
 

NOT: Henüz pasaportunuz yoksa veya Beacon CIEE 
Panelinize henüz pasaport kopyanızı yüklemediyseniz 
veya bunu danışmanınız randevu hesabınızı 
oluşturduktan sonra yaptıysanız, danışmanınız randevu 
sisteminde yer alan pasaport bilgileri kısmına U5555555 
gibi gerçek olmayan bir pasaport numarası girmiş 
olabilir. Bunun hiç bir sakıncası yoktur ve randevunuzu 
aldıktan sonra bir defaya mahsus olarak bu bilgi 
güncellenebilmektedir. Böyle bir durumda randevunuzu 
aldıktan sonra danışmanınıza pasaport bilgilerinizi 
randevu sisteminde güncellemesi için eposta atmanız 
yeterli olacaktır. 

Work and Travel Programı İçin  
Konsolosluğun Bireysel Randevu Sisteminden Randevu Alma 

 
Biliyorsunuz ABD konsolosluğu artık Work and Travel programı için vize randevularının bireysel vize randevu sistemi üzerinden 
katılımcıların kendileri tarafından alınmasını istemektedir. 
 
Bu çerçevede danışmanlarınız sizler için konsolosluğun bireysel randevu sisteminde hesabınızı oluşturmuştur /oluşturacaktır. 
Danışmanınız hesabınızı oluşturduğunda size de eposta ile haber verecektir. Hesabınız oluşturulduğunda bununla ilgili size 
konsolosluğun sisteminden Confirmation instructions başlıklı bir onay epostası gelir. Bu epostadaki linke tıklayarak randevu 
sisteminizdeki hesabınızı aktif hale getirmeli ve danışmanınıza haber vermelisiniz.  
 
Siz bu aktivasyonu yaptıktan sonra danışmanınız hesabınıza girip gerekli yerleri dolduracak ve giriş bilgilerinizi size 
gönderecektir. Bu bilgileri iyi saklayın hatta mümkünse kullanacağınız bilgisayarın browser’ina kaydedin ki sonraki girişinizde 
vakit kaybetmeden hızlıca giriş yapabilin. 
 
Danışmanınız size kullanıcı bilgilerini attıktan sonra hesabınıza 
https://ais.usvisa-info.com/tr-tr/niv/users/sign_in  üzerinden 
giriş yapıp bilgilerinizi kontrol edin. Bu kontrolü geciktirmeden 
aynı gün yapın. Çünkü randevular açıldığında bunlarla uğraşıp 
vakit kaybetmemeli ve çok hızlı bir şekilde aşağıda anlatıldığı 
şekilde randevunuzu hemen almalısınız. 
 
Konsolosluk Work and Travel programı için randevuların 
açılacağı günü daha öncesinden haber vereceğini bildirdi. Bu 
bilgi belli olduğunda sizlerle eposta ve SMS yolu ile 
paylaşılacaktır. O gün ve saatte MUTLAKA bilgisayarınızın 
başında sisteme girmiş olarak hazır bir şekilde beklemeli ve 
randevular açılır açılmaz randevunuzu almalısınız. 
 
RANDEVULARIN AÇILDIĞI GÜN 
 
1. Randevu sistemine giriş yapmış olarak randevuların açılacağı saati bekleyin. 
Randevuların açılacağı gün ve saatte https://ais.usvisa-info.com/tr-tr/niv/users/sign_in linkine tıklayıp sisteme giriş yapın.  Giriş 
sayfası aşağıdaki gibi görünecektir. Danışmanınızın size gönderdiği kullanıcı bilgilerinizi girin ve  Oturum Aç  butonuna tıklayarak 
siteme girişinizi yapın.  

 

https://ais.usvisa-info.com/tr-tr/niv/users/sign_in
https://ais.usvisa-info.com/tr-tr/niv/users/sign_in


 

2. Karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacaktır. Burada  Devam Et  butonuna basarak ilerleyin. 

 
 
3. Karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacaktır. Burada  Vize Ücretini Öde  butonuna basarak ilerleyin. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacaktır. Kredi Kartıyla Ödeme: 160 USD seçeneğini işaretleyip  Devam Et  butonuna 
basarak ilerleyin. 

 
 



 

5. Karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacaktır. Kutucuğu görseldeki gibi işaretleyip  Devam Et  butonuna basarak ilerleyin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacaktır. Bu sayfadaki ilk kısmı hızlı olabilmek için görseldeki gibi doldurun. Ödeme bilgisi 
kısmına ise randevu almak için kullanacağınız kredi kartının bilgileri eksiksiz olarak girin ve  Ödeme Yapın  butonuna basın. 

