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“Geri Dönmeye Korkuyorum:”  
Sığınma hakkında bir Rehber, Ülkeden 

Çıkartmanın Askıya Alınması ve İşkenceye 
Karşı Konvansiyon 

“I’m Afraid to Go Back” 
A Guide to Asylum, Withholding of Removal, 

and the Convention Against Torture 
(Turkish) 

 
 

Bu rehber Florence Göçmenlik ve Sığınmacı Hakları Projesi çalışanları tarafından hazırlanmış ve güncellenmiş 
olup ülkeden çıkartılma işlemleri sırasında kendilerini temsil eden Arizona’da gözaltına alınmış göçmenler için 
yazılmıştır.  Rehberin amacı yasal tavsiye vermek veya yasal danışman yerine geçmek değildir.  Florence Projesi 
kâr amacı gütmeyen bir yasal hizmet kuruluşudur ve Arizona›da göz altındaki göçmenlerden verdiği hizmet 
karşılığı ücret almamaktadır.  Bu rehber telif haklarıyla korunur ve ülkedeki yoksul göçmenlere yardım etmek 
için geniş olarak paylaşılabilir ve dağıtılabilir.  Tüm rehberlerimiz internet sitemizde mevcuttur ve indirilebilir: 
www.firrp.org.  Bu rehberdeki bilgileri kendi yayınınıza uyarlıyorsanız, lütfen Florence Projesini kaynak 
göstermenizi rica ediyoruz. 

http://www.firrp.org/
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1. Giriş: Sığınma, Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması ve 
İşkenceye Karşı Konvansiyon nedir? 

 
Birleşik Devletler, devletleri kendilerine zarar 
verebileceği için, kendi ülkelerine dönmekten korkan 
kişiler için yasalar koymuştur. Bu yasalara şu isimler 
verilir:  
 Sığınma 
 Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması 
 İşkenceye Karşı Konvansiyon veya kısaca “CAT“.  
 
Bu rehber size bu yasaların temellerini verecek ve 
ülkeden sınır dışı edilmenizi durdurmak için bu 
yasaları nasıl kullanacağınızı açıklayacaktır. Aynı 
zamanda nasıl başvuracağınızdan ve güçlü bir dava 
için ne türde delilere ihtiyacınız olduğundan da söz  
  edeceğiz.   

 

a. “Sığınma”» nedir? 
 
“Sığınma” sınır dışı edilmenizi durdurarak bir sığınmacı olmanızı 
sağlamanın yoludur. Sığınma hakkı kazanırsanız, aynı zamanda daha 
sonra Birleşik Devletler’de daimi oturma izni elde etme olanağınız olur. 
Başvurunuza eşinizi ve çocuklarınızı da dahil ederseniz, onların da sizin 
yolunuzla sığınmacı olma daimi oturma izni alma şansları olur. Bir 
“Sığınma” davasını kazanmak için en azından yüzde on olasılıkla 
devletinizin size kendi ülkenizde zarar verebileceğini 
göstermelisiniz.    

  
Soldaki çizelgeye bakın. Kırmızı 
bölüm “Sığınma” davaları için gerekli 
zarar olasılığını temsil eder. 10%. 
Başka bir deyişle, büyük bir olasılıkla 
size zarar geleceğini göstermelisiniz 
ama kesin olarak bunun olacağını 
göstermenize gerek yoktur.  
 

Sığınma

Chance of
Harm

Chance of No
Harm

Zarar  

İhtimali 

Zarara 

Uğramama 

İhtimali 
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“Sığınma” davasının kazanmak için şunlar diğer önemli şartlardır: 
 
 Kendi ülkenizde 
karşılaştığınız veya 
karşılaşabileceğiniz zararın çok 
ciddi olduğunu göstermelisiniz. 
Bu zararın yasal terimi “«zulümdür”. 
Ciddi zarara, dövülmek, kaçırılmak, 
tehdit edilmek veya öldürülmek 
veya bu şekilde zarar gören aile 
bireyleri olmak dahildir.  O zararın 
kanıtını bulmalısınız. 
 
 Devletin kendisinin veya 
devletin kontrol edemediği veya 
etmediği kişilerin size zarar 

vereceğini göstermelisiniz. Devlet polistir, ordudur veya 
görevinin bir parçası olarak size zarar veren herhangi bir resmi 
görevlidir. Aynı zamanda devletin size zarar verecek insanlardan 
sizi korumadığını veya korumayacağını da gösterebilirsiniz. 
Örneğin zararı polise bildirdiğinizi ve size yardım etmediklerinizi 
gösterebilirsiniz. 

 
 Bu insanların ırk, din, milliyet, siyasi görüş veya ”belli bir 

sosyal gruba” üyelik yüzünden size zarar verdiklerini 
göstermelisiniz. Bu insanların ırk, din, milliyet, siyasi görüş 
veya “belli bir sosyal gruba” üyelik yüzünden size zarar 
verdiklerini göstermelisiniz. Polisin bunu sizin ırkınız, dininiz, 
milliyetiniz, siyasi görüşünüz veya “belli bir sosyal grup” da 
üyeliğiniz için yaptığını göstermelisiniz.  

 
 
Şimdi bir dakika yavaşlayalım. “Belli bir 
sosyal grup nedir?” diye merak edebilirsiniz. 
Bu kendi topluluğunuzda bilinen bir grubu 
tanımlamak için bir yasal terimdir. Üyelerin 
değiştiremeyecekleri ortak bir şeyleri olmalıdır.  
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 Kendi ülkenizde güvende olacağınız başka bir yere 
taşınamayacağınızı göstermeniz gerekir. Hakim taşınarak size 
zarar vermek isteyen insanlardan uzaklaşmanın mümkün olup 
olmadığını bilmek ister. Masraflar, ailenizin yaşadığı yer ve bir iş 
bulacağınız yer de dahil neden taşınmanın mümkün olmadığını, 
sebepleri düşünün. 

