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1. Genel Bakış  

 
Bİ Rİ NCİ  BÖLÜM: TEMEL Bİ LGİ LER 
 

I. Gİ Rİ Ş  

 

Bu bilgiler Göç Değerlendirmesi Yönetim Ofisi (EOIR) Yasal Oryantasyon Programı tarafından 

sağlanmıştır. Bu program sizin gibi gözaltında olan insanlara göçmenlik hukuku hakkında bilgi 

verir.   Bu paket göçmenlik hukuku hakkında temel bilgiler içerir. Size yasal haklarınızı ve 

sorumluluklarınızı açıklayacaktır.  

 

DHS'nin sizi ABD'den çıkarmak için kullanabileceği bazı yasal prosedürler vardır.  Bu paket 

normal çıkarma, sınır dışı edilme ya da ülkeye giriş yasağı muamelelerine tabi olan bireyler 

içindir.  Hızlandırılmış Çıkarma, Çıkarmanın Tekrar Yürürlüğe Koyulması ya da İdari Çıkarma 

durumunda olan bireyler için geçerli değildir.  Bu muamele türlerinden birindeyseniz, lütfen 

Hızlandırılmış Çıkarma, Çıkarmanın Tekrar Yürürlüğe Koyulması ve İdari Çıkarma 

prosedürlerini açıklayan diğer mevcut materyalleri okuyun.   

  
II. NEDEN BURADASINIZ? 

 

A. ABD federal hükümetinin parçası ABD İç Güvenlik Bakanlığı ya da DHS, diğer bir adıyla 

"Immigration" tarafından gözaltında tutuluyorsunuz. ABD hükümeti bir göçmenlik yasasını 

çiğnediğinizi düşündüğü için buradasınız. Yasa dışı yollarla ABD'ye gelmiş olabilirsiniz. Yasal 

olarak gelmiş ama burada fazla uzun kalmış olabilirsiniz. Göçmenlik statünüzü etkileyen bir suç 

işlemiş olabilirsiniz.  

 

B. Hükümet sizi ABD'den çıkarmaya çalışıyor. Bu işleme "çıkarma" ya da "sınır dışı edilme" adı 

verilir. Davanızda mücadele etmezseniz, ABD'den ayrılmak zorunda kalırsınız ve uzun yıllar 

boyunca ABD'ye yasal olarak dönemeyebilirsiniz. Nihai bir çıkarma emri aldığınızda hâlâ 

gözaltında olursanız, ABD sizi fiziksel olarak anavatanınıza geri gönderecektir. 

 

C. Bu ülkede kalma hakkına sahip olabilirsiniz. Ya da gelecekte geri dönmenizi kolaylaştıracak 

şeyler yapabilirsiniz. Davanızla mücadele etmezseniz ya da hakim ABD'de kalma hakkına sahip 

olmadığınıza karar verirse, hakim size ABD'den ayrılmanızı emredecektir.  
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III. Sahtekarlığ ı Anlama 
 

Göçmenlik gözaltına alma ve sınır dışı edilme sürecinde, sahtekârlık hem sizin başınıza hem de 

devletin başına gelebilir. 

 

Sizin durumunuzdaki insanlar için, sahtekarlık çoğu kez davanızda sizi temsil edecek bir avukat 

bulmaya ve tutmaya çalışırken meydana gelir. Göçmenlik davanızda ve davanızın o kısmı için 

birini tutmayı tercih ederseniz kefalet duruşmanızda sadece iki grup insan size yasal tavsiye ve 

hizmet verebilir: avukatlar ve resmen tanınmış temsilciler.  

ABD'de bir avukat (attorney) ("lawyer" da denir) hukuk fakültesini bitirmiş ve Hukuk Doktoru 

(J.D.) unvanı almış bir kişidir. Eyalet avukatlar barosunun "iyi durum"daki lisanslı bir üyesi 

olmalı ve eyalet avukatlar barosunun verdiği bir sınavı geçmiş olmalıdırlar. Avukatlar yasal 

tavsiye verebilir ve yasal hizmetler sağlayabilirler. Yazılar yazabilir ve başvurularda bulunabilir 

ve sizi göçmenlik mahkemesinde, sığınma bürosunda ve temyizleriniz sırasında temsil 

edebilirler. Avukatınızın lisans belgelerini görmek isteyebilirsiniz. Mümkünse kabul numarasını 

da not etmelisiniz.  

