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Amerika’da çalışmak çoğu bilişimcinin hayalidir. Bilişim 
dünyasının kalbinde yer almak ve yüksek maaşlar 
bilişimcileri cezp eder. ABD’ye göçmen olarak gitmek 

ve çalışma izni almak ise oldukça zorlu bir süreçtir. ABD’de 
hazırlanan yeni bir yasayla, bu değişmek üzere. Bilişim 
teknolojileri okumuş veya bilişim sektöründe çalışanlar yakında 
çok kolay bir şekilde Amerikan vatandaşı olabilecekler. 
Geçtiğimiz hafta sekiz Amerikan senatörü verdikleri bir yasa 
teklifiyle, Amerikan üniversitelerinden bilişim, matematik ve 
mühendislik alanında mezun olanlara Yeşil Kart verilmesini 
önerdi. Senatörler eğitim verdiğimiz insanların yeteneklerini 
başka ülkelerde kullanmasına razı olmamalıyız dediler.
 
Diğer taraftan bir başka yasa tasarısı ise sadece ABD 
üniversitelerinden mezun olanları değil herkesi ilgilendirir 
durumda. Immigration Innovation Act 2013 adı verilen yasa 
tasarısı H-1B çalışma vizelerinin sayısının artırılmasını ve 
vize verme sürecinin hızlandırılmasını öneriyor. Bu tasarı 
yasalaşırsa şu an senede 65 bin olan H-1B vizesi sayısı ilk 
aşamada 115 bine çıkarılacak ve sektörden gelen talebe göre 
300 bin adete kadar genişleyebilecek.

Bilişim devleri ve Obama destekliyor
Yurtdışından bilişim çalışanı getirilmesi alanında 
kolaylaştırmaya gidilmesini aralarında Intel, Microsoft, HP ve 
Google gibi firmaların bulunduğu teknoloji devleri destekliyor. 
Ayrıca Başkan Obama da göçmenlik yasasında değişiklikler 
yapılmasından yana. Obama geçtiğimiz hafta Nevada’da yaptığı 
konuşmasında şunları söylemişti: “Şu an üniversitelerimizde 
dünyanın her yerinden gelen parlak öğrenciler okuyor. Bu 
öğrenciler geleceğin iş alanları olan mühendislik ve bilişim 
teknolojileri bölümlerinden mezun oluyorlar. Ama ne zaman 
okullarını bitirirlerse, ne zaman mezun olurlarsa büyük bir 
ihtimalle ülkemizi terk edecekler. Intel de, Instagram da 
göçmenler tarafından kuruldu. Eğer siz kariyerinizi bilim ve 
teknoloji alanında devam ettirmek isteyen bir öğrenci iseniz, 
bunu burada yapmanıza yardımcı olmalıyız.”

Bu iki yasa tasarısı yasalaşırsa önümüzdeki dönemde daha 
fazla Türk şansını ABD’de deneyecek. ABD beyin göçünü teşvik 
etmek için elinden geleni yaparken, bizim yöneticilerin de 
tersine beyin göçü üzerine çalışmaya bir an önce başlaması 
gerekiyor...

Bilişimciye ABD 
kapıları açılıyor

ABD üniversitelerinden 
mezun olan yabancılar Yeşil 
Kart alacak. H-1B vizesi iki 
katına çıkarılacak
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