 

 Birleşik Devletlere girdikten sonra bir yıl içinde “Sığınma” 
için başvurmalısınız. Aynı zamanda Birleşik Devletler’e 
girdikten sonra bir yıl içinde başvurmanın mümkün olmadığını da 
göstermelisiniz. Belki hastasınız veya ülkenizdeki şartlar kısa bir 
süre önce değişti. 

 
 Geçmişte sınır dışı edilmediğinizi göstermeniz gerekir. Sınır 

dışı edildiyseniz, “Sığınma” için başvuramazsınız (Unutmayın, 
gönüllü ülke dışına çıkmalar, sınır dışı edilmekten farklıdır.)  

 
 Ağır ceza gerektiren suç işlemediğinizi göstermelisiniz. Bazı 

suçlardan giyilen hükümler Sığınma için başvurmanızı 
zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir.  

 

b. “Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması nedir?” 
 

Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması “Sığınma” ya benzer. Yine de 
yukarıda liste halinde verilen beş sebepten biri yüzünden ülkenize geri 
dönerseniz ciddi zarar görme riski bulunduğunu Hakime 
göstermelisiniz.  Aradaki BÜYÜK fark göstermeniz gereken zarar 
riskinin “Sığınma”dan çok daha fazla olmasıdır. Kendi ülkenizde zarar 

görme “ihtimalinin 
görmeme 
ihtimalinden daha 
yüksek” olduğunu 
göstermelisiniz. Bu da 
devletin size zarar 
verme ihtimalinin en 
az %51 olduğu 
anlamına 
gelmektedir.  
 

"Ülkeden Çıkartmanın 
Askıya Alınması"

Chance of No Harm

Risk of Harm

Zarara  

Uğramama İhtimali 

Zarar Riski 
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 Soldaki çizelgeye bakın.  Kırmızı alan hakime göstermeniz gereken 
zarar riskini temsil etmektedir. Kırmızı alan “Sığınma” başvurusundan 
çok daha büyüktür - %51. Bu da hakime kendi ülkenizde zarar görme 
ihtimalinin bulunduğunu göstermeniz gerektiği anlamına gelir. 
 
“Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması”nın şartlarından bazıları 
“Sığınma”nın şartlarına benzer. 
 

 Kendi ülkenizde devletiniz tarafından zarar verilme riski 
bulunduğunu göstermelisiniz. Unutmayın, “Ülkeden 
Çıkartmanın Askıya Alınması” için bu risk “ihtimali görmeme 
ihtimalinden daha yüksek,” veya %51 olmalıdır. 
 

 Kendi ülkenizde karşılaştığınız veya karşılaşabileceğiniz 
zararın çok ciddi olduğunu göstermelisiniz. Bu zararın yasal 
terimi “zulümdür”. Ciddi zarara, dövülmek, kaçırılmak, tehdit 
edilmek veya öldürülmek veya bu şekilde zarar gören aile 
bireyleri olmak dahildir. O zararın delilini toplamalısınız. 
 

 Devletin ırk, din, milliyet, siyasi görüş veya “belli bir sosyal 
gruba” üyelik yüzünden size zarar verdiğini göstermelisiniz. 
Tekrar, bir polis görevlisinin size vurması yeterli değildir. Polisin 
bunu sizin ırkınız, dininiz, milliyetiniz, siyasi görüşünüz veya 
“belli bir sosyal grup” da üyeliğiniz için yaptığını 
göstermelisiniz.  

 

Bununla birlikte, Sığınma ile Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması 

arasında büyük farklar vardır. 

 
”Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması” 
yoluyla daimi oturma izni (bir yeşil kart) 
alamazsınız. “Ülkeden Çıkartmanın Askıya 
Alınması” davasının kazanmak sadece ABD 
devletinin sizi ülkenize geri gönderemeyeceği 
anlamına gelir. Sizi kabul etmek isteyen başka 
bir ülke varsa, ICE sizi oraya gönderebilir.  

 
 Kendi başvurunuzda ailenizin de “Ülkeden Çıkartmanın 

Askıya Alınması” için baş vuramazsınız. “Ülkeden Çıkartmanın 
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Askıya Alınması” davasını kazansanız bile, aile üyeleriniz bu 
statüyü alamazlar.  

 
Birleşik Devletlere girişinizin üzerinden 
bir yıldan fazla zaman geçmiş olsa da 
“Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması” 
için başvurabilirsiniz. Bu, ABD’ye giriş 
yaptıktan sonra bir yıl içinde başvurmanız 
gereken “Sığınma” başvurusundan farklıdır. 
 
 
 

 Hakkınızda daha önce verilmiş bir sınır dışı edilme emri 
bulunsa da, “Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması” için 
başvurabilirsiniz. 

 
 Bazen geçmişte suç işlemiş olsanız da “Ülkeden Çıkartmanın 

Askıya Alınması” için başvurabilirsiniz. Gerçek ciddi suçlardan 
hüküm giymek başvurmanıza engel olabilir.  

 

c. İşkenceye Karşı Konvansiyon veya “CAT” nedir? 
 