 

Resmen tanınmış bir temsilciye Adalet Bakanlığı'ndan (DOJ) göçmenlik yasal hizmetleri 

sağlaması için izin verilmiştir. Genellikle tam olarak resmen tanınmış bir temsilci sizi göçmenlik 

mahkemesinde, sığınma bürosunda ve temyizleriniz sırasında Göç Temyizleri Kurulu'na temsil 

edebilir. Resmen tanınmış bir temsilci sizi eyalet mahkemesinde ya da göçmenlik dışı konularda 

temsil edemez. Bir bireyin meşru bir resmen tanınmış temsilci olduğunu bilmenin en iyi yolu, 

statüsünü onaylayan DOJ kararının bir nüshasını görmeyi istemektir.  

 

Avukatınızı ya da resmen tanınmış temsilcinizi tutma ya da işten çıkarma hakkınız vardır ve 

anlamadığınız ya da sizi rahatsız hissettiren hiçbir yasal temsili kabul etmemelisiniz.  

 

Yasal temsilcinizin sizi aldattığını ya da insan kaçakçıları için çalıştığını düşünüyorsanız yardım 

alın. İsterseniz temsilinizi sonlandırabilirsiniz. Ayrıca yasal temsilciniz hakkında bir şikayette de 

bulunabilirsiniz. Daha sonra bire bir görüşme fırsatımız olduğunda bu konuda daha fazla bilgi 

isteyebilirsiniz.  

 

Bir noter (notary public, notario ya da notario público) bir avukat ya da resmen tanınmış temsilci 

DEĞİLDİR ve DOJ tarafından resmen tanınmadığı ve DOJ tarafından tanınmış bir örgüt için 

çalışmadığı sürece göçmenlik davanız hakkında yasal tavsiye ya da hizmet sağlayamaz. ABD'de 

noter kanunen belgeleri tasdiklemek, yeminli ifadeler almak ve yeminleri yaptırmak için yetki 

verdiği bir devlet memurudur. Göçmenlik danışmanları ve göçmenlik yardım sağlayıcıları 

avukatlar değildir ve yasal tavsiye veremez ya da yasal hizmetler sağlayamazlar.  

 

Sahtekârlık hükümete karşı da gerçekleşir ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Mahkemede ve davanızı 

desteklemek için hükümete sunduğunuz evraklarda daima doğru beyanlarda bulunmanın çok 

önemli olduğunu unutmamalısınız. ABD yasal sisteminde, mahkemede bir göçmenlik memuruna 

söylenen ya da hükümete sunulan bir başvuru ya da kanıt öğesi dahilindeki her şey doğru 

olmalıdır. Gerçek dışı beyanlarda bulunmak ve sahte kanıt sunmak kanuna aykırıdır ve hükümet 

sizi kovuşturabilir. Ayrıca davanıza da zarar verir. 
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IV. HAKLARINIZ NELERDİ R? 

 

A. Hakimle konuşma hakkınız vardır. İngilizce konuşamıyor ya da anlayamıyorsanız, mahkeme 

size kendi dilinizi konuşan ve mahkemedeyken konuşmanıza ve neler olduğunuzu anlamanıza 

yardım edecek bir çevirmen verecektir. 

 

B. Duruşma hakkınız vardır. O duruşmada bir avukatınız olabilir ve bu avukat mahkemeye 

neden ABD'de kalmanıza izin verilmesi gerektiğini açıklamanıza yardımcı olabilir. Ama 

hükümet avukatınızın ücretini ödemeyecektir. 

 

C. Hakime davanızı destekleyecek bilgiler verme hakkınız vardır. 

 

D. Mahkemede aleyhinizde konuşan herhangi birine sorular sorma hakkınız vardır. 

 

E. Hakim ABD'de kalamayacağınıza karar verirse, başka bir mahkemenin, Göç Temyizleri 

Kurulu'nun davanızı görmesini sağlama hakkınız vardır. Buna "temyiz" (appeal) denir.  
 

 

İ Kİ NCİ  BÖLÜM: DURUŞ MALAR 

 

I. Duruş malarda ne olur?  

 

A. Hakim genellikle mahkeme salonunun önünde oturur. Genellikle iki ek masa olur. Göç ya da 

DHS avukatı bir masada oturur, siz de varsa avukatınızla beraber başka bir masada oturursunuz. 

Bazen hakim ya da hükümet avukatı bir televizyonda olur.  

 

B. İlk duruşmada şu sorulara cevap vermeye hazır olun: 

1. Mahkemenin hakkınızda sahip olduğu bilgiler doğru mu? 

2. ABD'den çıkarılmaya karşı mücadele etmek istiyor musunuz? 

3. Bir avukatınız var mı? 

4. Bir avukat bulmayı denemek istiyor musunuz? 

5. Gönüllü ayrılmayı talep etmek istiyor musunuz? 

6. Çıkarılmayı (sınır dışı edilmeyi) talep etmek istiyor musunuz? 