 
 

ÇOK ÖNEMLİ UYARI:  Bu kredi kartı size ait olmak zorunda değildir 
(annenizin, babanızın veya size kartını kullanma izni veren herhangi 
bir tanıdığınızın kartı olabilir). Lütfen BANKA KARTI 
kullanamayacağınızı, mutlaka bir KREDI KARTI kullanmanız gerektiğini 
unutmayın! Sanal kart ve Papara ile de ödeme yapılabilmektedir.  
 
Kullanacağınız kredi kartının internetten alışverişe ve uluslararası 
alışverişe açık olduğuna EMIN OLUN! Ve bu kontrolü ŞİMDİDEN 
yapmış olun. Kart sahibi bunu bankasını arayarak kontrol edebilir ve 
bu işlemlere açık değilse açtırabilir. 
 
Ayrıca kullanacağınız kredi kartının yeterli limite sahip olması 
gerekmektedir. Sistem kredi kartından, kartı veren bankanın o günkü 
USD kuruna göre 160 USD karşılığı bir TL miktarı çekecektir. Tam 
sınırda kalmamak için kartta bir miktar da fazla limit bulunduğuna 
emin olun. 
 
Katınızın Sorun çıkartması durumunda kullanabilmek için yedek bir 
başka kartı da hazırda bulundurmanızı tavsiye ederiz.  
 



 

7. Karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacaktır. Burada  Devam Et  butonuna basarak ilerleyin. 

 
 
8. Karşınıza randevu yer, tarih ve saatini seçeceğiniz aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacaktır.  
 
Buradaki Konsolosluk Bölümü Konumu kısmından İstanbul veya Ankara secin.  
 
Daha sonra Randevu Tarihi kısmına tıklayın. Karşınıza görseldeki gibi bir takvim açılacaktır. Burada randevu olan günler 
görseldeki gibi belirgin olarak görünecektir. Silik tarihler randevu olmayan tarihlerdir.  
 
Takvimden, kendinize uygun bir tarih secin. Seçtiğiniz tarihin altında yer alan Randevu Zamanı kutucuğuna da tıklayarak bir 
saat secin. Daha sonra  Randevu Zamanı Al  butonuna basarak ilerleyin. 
 

 
 
 



 

9. Karşınıza yandaki gibi bir sayfa çıkacaktır. 
Bu randevunuzu başarılı bir şekilde aldınız 
demektir.  
 
Bu sayfada Hayır Teşekkürler diyerek sayfayı 
kapatabilirsiniz.  
 
Lütfen aldığınız randevu tarih, saat ve yer 
(İstanbul veya Ankara) bilgisini danışmanınıza 
eposta ile bildirin. 
 
Pasaportunuz vize görüşmesinden sonra 
konsolosluk tarafından ANKARA için Ankara 
Çankaya PTT Şubesine veya ISTANBUL için 
İstanbul Levent PTT Şubesine gönderilir.  
 
10. Eğer başka bir şubeye gönderilmesini 
veya direkt adresinize kargolanmasını 
istiyorsanız Daha Fazla Bilgi  butonuna 
tıklayarak aşağıdaki sayfaya ulaşabilirsiniz: 
 

 
Bu sayfada konsolosluğa ilave ücret ödeyerek pasaportunuzun seçeceğiniz başka bir PTT şubesine veya direkt adresinize de 
kargolanmasını sağlayabilirsiniz. Konsolosluk bu ilave hizmet için görselde de görebileceğiniz ücretleri talep etmektedir. Bu ilave 
hizmetten yararlanmak istiyorsanız kendinize uygun seçeneği seçip  Devam Et  butonuna tıklayarak ilerleyebilir ve yine kredi 
kartı bilgileri girerek ödemenizi yapabilirsiniz. Böylece pasaportunuz istediğiniz şekilde farklı bir PTT şubesine veya adresinize 
gönderilecektir. 
 
Bu işlemi hemen yapmak zorunda da değilsiniz. Dilerseniz daha sonra yine bu sisteme girip konsolosluktan bu ilave hizmeti 
alabilirsiniz. Önemli olan bunu vize görüşme tarihinizden önce yapmış olmanızdır. 
 
UT Work and Travel Departmanı 