Bir “İşkenceye Karşı Konvansiyon” veya “CAT” davasını kazanmak için, 
devletinizin kendi ülkenizde size işkence edip öldürmesi ihtimalinin 
bunun olmamasından daha yüksek olduğu anlamına gelir. 
 
Bazı durumlarda, “CAT” davası “Sığınma” ve “Ülkeden Çıkartmanın 
Askıya Alınması”na benzer. 
 

 Devletin size işkence edip öldüreceğini veya biri size işkence 
eder veya öldürürse, bunu göz ardı edeceğini 
göstermelisiniz.  Size zarar verecek kişinin bir devlet resmi 
görevlisi, polis, orduda biri veya resmi görevli olarak çalışan biri 
olduğunu göstermeniz gerekecektir. Aynı zamanda insanlar size 
zarar verecek olsa, devletin bu zararı göz ardı edeceğini de 
göstermelisiniz. 
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 “Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması” gibi burada da %51 
işkence olasılığının olma ihtimali olmama ihtimalinden daha 
yüksek veya %51 ihtimal olduğunu göstermelisiniz. 

 
 Suçtan hüküm giymek de “CAT” için başvurunuzu etkileyebilir. 

Çok ciddi bir suç geçmişiniz varsa, “CAT”in “ülke dışına 
çıkartılmanın ertelenmesi” denilen bir bölümüne 
başvurabilirsiniz.  

 
Bir “CAT” davası bazı durumlarda “Sığınma” ve “Ülkeden Çıkartmanın 
Askıya Alınması”ndan farklıdır: 
 

 Sadece zarar görmek değil, size işkence de edileceğini 
gösterebilmelisiniz. İşkence birinin size bir şeyi yapmanızı 
zorlamak veya cezalandırmak için korkunç zihinsel veya fiziksel 
acı kullanması demektir.  
 

 ”Ülkeden Çıkartmanın Askıya 
Alınması,” gibi bir “CAT” davasını 
kazanmak da daimi oturma izni alacağınız 
anlamına gelmez. Sadece ICE›ın sizi kendi 
ülkenize geri göndermeyeceğini garanti 
eder. Sizi kabul edecek başka bir ülke 
varsa, ICE sizi oraya göndermeyi de 
deneyebilir. Aynı zamanda CAT 
kapsamında “ülke dışına çıkartılmanın 
ertelenmesi” alırsanız ve ülkenizdeki 

koşullar değişirse, ICE sizi sınır dışı etmeye çalışabilir. 
 

 Irk, din, milliyet, siyasi görüş veya belli bir sosyal grubunuz 
yüzünden işkence göreceğinizi göstermenize gerek yoktur. 
Bir devlet görevlisinin size işkence edeceğini kanıtlamanız gerekir 
ama neden o kişinin işkence edeceğini göstermenize gerek yoktur. 
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2. “Sığınma,” “Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması,” 
“İşkenceye Karşı Konvansiyona nasıl baş vurabilirim? 

 
a. İlk duruşmalarınız 

 
Önce göçmenlik mahkemesinin temellerinden söz edelim. Mahkeme 
konusunda kafanız karıştıysa, yalnız değilsiniz. Göçmenlik kanunu 
avukatlar için bile karmaşıktır. Kimin mahkemeye çıktığını ve ilk 
duruşmanızda neler olacağını düşünelim.  
 

 
Salonun önünde hakim olacak ve size sorular 
soracaktır. Soldaki adam gibi giyinmiş 
olacaktır. Davanız hakkında kararları hakim 
verecektir, bu yüzden saygılı, kibar ve 
hazırlıklı olmanız önemlidir.  
 
 
 

 Devletin tayin ettiği bir avukat. Mahkemeye gidince ICE’ı temsil 
eden bir avukat orada olacaktır. Ona devletin avukatın denir. 
Görevi göçmenlik kanunlarını uygulamaktır, bu da sizin aleyhinize 
sınır dışı edilme kararıyla sonuçlanabilir.   

 
 Bir tercüman. İngilizce bilmiyorsanız endişelenmeyin, orada veya 

telefonda şahsen bir tercüman olacaktır. İngilizce anlamadığınızı 
ve konuşmadığınızı ve bir tercümana ihtiyacınız olduğunuz 
söyleyin. 

 
Mahkemeye çıkınca hakim, bir avukat bulmak için 
zamana ihtiyacınız olup olmadığını soracaktır.  Ama, 
göçmenlik mahkemesinde bir kamu savunma 
görevlisi ve hemen hiç ÜCRETSİZ AVUKAT yoktur.  
Bu yüzden hakim aslında size ücretini kendi 
cebinizden ödeyerek bir avukat bulup bulmak 
istemediğiniz sorar.   
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Sonra, hakim dosyanızda bakar ve 
aleyhinizdeki suçlamaları inkar veya itiraf 
edip etmeyeceğinizi soracaktır. Bu, hakimin 
devleti aleyhinizdeki suçlamayı ispat etmeye 
zorlayıp zorlamayacağınızı bilmek istediği 
anlamına gelir. Devlet avukatı suç işleyerek 
hüküm giydiğiniz için sınır dışı edilmeniz 
gerektiğini söylerse, aleyhinize suçlamayı ispat etmesini sağlamanız 
önemli bir adım olabilir.   
 