Aşağıda size bu soruların her biri hakkında bilgi vereceğiz. 

 

1. Mahkemenin hakkınızda sahip olduğu bilgiler doğru mu? 

a.) "Mahkemeye Çıkma Bildirimi" (bazen kısaca "NTA" denir adı verilen bir yazı almış 

olmalısınız. Bu yazı çok önemlidir. Elinizde bu yazı yoksa, mahkemeye gittiğinizde bir 

nüsha alacaksınız. "Mahkemeye Çıkma Bildirimi" hükümetin kanaatine göre isminizi, 

uyruk ülkenizi (çıkarılmanız emredilirse geri gönderileceğiniz ülke), göçmenlik 

numaranızı, ABD'ye girdiğiniz tarihi, nasıl girdiğinizi ve sizi sınır dışı etmeye çalışma 

sebeplerini gösterir. Bu kağıda çok dikkatli bakmalısınız.  

 

b.) "Mahkemeye Çıkma Bildirimi"nizde hakkınızda bulunan bilgilerde bir hata varsa, 

hakime söyleyin. Yazıyı okuyamıyorsanız, dilinizi konuşan çevirmen mahkemede onu 
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size okuyacaktır. Duruşmada hakim "Mahkemeye Çıkma Bildirimi"ndeki bilgileri 

okuyacak ve size doğru olup olmadıklarını soracaktır. Bütün bilgiler doğruysa "Evet, 

doğru", yanlış bir şey olduğunda da "Hayır, doğru değil" cevabını vermelisiniz. 

 

2. ABD'den çıkarılmaya karşı mücadele etmek istiyor musunuz? 

 

Davanızda mücadele etmek istiyorsanız, hükümetin ABD'de kalmanıza izin vermesi için 

bir sebebe ihtiyacınız vardır. Hakimin çıkarılmanızı ("sınır dışı edilme" olarak da bilinir) 

iptal etmesi ve ABD'de kalmanıza izin vermesi için birçok sebep vardır. 

 

a) Bir ABD vatandaşı mısınız? 

Bazı kişiler ABD vatandaşıdır ama bunu bilmezler. Bir ABD vatandaşıysanız, hükümet 

sizi gözaltında tutamaz ya da ABD'den çıkaramaz. Şu hallerde vatandaş olabilirsiniz: 

 ABD'de doğduysanız,  

 Ebeveyniniz ya da büyükanne-büyükbabanız ABD'de doğduysa, 

 Ebeveyniniz siz 18 yaşına gelmeden önce ABD vatandaşı olduysa, 

Ebeveyninizden sadece biri ABD vatandaşı olsa bile ABD vatandaşı olmanız ihtimali 

vardır. 

 

b) ABD'ye yasal olarak, bir vizeyle mi girdiniz?  

Yasal olarak girdiyseniz ve: 

 ABD vatandaşı olan bir kocanız ya da karınız varsa ya da 

 En az 21 yaşında olan ve ABD vatandaşı olan bir oğlunuz ya da kızınız varsa ya 

da 

 Bekar, 21 yaşından küçükseniz ve ABD vatandaşı olan bir ebeveyniniz varsa, 

Daimi oturma izni almaya uygun olabilirsiniz. Göçmenlik mahkemenizde daimi oturma 

izni almanıza izin verilirse, hükümet muhtemelen artık sizi çıkaramaz (sınır dışı edemez). 
 

c) ABD'ye yasa dışı yollarla, izin olmadan mı girdiniz? 

ABD'ye yasa dışı yollarla girdiyseniz ve 

 Biri Nisan 2001'den önce sizin için göçmenlik başvurusunda bulunduysa ya da 

 ABD vatandaşı bir eş ya da ebeveyn tarafından istismar edildiyseniz,  

ABD'de daimi oturma izni almanıza izin verilebilir. Göçmenlik mahkemenizde daimi 

oturma izni almanıza izin verilirse, hükümet muhtemelen artık sizi çıkaramaz (sınır dışı 

edemez). 

 

d) Bir "yeşil kart"ınız var mı? ABD'de yasal olarak daimi oturma iznine sahip 

misiniz?  

