sahibi olup olmadığınız, işlem ücretleri, formu 

doldurduktan sonra nereye göndermeniz gerektiği, vs.) bu web sitesinde mevcuttur. Herhangi bir işlem 

için büroya gitmeniz gerekiyorsa randevunuzu da bu web sitesi üzerinden alabilirsiniz.  

USCIS’a resmi web sitesinin yanı sıra müşteri hizmetleri hattından da ulaşabilirsiniz. (1-800-375-5283) 
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