Aleyhinize suçlamaları nasıl inkar edeceğinizi öğrenmek için, o konuda 
Florence Rehberini okuyun. Bazı suçlardan hüküm giymek “Sığınma”, 
“Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması” ve “CAT,” için başvurmanızı 
imkansız hale getirebilir bu yüzden suç geçmişiniz hakkında itirafta 
bulunurken dikkatli olmak çok önemlidir. 
 
b. “Sığınma,” “Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması,” ve “CAT” için 
yeterlilik 
 
Hakim aleyhinizdeki suçlamaların en azından bazılarının doğru 
olduğuna karar verirse, size ülkenize dönmekten korkup korkmadığınızı 
soracaktır. Ona ülkenize dönmekten korktuğunuzu söylemek çok 
önemlidir. Söylemezseniz, “Sığınma,” “Ülkeden Çıkartmanın Askıya 
Alınması,” veya “CAT” için başvurma şansınızı kaçırabilirsiniz.  
 
Hakim size “Sığınma,” “Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması,” veya 
“CAT” için başvuru şartlarını uygun olup olmadığınızdan emin olmak 
için sorular soracaktır. IJ daha sonra size başvurmak için kullanacağınız 
I-589 formunun bir kopyasını verecektir. “Sığınma,” “Ülkeden 
Çıkartmanın Askıya Alınması,” veya “CAT” için başvururken aynı formu 
kullanacaksınız. 
 
Hakimin “Sığınma,” “Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması,” veya “CAT” 
için yeterli olduğunuzu söylemesi, davayı kazandığınız anlamına 
gelmez! Bunun anlamı şudur: hakim temel şartları karşıladığınızı 
düşünmekte ve eve dönerseniz zarar göreceğiniz hakkında kendisine 
yeterli delil göstermeniz için bir fırsat vermektedir.  
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c. Başvuru formunun doldurulup verilmesi 
 
Son duruşmanızdan önce, “Sığınma,” “Ülkeden 
Çıkartmanın Askıya Alınması,” veya “CAT” 
başvurunuzu vermek için bir kez daha “ana 
takvim” duruşması için tekrar mahkemeye 
geleceksiniz. Başvuruyu tamamen doldurmanız 
önemlidir, çünkü hakim onu alacak ve tüm 
delilleri sunman için son bir duruşma tarihi 

belirleyecektir. Başvurunuzu daktiloyla veya kalemle yazarak 
doldurabilirsiniz. Kuşun kalem kullanmayın 
 

Bu paketin sonunda başvurunuzu nasıl dolduracağınız hakkında daha 
ayrıntılı bir bölüm vardır. Başvurunun bölümleri hakkında sorularınız 
varsa, oraya bakın. Başvuruyu tamamladıktan sonra, üç kopya 
hazırlayın ve mahkemeye gelirken yanınızda getirin. Asıl ve bir 
nüsha hakime verilir. Başka bir kopya devlet avukatına verilecek 
ve bir diğer kopya da sizde kalacaktır. Bu önemlidir, unutmayın! 
 
Başvurunu verdikten sonra, hakim son duruşma için size bir tarih 
verecektir. Bu duruşmaya, bir grup gözaltında tutulan kişi olmadan 
çıkacaksınız. Duruşma birkaç saat sürecektir. Bu duruşma davanızı 
hakime sunmanız için verilecek bir fırsattır. 
 
 

3. “Sığınma,” “Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması,” ve 
“CAT” için davanızın hazırlanması. 

 

“Sığınma,” “Ülkeden Çıkartmanın Askıya 
Alınması,” ve “CAT” için davanızın 
hazırlanması bir ev hazırlamaya benzemez. 
Doğru araçlara, iyi bir plan ve güçlü bir temele 
ihtiyacınız olacaktır. Bu bölüm tüm araçlar ve 
malzemelerinizi almanıza ve hazırlığa 
başlamanıza yardım edecektir. 
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Alet Çantamda Neler Var? 
 

“Beyanname”niz  
 
Şimdi “beyannameniz”den söz edelim. Bir beyanname hakime neden 
ülkenize dönmeye korktuğunuzu anlatan yazılı bir öykünüzdür.  Yazılı 
bir beyanname, ülkenizde neler olduğunu ve neden dönmekten 
korktuğunuzun tüm öykünüzü anlatmanızı sağlar.  Mahkemede hakim 
size çok sayıda soru sorabilir veya siz her şeyi açıklama şansınız 
olmadığını düşünebilirsiniz.  Beyanname, sözünüz kesilmeden her şeyi 
anlatma fırsatınızdır.  
 

 “Beyannamem” neye benzemeli? 
Beyannameni kağıda elle yazabilirsin 
veya daktilo edebilir veya yazıcıdan 
çıktı alabilirsin. Davanız hakkında 
bütün bilgileri kapsayacak şekilde 
yeterince uzun olmalıdır. Boş kağıt 
kullanacak olursanız, her sayfaya 
adınızı, A-sayısını, tarihi yazmayı ve 
imzanızı atmayı unutmayın.  Aynı zamanda tepeye “Beyanname” 
yazın. Bunu I-589 başvurunuza dahil etmelisiniz. 

 
 «Beyanname”nizde ne olmalı? 

 
 Gerçekler. Beyannamenizde yazacağınız en önemli şey 

gerçekler olmalıdır. Beyannamenizde yalan söylerseniz, hakim 
büyük bir olasılıkla bunu keşfedecek ve başvurunuzu 
reddedecektir. Bir ayrıntıyı hatırlayamazsanız, “hatırladığım 
kadarıyla” veya “şurada meydana geldi:” gibi ifadeler kullanın. 
 