Yasal olarak daimi oturma iznine sahipseniz ve 

 En az 5 yıldır yeşil karta sahipseniz ve 

 Yasal olarak kabul edildiğinizden beri 7 yıldır sürekli olarak ABD'de 

oturduysanız ve 

 Ciddi bir suçtan hüküm giymediyseniz, (ağır suçlar adı verilen bu ciddi suçlar 

şunları içerir: cinayet, reşit olmayan birine cinsel taciz, uyuşturucu kaçakçılığı, bir 

yıl ya da daha uzun cezası olan şiddet suçları ve bir ya da daha uzun cezası olan 

hırsızlık.) 
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"Çıkarılmanın iptali"ne hakkınız olabilir ve hakim ABD'de kalmanıza ve daimi oturma 

izni de denilen "yeşil kart"ınızı korumanıza izin verebilir.  

 

e) Sınır dışı edilmeniz aileniz için son derece zor olur muydu? Ailenizin özel 

sorunları var mı? 

Bir yeşil kartınız yoksa, ABD'de yasal olarak daimi oturma iznine sahip değilsinizdir - 

ama: 

 Eşiniz, çocuklarınız ya da ebeveyniniz ABD vatandaşı ya da yasal daimi oturma 

iznine sahipse ve özel ya da sıra dışı sorunlar olduğu için sınır dışı edilmeniz 

onlar için son derece zor olacaksa VE  

 Son 10 yıl boyunca sürekli olarak ABD'de yaşadıysanız (bu süre boyunca sınır 

dışı edilmediyseniz ve uzun bir süredir ABD'den ayrılmadıysanız) VE  

 Bu 10 yıl boyunca "iyi ahlaki karakterli" bir kişi olduysanız, 

"Çıkarılmanın iptali"ne hakkınız olabilir ve hakim ABD'de kalmanıza izin verebilir. Bir 

çıkarılma iptali alırsanız, daimi oturma izni de denilen bir "yeşil kart" alırsınız.  

 

f) Aile içi şiddet kurbanı mısınız? 

Aile içi şiddet kurbanıysanız ve 

 Eşiniz ya da ebeveyniniz ABD vatandaşı ya da yasal daimi oturma iznine sahip 

bir kişiyse ve sizi fiziksel ya da psikolojik olarak istismar ettiyse ya da 

 Çocuğunuzun ebeveyni çocuğunuzu fiziksel ya da psikolojik olarak istismar 

ettiyse ve bu kişi ABD vatandaşı ya da yasal daimi oturma iznine sahip bir kişiyse 

VE 

 En az 3 yıldır ABD'de yaşadıysanız ve 

 "İyi ahlaki karakterli" bir kişi olduysanız, 

"Çıkarılmanın iptali"ne hakkınız olabilir ve hakim ABD'de kalmanıza izin verebilir. Bir 

çıkarılma iptali alırsanız, daimi oturma izni de denilen bir "yeşil kart" alırsınız. Aile içi 

şiddet kurbanlarının çıkarılmasının iptalinden yararlanırsanız daimi oturma izni de 

denilen bir "yeşil kart" alırsınız. 

 

g)  Nisan 1997'den önce bir suçu kabul ettiniz mi?  

Eğer: 

 ABD'de yasal olarak daimi oturma iznine sahipseniz ya da bir "yeşil kart"ınız 

varsa,  

 Nisan 1997'den önce bir suçu kabul ettiyseniz ya da bazı çevrelerde bir suçtan 

hüküm giydiyseniz ve  

 Mahkumiyetiniz nedeniyle 5 yıldan uzun süre hapiste kalmadıysanız, 

Özel izin - a 212(c) Feragat ile ABD'de kalmanız mümkün olabilir.  

Aşağıdaki durumda da bu özel feragate hak kazanabilirsiniz: 

 Yasal olarak daimi oturma iznine sahipseniz ve  

 29 Kasım 1990'dan önce bir suçu kabul ettiyseniz, 5 yıldan uzun süre hapiste 

kalmış olsanız bile. 

Bir 212(c) feragate hak kazanırsanız, ABD'de kalmanıza ve daimi oturma izni de denilen 

"yeşil kart"ınızı korumanıza izin verilecektir. 
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h)  Ülkenize dönmekten korkuyor musunuz?  

Geçmişte zarar gördüyseniz ya da ülkenize dönerseniz zarar göreceğinize inanıyorsanız, 

"sığınma"ya hakkınız olabilir. Bu zarar şunlardan dolayı olmalıdır: 

 ırkınız 

 dininiz 

 uyruğunuz 

 siyasi görüşünüz (Siyasi görüş zorla kürtajlara ya da diğer zoraki nüfus kontrolü 

önlemlerine direnmeyi ya da karşı çıkmayı içerebilir.) 