 “Sığınma,” “Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması,” ve  
“CAT” için davanızı kazanmanız gerektiğinin sebepleri. 
Göreviniz neden ülkenize dönmekten koktuğunuzu hakime 
anlatmak ve neden size “Sığınma,” “Ülkeden Çıkartmanın 
Askıya Alınması” ve “CAT” başvurusunu size vermesi 
gerektiğini göstermektir. Beyannamenizi yazmadan önce her 
bir durum için şartları düşünün. Unutmayın, düşüncelerinizi 
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düzenlemek için bu paketin sonundaki “Talebiniz Hakkında 
Düşünmek” isimli sayfayı kullanabilirsiniz. 
 

 Mümkün olduğunca çok ayrıntı Hakimin başınıza neyin 
geleceğinden korktuğunu anlaması gerekir. Tanımlayıcı 
kelimeler kullanmaya çalışın. Hakim hakkınızda bir şey 
bilmiyordur ve büyük bir olasılıkla hiç ülkenize gelmemiştir. 
Hayatınızda önemli bir olayı tarif ederken, örneğin tehdit 
edildiğiniz, alıkonduğunuz, işkence gördüğünüz veya 
incindiğiniz ya da biri sizi korkuttuğu zaman, Hakimin 
gördüğünüz, kokladığınız ve işittiğiniz şeyleri hissetmesini, 
görmesini, koklamasını ve işitmesini istersiniz. 

 
Bu rehberin sonunda, beyannamenizi hazırlamanız için kısa bir sayfa 
bulacaksınız. Elinizden geleni deneyin ve beyannamenizi yazmaya 
çalışın.  
 

 Destekleyici Deliller 
 
Başvurunuzda ne söylediğinizi ve beyannamenizin doğru olduğunu 
Hakime göstermek için diğer delilleri toplamak çok önemlidir. 
“Sığınma,” “Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması,” ve “CAT”  isteyen her 
kişinin farklı bir durumu vardır, bu yüzden aradığınız deliller sizin 
kendi durumunuza bağlıdır.  
 

Gözaltına alınmışsanız ve belgeler başka bir 
ülkedeyse delik toplamanın gerçekten zor 
olduğunu biliyoruz. Güvendiğiniz bir 
arkadaşa veya aile ferdinden belgeleri sizin 
için almasını isteyin. O kişiden delillerin 
kopyalarını size göndermesini, asıllarını 
saklamasını isteyin.  
 
“Sığınma,” “Ülkeden Çıkartmanın Askıya 
Alınması,” ve “CAT,” için başvurmaya karar 
verir vermez, plan yapmak ve delil 

toplamak önemlidir. Böylece, ihtiyacınız olan bütün belgeleri toplamak 
için yeterince zamanınız olacaktır. 
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Aşağıda yardımı olacak belgelere bazı örnekler bulacaksınız. 
Unutmayın, toplayacağınız delillerin türü sizin kendi durumunuza bağlı 
olacaktır.  
 

 Polis raporları (polise bir olayı bildirdiyseniz) 
 Tıbbi raporlar (yaralanmış veya bir hastane veya klinikte tedavi 

görmüşseniz) 
 Doğum veya Ölüm belgeleri (ailenizden birini korktuğunuz 

insanlar öldürmüşse) 
 Ülkenize dönmekten korkmanızın sebeplerini destekleyebilecek 

insanların mektupları Ailenizden biri insanların sizi tehdit 
ettiğini veya dövdüğünü gördü mü? Öyleyse o kişinin mektubu 
sizin iddianızı kanıtlamanıza yardım edecektir. 

 Hikayenizin kanıtlanmasına yardım edecek Fotoğraflar (örneğin 
öldürülmüş olan kişilerle birlikte çekilmiş fotoğraflarınız veya sizi 
tehlikeye atan faaliyetlere ya da gruplara katılırken resimleriniz). 
Unutmayın resimlerdeki kişilerin kimler olduğunu da 
kanıtlamanız gerekir.  

 Ülkenize dönmekten korkmanıza sebep olan mesele veya 
tanıdıklarınızın başına gelenler hakkında gazete makaleleri 

 Ulusal ve uluslararası insan hakları kuruluşlarından raporlar 
(İnsan Hakları İzleme Örgütü veya Uluslararası Af Örgütü) 

 
Unutmayın, gönderdiğiniz bütün belgeler İngilizce olmalıdır. Başka bir 
dilde belgeler alırsanız onları tercüme edebilirsiniz. Tercümenizi 
mektubun aslına iliştirin ve bu paketin sonundaki “Tercüme 
Sertifikasının” imzalı bir kopyasını ekleyin.  
 
Bütün delilleri bir araya topladıktan sonra, bu paketin sonundaki 
“Hizmet Sertifikası”nın bir kopyasını imzalayıp delillerinizin son 
sayfasına ekleyin. Sonra delillerden iki kopya hazırlayın.  
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Tıpkı başvuruda olduğu gibi, asıl Hakime, bir 
kopya devlet avukatına verilecek bir kopya da 
sizde kalacaktır. Belgelerinizi mahkemeye 
duruşma tarihinden önce göndermek isterseniz, 
üzerine bir kapak sayfası koyarak adınızı ve A-
numaranızı yazın. Sonra paketleri zarflara koyun. 
Birinin üzerinde “Göçmenlik Hakimine” ve 
diğerinin üzerinde “ICE Davasına” yazmalıdır. 
Gözaltı personelinden zarfların teslim 

edildiklerinden emin olmalarını isteyinveya zarfları mahkemeye ve 
ICE'a teslim edilen gözaltı merkezinin posta kutularına koyun. 
 