 özel bir sosyal gruba üyelik (Özel bir sosyal grup eşcinsel ya da transseksüel 

insanları, hayatı tehdit eden hastalıkları ya da zihinsel hastalıkları olan insanları 

ve bazen eski çete üyeleri olan insanları içerebilir.) 

 

Ciddi bir suçtan hüküm giydiyseniz, sığınma hakkı elde etmeye uygun olmayabilirsiniz. 

Genel olarak, ABD'ye geldikten sonraki bir yıl içinde sığınma başvurusunda 

bulunmalısınız, aksi takdirde bazı sınırlı sebepler haricinde iltica başvurusunda 

bulunamayabilirsiniz. Ama bir yıldan uzun süredir ABD'de olan ya da ciddi bir suçtan 

hüküm giymiş kişilere elverişli alternatif korunma biçimleri vardır. (Buna "ülkeden 

çıkartmanın askıya alınması" adı verilir.) Memleketinize dönmekten korkuyorsanız hak 

sahibi olup olmadığınızı anlamak için bir avukatla konuşmaya çalışın.  

 

Sığınmaya hak kazanırsanız, bir yıl sonra yeşil kart başvurusunda bulunabilir ve eşinizi 

ve çocuklarınızı ABD'ye getirmek için başvurabilirsiniz. Ayrıca istihdam, konut ve sağlık 

yardımlarına da hak kazanabilirsiniz. Ancak, sığınmaya hak kazanırsanız memleketinize 

seyahat etmemeye dikkat edin, çünkü yeşil kartınız ve yasal statünüz geri alınabilir.  

 

Ülkeden çıkartmanın askıya alınmasına hak kazanırsanız, ABD'de yasal olarak oturabilir 

ya da çalışabilirsiniz, ama yeşil kart alamaz ya da eşinizi ya da çocuklarınızı ABD'ye 

getiremezsiniz. Çıkarılmanın askıya alınması sadece zarara uğramaktan korktuğunuz 

ülkeye iade edilemeyeceğiniz anlamına gelir. Ayrıca önce DHS'den izin almadan 

ABD'den ayrılırsanız, özellikle de zarara uğramaktan korktuğunuz ülkeye dönerseniz 

ABD'ye dönemeyebileceğinizi bilmelisiniz. Emin değilseniz bir avukatla konuşmalısınız.  

 

i) Ülkenize dönerseniz işkenceye uğrar mıydınız? 

Ülkenize iade edilirseniz hükümet ya da hükümet adına hareket eden kişiler tarafından 

işkenceye uğrama tehlikesiyle karşı karşıya kalacaksanız, "İşkenceye Karşı 

Konvansiyon" kapsamında koruma alabilirsiniz. Bu bir yeşil kart sağlamayacaktır ve 

eşinizi ya da çocuklarınızı ABD'ye getirmek için başvuruda da bulunamazsınız. 

İşkenceye Karşı Konvansiyon kapsamında koruma alırsanız, ABD'de kalabilirsiniz ama 

ayrılırsanız bir daha girmenize izin verilmeyebilir. İşkenceye uğramayacağınız başka bir 

ülkeye gönderilmeniz mümkün olabilir ve kişisel durumunuza bağlı olarak gözaltında 

kalmak zorunda kalabilirsiniz. 

 

j) 1 Ocak 1972'den beri ABD'de yaşadınız mı? 

1 Ocak 1972'den beri ABD'de yaşadıysanız ve iyi ahlaki karakterli bir kişi olduysanız, 

"kayıt" hakkına sahip olabilirsiniz. Yasal olarak daimi oturma iznine sahip olur ve bir 

yeşil kart olursunuz. 
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ı) Nikaragualı, Kübalı, El Salvadorlu, Guatemalalı, Haitili ya da eski bir Sovyetler 

Birliği bloku ülkesinin uyruğundan mısınız?  
Şu şartları karşılıyorsanız NACARA adı verilen bir kanun kapsamında yasal göçmenlik 

statüsü hakkına sahip olabilirsiniz: a) Daha önce hiç sınır dışı edilmediyseniz, b) "iyi 

ahlaki karakterli"yseniz, c) hiç ağır bir suçtan hüküm giymediyseniz ve:  

 Nikaragualı ya da Kübalı’ysanız, 1 Aralık 1995'ten önce ABD'ye girdiyseniz ve 1 

Nisan 2000'den önce özel yardımlar için başvuruda bulunduysanız, 

 El Salvadorlu’ysanız, 20 Eylül 1990'dan önce ABD'ye girdiyseniz ve özel 

yardımlar için başvuruda bulunduysanız,  

 Guatemalalı’ysanız, 2 Ekim 1990'dan önce ABD'ye girdiyseniz ve özel yardımlar 

için başvuruda bulunduysanız ya da  

 El Salvadorlu ya da Guatemalalı’ysanız ve 2 Nisan 1990'dan önce sığınma 

başvurusunda bulunduysanız, 

 Eski bir Sovyet Bloku ülkesinin uyruğundansanız ve 1 Ocak 1991'den önce 

ABD'ye girdiyseniz ve 1 Ocak 1992'den önce sığınma başvurusunda 

bulunduysanız, 

NACARA iddianız kabul edilirse, ABD'de kalmanıza izin verilecektir. 

 

Ayrıca, şu ülkelerden birindenseniz ve ağır bir suçtan ya da iki veya daha fazla hafif 

suçtan hüküm giymediyseniz, geldiğiniz tarihe bağlı olarak ABD'de kalmanız mümkün 

olabilir. El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nikaragua, Somali, Sudan, Suriye ya da 

Yemen. Uyruğunuza dayalı olarak Geçici Korunma Statüsüne hak kazanabileceğinizi 

düşünüyorsanız lütfen bir avukata danışın.  

 

i) Size büyük zarar vermiş bir suçun kurbanı oldunuz mu?  

Eğer: 

 ABD'deki bir suçun kurbanı olduysanız,  

 Kurban olmanın sonucu olarak kayda değer fiziksel ya da zihinsel acı 

yaşadıysanız ve  

 Güvenlik polisi yetkililerine yardımcı olduysanız ya da olacaksanız, 

U Vizesi adı verilen özel bir vize için başvuruda bulunmanız mümkün olabilir. 

 

U Vizesi alırsanız, geçici bir süre için yasal bir şekilde ABD'de kalabilirsiniz. Ancak, 

geçici bir sürenin ardından daimi oturma izni olarak da bilinen bir "yeşil kart" 

başvurusunda bulunmanız ve almanız da mümkün olabilir. 

 

m) Bir suç örgütü hakkında önemli bilgileriniz var mı? 
Eğer: 

 Bir suç örgütü hakkında kritik ve güvenilir bilgileriniz varsa, 

 Bu bilgileri güvenlik polisi yetkililerine verdiyseniz ya da bu bilgileri güvenlik 

polisi yetkililerine vermeye hazırsanız ve 

 Güvenlik polisi yetkilileri o suç örgütünün soruşturması için ABD'de olmanız 

gerektiğini tespit ederlerse, 

S Vizesi adı verilen özel bir vize almanız mümkün olabilir.  
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S Vizesi alırsanız, yasal bir şekilde ABD'de kalabilirsiniz. Belirli bir sürenin ardından 

daimi oturma izni olarak da bilinen bir "yeşil kart" başvurusunda bulunmanız ve almanız 

da mümkün olabilir. 

 

k) ABD'de insan kaçakçılığına maruz kaldınız mı? 

İnsan kaçakçılığı birinin zorlanarak, tehdit edilerek ya da aldatılarak çalıştırılması ya da 

cinsel istismara uğramasıdır. Bazı örnekler şunlardır: Kızlar ve kadınlar bazen insan 

kaçakçılığına maruz kalarak fuhuşa ya da ev hizmetçiliğine zorlanırlar. Oğlanlara ve 

erkekler bazen insan kaçakçılığına maruz kalarak zorla inşaatta, tarımda ya da fabrikada 

çalıştırılırlar. Elbette, kadınlar çalıştırılmak için de, erkekler seks için de kaçakçılığa 

maruz kalabilirler. Bazen insan kaçakçılığının kurbanlarına genellikle onları ABD'ye 

getirmenin ve yiyeceklerinin ve barınaklarının masraflarıyla ilgili bir borcu ödemek için 

o durumda kalmaları gerektiği söylenir. İnsan kaçakçılığı kurbanları bazen yalıtılır ve 

onlara bu durumdan uzaklaşamayacakları söylenir. Bazen insan kaçakçılığı kurbanlarının 

kaçamamaları için pasaportları, kimlikleri ve paraları ellerinden alınır. Ayrıca insan 

kaçakçılığı kurbanları bazen onlara söyleneni yapmazlarsa kendilerine ya da ailelerine 

karşı fiziksel şiddetle tehdit edilirler.  