4. İfadenizin Hazırlanması 
 

Son duruşmanızda Hakime neden kendi 
ülkenize dönmekten korktuğunuzu ve 
Birleşik devletlerde kalmanız gerektiğini 
düşündüğünüzü söyleme fırsatınız olacak 
Hedefi on ikiden vurmak için ifadenizi 
duruşmadan haftalar önce çalışmanız 
önemlidir. İfadeniz üzerinde çalışırken 
şunları unutmayın: 
 

 Hazırlıklı olun. Neden kendi 
ülkenize dönmekten korktuğunuzun belli sebeplerini bir liste 
halinde yazın. “Sanırım biri beni incitecek” veya “geri dönmek 
istemiyorum,” gibi şeyler söylemeyin. Hakime geçmişte 
yaşadığınız zararı ve gelecekte yaşamaktan korktuğunuz zararın 
örneklerini verin. Ona mümkün olduğu kadar çok şey anlatın. 
Bazen çok özel deneyimlerden yabancılara söz etmek zordur. 
Bununla birlikte Hakimin davanız hakkında, korkunç, utanç verici 
veya acılı olsa bile, mümkün olduğunca çok şey bilmesi de 
önemlidir.  

 
 İçinizden geldiği gibi konuşun. Hakimler her 
gün çok sayıda insan görürler. İçtenlikle 
konuşarak ifadenizin farklı olmasını 
sağlayabilirsiniz. Kendi ülkenizde korktuğunuz 
şeylere örnekler düşünün. O örneklerin bir 
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arkadaş veya aile ferdine anlatmanın alıştırmasını yapın ve 
unutmamak için bir kağıda yazın. Mahkemede heyecanlanır veya 
duygusal olursanız endişelenmeyin, bu çoğu insana olur. Ara 
verilmesini isterseniz Hakime söyleyin. 

 
 Dürüst olun. Göreviniz hakime hayatınızın koşullarını 

anlatmaktır. Bir suçtan hüküm giymişseniz ve Hakim bunu 
anlatmanızı isterse, ona olanları anlatın. Yalan söylemek işleri 
daha da kötü hale getirecektir, Hakim ve devlet avukatının 
genellikle sizin yalan söylediğinizi anlamalarının yolları vardır. NA 
veya AA gibi rehabilitasyon derslerine gittiyseniz, Hakime bunu 
söylemeyi unutmayın. Aynı zamanda Hakime gelecekteki herhangi 
bir suçtan nasıl kaçınacağınızı da söyleyin.  

 
 Aile fertlerinden veya başka bir tanıktan mahkemede 

tanıklık etmelerini isteyin. Kendi ülkenizde zarar 
göreceğinizi düşünen bir aile ferdi varsa veya davanızı 
destekleyen başka bir tanık varsa o kişiden 
mahkemede tanıklık etmesin isteyin. Tanık Hakime 
neden kendi ülkenizde zarar göreceğinize inanıyor 
bunu söylemesini sağlayın. Tıpkı ifadenizde olduğu 
gibi, tanığınızın da Hakime neden ve nasıl kendi 

ülkenizde zarar göreceğinize çok belli örnekler vermesini 
sağlayın.  

 
 Hakimin sorularına cevap verin. Hakim size belli sorular 

sormak isteyebilir. Hakimin sorusunu dinleyin ve en iyi şekilde 
cevap vermeye çalışın. Unutmayın, hakim konuştuğunda saygılı 
olun. Hakime “saygıdeğer”, “efendim” veya “Bayım” diye hitap 
edin. 

 
5. Delillerin Takdir Edilmesi: Hakimin Kararı 

 
Bazı durumlarda, Hakim duruşmanın 
sonunda size son kararını bildirecektir. 
Davanızı neden onaylayacağını veya 
reddedeceğini söyleyecektir. Hakim 
davanızı reddederse ve siz o kararı 
temyiz etmek isterseniz, Hakime temyiz 
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etmek istediğinizi söylemelisiniz. Hakim size 30 gün içinde 
Göçmenlik Temyizleri Kuruluna gönderilmesi gereken bazı 
belgeler verecektir.  Temyiz için, Florence Projenin davanızı 
temyiz hakkında rehberine bakabilirsiniz. 
 
Sığınma,” “Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması,” ve “CAT” davalarının 
birçoğunda Hakim son duruşmadan sonra size yazılı bir karar vermek 
isteyecektir. Durum buysa, duruşmadan bir kaç hafta sonra kararı 
postayla gözaltı merkezinden almalısınız. Kararda Hakimin neden 
davayı onayladığı veya reddettiğinin sebepleri açıklanacaktır.  

 
6. Son Düşünceler 

 
“Sığınma,” “Ülkeden Çıkartmanın Askıya Alınması,” ve «CAT” davaları 
karmaşıktır. Hakime özellikle başınıza gelen veya gelebilecek olan 
korkutucu şeyleri açıklıyorsanız, davanızı sunarken korkmanız veya 
sinirli hissetmeniz normaldir. Yukarıda da tartıştığımız gibi, davanızı 
desteklemek için erkenden delil toplamaya başlayın. Aile ve 
arkadaşlarınızdan kendi ülkenizde delil toplamak için yardım isteyin. 
Davanın yasal gerekliliklerini dikkatle düşünün. İfadeniz üzerinde 
çalışın ve Hakime düşüneceği mümkün olduğu kadar çok delil verin. 
Size davanızda iyi şanslar dileriz! 
 

Ek 1. Başvuru Formunun Doldurulması 
 

Bunlar I-589 başvurunuzda dikkat etmeniz gereken sorulardır: 
 

I-589 
 
Bölüm A 

Birleşik Devletlerdeki Posta Adresi 
 Halen göz altındaysanız, posta adresiniz olarak gözaltı 

merkezinin adresini kullanın.  
 
Uyruğunuz 

 Vatandaşlığınız ve uyruğunuz genellikle aynıdır, ama bunun 
sizin için geçerli olmadığını düşünüyorsanız, başvurunuzda 
bunu belirtin.  
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Doğuşunuzda vatandaşlık ve uyruk 

 Başka bir ülkeye kalıcı olarak taşındıysanız ve vatandaşlık 
aldıysanız, doğumda uyruğunuz ile şimdiki uyruğunuz 
birbirinden farklı olabilir.   

 
Etnik veya Kabile Grubunuz 

 Kendi ülkenizde belli bir kültürel gruba ait misiniz? Örneğin, 
İran'dan gelen kişiler Süryani olabilir veya Guatemala›dan 
gelenler Quiche yerlisi olabilir.  

 
Dininiz 

 Bir dini inancınız var mı? Varsa, dini kimliğinizi soran kutudaki 
listeden seçin. Bu soru size hem asıl dininizi (Yahudi, 
Hıristiyan, Budist, Müslüman vs.) ve ait olduğunuz dinin belli 
bir bölümünü sorar (Ortodoks veya Kıpti Hıristiyan gibi).  

 
Çıkartılma İşlemleri 

 Şimdi sınır dışı edilme işlemlerindesiniz, buna aynı zamanda 
çıkartılma işlemleri de denir. Evet diyen kutuyu işaretleyin. 
Şimdiden önce sınır dışı edilme işlemi yaşadıysanız onu da 
belirtin.  
 

En son ülkenizden çıkıp ABD›ye girdiğiniz tarih 
 İzinsiz veya yasadışı girdiyseniz, “kontrolsüz” yazın ve “I-94 

sayısının” sorulduğu yere “N/A” yazın. Aynı zamanda ABD›ye 
girdiğiniz diğer zamanları, diğer ülkelere ziyaretleriniz gibi, 
listelemeniz gerekir. Tam tarihleri hatırlayamadıysanız, 
hakime emin olmadığınızı göstermek için «yaklaşık» yazın.  

 
En iyi hangi dili konuşuyorsunuz 

 Birkaç dili konuşuyorsanız, en iyi konuşup anladığınız dili 
yazın. Dilinizin belli bir lehçesini konuşuyorsanız, onu da 
belirtin: Hakimle İngilizce konuşmakta %100 rahatsanız 
İngilizceyi ekleyin.  

 
Ebeveynlerin konumu 

 Bir veya iki ebeveyniniz de vefat etmişse, belirtmeniz gerekir. 
“Konum” bölümüne, “vefat etti” yazın.   
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Bölüm B 

Eş ve çocukların isimleri 
 Bu bölümü sadece evlendiyseniz ve/veya çocuklarınız varsa 

doldurun. Tüm çocuklarınız için formda yeterince yer yoksa, 
başvurunun arkasındaki «Form A›ya Ek formu kullanabilir 
veya adınız, A numaranız ve imzanız olan bir boş kağıda 
yazabilirsiniz. 

 
 Zaten yasal konumda oldukları için başvurunuza çocuklar ve 

eşiniz dahil edilmezlerse (yani ABD vatandaşları veya yasal 
daimi oturma izni olan kişilerdir),  “diğer sebepler”i işaretleyin 
ve kutuda açıklayın.  

 
Bölüm C 

Bu başvurunuzun en önemli bölümüdür. Bu bölümü doldurmadan 
önce, bu paketin “Talebiniz Hakkında Düşünmek” bölümüne 
yazdığınız soruların cevaplarına bakmak isteyebilirsiniz. 
Hikayenizi ayrıca bir beyanname olarak yazmak da 
isteyebilirsiniz. 
 
Ayrı bir beyanname yazarsanız, o zaman C bölümündeki sorulara 
kısa bir özetle cevap yazın ve “Lütfen beyannameye bakın” yazık, 
böylece hakim bütün öykünüzün beyannamede olduğunu 
bilecektir. 
 
Geri dönme Korkusu 

 Ülkenize dönmekten korkuyor musunuz? Irk, din, uyruk, 
siyasi görüş veya bir sosyal grubunuz yüzünden 
korktuğunuzu söylemeyi unutmayın.  

 
Kendi ülkenizde veya ABD›de tutuklamalar 

 Hem kendi ülkenizde (kötü davranış veya kötüye kullanıma 
maruz kalma) hem de ABD’deki herhangi bir suç geçmişi ile 
ilgili belli sorunları da eklemelisiniz.   

 
Geri dönme Korkunuz 

 Neden korktuğunuzu ve kendi ülkenize dönerseniz başınıza 
gelecekleri özellikle belirtin.  
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Başka bir ülkede yasal statü 

 Başka bir ülkede daimi sığınmacı statüsünü aldıysanız 
burada belirtmeniz gerekir.  

 
 
 
Bölüm D 

 Bu sorular sizin “Sığınma”, “Ülkeden Çıkartmanın Askıya 
Alınması” ve “CAT” için yeterliğiniz hakkında bilgi edinmek 
içindir. Tümüne bütünüyle cevap verin.  

 
Bölüm E 

 Bu bölüm yazdığınız her şeyin doğru olduğuna yemin edip 
imzaladığınız yerdir. Unutmayın, yalan bir başvuruyu 
veriyorsanız, sınır dışı edilmeye bir çare bulamazsınız.  