 

Eğer: 

 ABD'de insan kaçakçılığına maruz kaldıysanız,  

 Güvenlik polisi yetkililerinin insan kaçakçılığını soruşturmalarına ya da 

kovuşturmalarına yardım etmeye hazırsanız (bu sadece yetişkinler için gereklidir) 

ve  

 ABD'den sınır dışı edilirseniz aşırı zarara uğrayacaksanız,  

Güvenlik polisi yetkililerinin sizi insan kaçakçılığına maruz bırakan kişileri 

kovuşturmalarına yardım ediyorsanız T Vizesi denilen özel bir vize ya da "sürekli varlık" 

olarak bilinen geçici bir statü almanız mümkün olabilir.  

 

Y Vizesi alırsanız, yasal bir şekilde ABD'de kalabilirsiniz. Belirli bir sürenin ardından 

daimi oturma izni olarak da bilinen bir "yeşil kart" başvurusunda bulunmanız ve almanız 

da mümkün olabilir. 

 

3. Bir avukatınız var mı? 

 

a) Bir avukat hukuki sorularınıza cevap verebilir ve duruşmalarda sizi teslim edebilir. 

 Bir avukatınız varsa, avukatı sizi temsil etmesi için çağırın. 

 

b) Bir avukatınız varsa, avukatınız ilk duruşmada yanınızda olmalı ve hakime sizin 

avukatınız olduğunu söylemelidir.  Avukatınızla sorunlar yaşıyorsanız ve onu işten 

çıkarmak istiyorsanız, lütfen hakime bunu söyleyin ya da gönüllü bir avukatla konuşun. 

 

4. Bir avukat bulmayı denemek istiyor musunuz? 

 

a) Bir avukatınız yoksa, ama avukat tutacak paranız varsa, mümkün olduğu kadar çabuk 

bir avukat bulun. 
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b) Bir avukat aramak istiyorsanız ama avukat ilk duruşmada yanınızda olmayacaksa, 

hakimden bir avukat aramak için zaman isteyin. Hakim size duruşmanız için başka bir 

tarih verebilir. 

 

c) Avukat için paranız yoksa, davanızı ücretsiz alacak bir avukat bulmanız gerekecektir. 

Mahkemeden ücretsiz avukatların bir listesini isteyebilirsiniz. 

 

5. Gönüllü Ayrılmayı talep etmek istiyor musunuz? 
 

Davanız için mücadele etmek istemiyorsanız, "Gönüllü Ayrılma" talep edebilirsiniz. 

a) Aşağıdaki durumda ABD'den gönüllü olarak ayrılmak en iyi tercih olabilir: 

 Ciddi bir suçtan hüküm giymemişseniz ve 

 Sınır dışı edilmeye karşı bir savunmanız yoksa. 

 

b) Gönüllü Ayrılmanın yararları şunlardır: 

 Genellikle bir sınır dışı edilme emri almak yerine Gönüllü Ayrılma talep 

ederseniz yasal olarak ABD'ye dönmek daha kolay olur. 

 Gönüllü Ayrılma talep ederseniz ABD'ye dönmeniz bir çıkarılma (sınır dışı 

edilme) emri alırsanız olacağı kadar uzun süre yasaklanmayabilir.  

Bir çıkarılma (sınır dışı edilme) emrinden sonra yasa dışı yollarla ABD'ye geri dönme 

suçu para cezaları ve 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir. Gönüllü ayrılma aldıktan 

sonra yasa dışı yollarla ABD'ye geri dönme suçunun cezası çok daha kısadır. 

 

c) ABD'den gönüllü olarak ayrılmak istiyorsanız, ilk duruşmada: 

 Hakimden Gönüllü Ayrılma istemeli, 

 ABD'den çıkarılabilir olduğunuzu kabul etmeli, 

 Davanızla mücadele etmeyeceğinizi ya da temyize gitmeyeceğinizi kabul 

etmelisiniz. 

Ciddi suçlardan hüküm giydiyseniz ya da geçmişte Gönüllü Ayrılmanız kabul edildiyse 

Gönüllü Ayrılma alamazsınız. 

 

d) Gönüllü Ayılmanız kabul edilirse: 

 İhtiyacınız olduğu söylenen bütün yolculuk belgelerini almalısınız.  Bu 

pasaportunuzu içerir.  DHS bu belgelerden herhangi birini almanıza yardım 

etmeyecektir, 

 ABD'den ayrılmalı ve 

 Biletinizin parasını kendiniz ödemelisiniz. 

Ayrıca ömrünüz boyunca size sadece bir Gönüllü Ayrılma tanınabileceğini 

bilmelisiniz. Yolculuk belgelerinizi alabileceğinizi ya da biletinizin parasını 

verebileceğinizi düşünmüyorsanız, bir çıkarılma (sınır dışı edilme) emri almayı 

düşünebilirsiniz. Size Gönüllü Ayrılma verilirse, sicilinizde çıkarılma emri olmaz. Bu 

gelecekte yasal yollarla dönmenizi kolaylaştırabilir.  