 
Bölüm F 

 Bu bölümü sadece başka biri Başvuruyu doldurmanıza yardım 
ettiyse doldurun.  

 
Bölüm G 

 Bu bölüm Hakimin önünde doldurulacaktır. 
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Ek 2: İddianız Hakkında Düşünmek 
 
Sığınma, Askıya Alma veya İşkenceye Karşı Konvansiyon 
istememin sebepleri 
 
Neden kendi ülkemden ayrıldım? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Kimden korkuyorum? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Neden onlardan korkuyorum? Neden bana veya benim gibi olan 
diğerlerine zarar vermek istiyorlar? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Geri dönersem bana ne yapacaklarını düşünüyorum? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Geri döndüğümü öğreneceklerini nereden biliyorum? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Şimdi başka kimlere kötü davranıyor veya tehdit ediyorlar? Onlar da 
benim gibi insanlar mı (ırk, din, uyruk vs. olarak?) Bunu nereden 
biliyorum? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Geçmişteki deneyimlerim 
Hakime hikayenizi açıklamanın en etkili yolu ona başınıza gelenlere 
örnekler vermektir. Talebinizle ilgili yaşadığınız belli deneyimleri 
düşünün, örneğin belli bir kişi veya grup tarafından tehdit edildiğiniz 
veya saldırıya uğradığınız belli zamanlar. Birçok zulüm deneyiminiz 
olduysa, en kötülerini, ya da Hakimin bilmesini en çok istediğiniz 
seferleri düşünün. Şimdi, Hakimin sorularına ayrıntılı bilgilerle cevap 
vermenize yardım edecek daha önceki deneyimleriniz hakkında 
aşağıdaki soruları kendinize sorun: 
 
 
Deneyim 1:  
 
Tarih: _______________ Yer:______________________________________________________ 
 
Ne oldu? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 
Size bunu yapan kimdi? (örneğin, devlet, polis, isyancılar, dini gruplar 
vs.…) Onları nasıl tanımlarsınız? 
___________________________________________________________________________________ 
 
Neden sizi tehdit ediyorlar veya yanlış davranıyorlardı? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Sizi incitirken veya tehdit ederken neler dediler? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Özellikle sizi hedeflediklerini nereden biliyorsunuz?___________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Beş sebepten hangisinden sizi hedeflediler? İlgili olanları daire içine 
alın: ırk   /   din   /   uyruk   /   sosyal grup   /   siyasi görüş 
Nereden biliyorsunuz? 
____________________________________________________________ 
 
Varsa başka kimi tehdit ettiler veya kötü davrandılar? 
_________________________  
___________________________________________________________________________________ 
 
Deneyim 2:  
 
Tarih: _______________ Yer:______________________________________________________ 
 
Ne oldu? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 
Size bunu yapan kimdi? (örneğin, devlet, polis, isyancılar, dini gruplar 
vs.…) Onları nasıl tanımlarsınız? 
___________________________________________________________________________________ 
 
Neden sizi tehdit ediyorlar veya yanlış davranıyorlardı? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Sizi incitirken veya tehdit ederken neler dediler? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Özellikle sizi hedeflediklerini nereden biliyorsunuz?___________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Beş sebepten hangisinden sizi hedeflediler? İlgili olanları daire içine 
alın: ırk   /   din   /   uyruk   /   sosyal grup   /   siyasi görüş 
Nereden biliyorsunuz? 
____________________________________________________________ 
 
Deneyim 3:  
 
Tarih: _______________ Yer:______________________________________________________ 
 
Ne oldu? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 
Size bunu yapan kimdi? (örneğin, devlet, polis, isyancılar, dini gruplar 
vs.…) Onları nasıl tanımlarsınız? 
___________________________________________________________________________________ 
 
Neden sizi tehdit ediyorlar veya yanlış davranıyorlardı? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Sizi incitirken veya tehdit ederken neler dediler? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Özellikle sizi hedeflediklerini nereden biliyorsunuz?___________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Beş sebepten hangisinden sizi hedeflediler? İlgili olanları daire içine 
alın: ırk   /   din   /   uyruk   /   sosyal grup   /   siyasi görüş 
Nereden biliyorsunuz? 
____________________________________________________________ 
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Varsa başka kimi tehdit ettiler veya kötü davrandılar? 
_________________________  
___________________________________________________________________________________ 
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Ek 3. Hizmet Sertifikası 
 
 

Belgeleri ICE ve mahkemede hakime verirseniz aşağıdaki 
sertifikayı kullanın. 
 
Ben, ________________________(buraya adınız girecek), burada bu belgenin 
bir kopyasını elden aşağıdaki tarihte ICE davası temsilcisine verdim. 
 
İmza:  
 
Tarih: 
 
Belgeleri duruşmadan önce ICE avukatına ve hakime 
postalayacaksanız aşağıdaki sertifikayı kullanın. 
 
Ben, ________________________(buraya adınız girecek), burada bu belgenin 
bir kopyasını aşağıdaki adreste ICE davası temsilcisine aşağıdaki tarihte 
postaladım: ________________________________ 
(Kaldığınız gözaltı merkezinde ICE ofisinin adresini girin) 
 
İmza:  
 
Tarih: 
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Ek 4. Örnek Tercüme Belgesi 
 

 

Ben, ________________________(çevirmenin adı), bu belgeyi asıl dilinden 
İngilizceye tercüme etmeye yetkin olduğumu ve tercümenin elimden 
gelenin en iyi şekliyle doğru ve gerçek olduğunu tasdik ederim. 
 
Tercümanın imzası  
Tarih 
 
 
 