 

e) 1 Nisan 1997'den itibaren, size Gönüllü Ayrılma verilirse ve 18 yaşını doldurduktan 

sonra bir yıldan uzun süre yasa dışı biçimde ABD'de bulunduysanız, 10 yıl boyunca yasal 

yollarla geri dönemezsiniz. 18 yaşını doldurduktan sonra 180 günden (yaklaşık 6 ay) 



Vera Adalet Enstitüsü - 10 
 

uzun süre yasa dışı biçimde ABD'de bulunduysanız, 3 yıl boyunca yasal yollarla geri 

dönemezsiniz. Fakat, ABD'de olmamanın ABD vatandaşı ya da Yasal Daimi Oturma İzni 

Sahibi olan eşiniz, ebeveyniniz ya da çocuğunuz için aşırı zorluklara neden olacağını 

gösterebilirseniz, 3 ya da 10 yıldan önce girmek için özel bir feragat başvurusunda 

bulunabilirsiniz. 

 

f) Size Gönüllü Ayrılma verilirse ve belirtilen Gönüllü Ayrılma dönemi içinde 

ayrılmazsanız, emir otomatik olarak sınır dışı edilme emrine dönüşür. Para cezaları 

alabilirsiniz ve 10 yıl boyunca daha sonra göçmenlik statünüzü değiştirmenize izin 

verilmeyebilir.  

 

g) Size Gönüllü Ayrılma verilirse ve izin olmadan yasa dışı yollarla ABD'ye dönerseniz, 

gözaltına alınabilir ve ABD'den çıkarılabilirsiniz (sınır dışı edilebilirsiniz).  

 

6. Çıkarılmayı (sınır dışı edilmeyi) talep etmek istiyor musunuz? 
Davanızla mücadele etmek istiyorsanız ve Gönüllü Ayrılma hakkınız yoksa, çıkarılmayı 

(sınır dışı edilmeyi) isteyebilirsiniz. Davanızla mücadele etmezseniz, size ABD'den 

ayrılmanız emredilir.  

 

 
II. Hakim nasıl karar verir?  

 

Davanızla mücadele etmek isterseniz, ek duruşmalarınız olacaktır. Bu ek duruşmalarda hakime 

neden çıkarılmamanız (sınır dışı edilmemeniz) gerektiğini açıklayan bilgileri sağlarsınız. Bir 

avukatınız yoksa, kendi adınıza konuşmanız gerekecektir. Hükümet avukatı neden ABD'den 

çıkarılmanız (sınır dışı edilmeniz) gerektiğini göstermeye çalışır. Hakimin ikinizi de dinlemesi 

ve bir karara varması gerekir. Hakim bütün bilgileri aldıktan sonra bir karara varacaktır.  

 

 
III. Karar değ iş tirilebilir mi?  

 

A. Duruşmanızdaki hakimin bir hata yaptığını düşünüyorsanız, davanızı temyiz etme hakkınız 

vardır.  Bu başka bir hakimin davanızı gözden geçireceği anlamına gelir.  

 

B. Temyize gitmek istiyorsanız, duruşmanızın sonunda hakime söylemeli ve hakimin kararından 

sonraki otuz (30) gün içinde Göçmenlik Temyizleri Kurulu'na Temyiz Bildiriminizi 

sunmalısınız.  

 

C. Bir temyiz yaklaşık 3 ila 6 ay, bazen daha uzun, bazen daha kısa sürebilir. Genellikle 

beklerken gözaltında kalmanız gerekir. İlk temyizinizi kaybederseniz ve başka bir mahkemeye 

(bir federal temyiz mahkemesi) tekrar temyiz etmeye karar verirseniz, temyiz daha uzun, bazen 

1-2 yıl sürebilir. 
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IV. Gözaltı merkezinden ayrılmak mümkün müdür?  
 

A. Bazı insanlar kefalet denilen parayı öderlerse gözaltı merkezinden ayrılabilirler. Para, yani bir 

kefalet öderseniz, her duruşmaya geleceğinize söz vermelisiniz. Bir kefalet en az 1500 dolar, 

bazen çok daha fazla olur. Bir duruşmayı kaçırırsanız, ödediğiniz parayı kaybedersiniz. 

Çıkarılmanız (sınır dışı edilmeniz) emredilirse para geri ödenecektir. Fakat, parayı geri almak 

için çıkarılmanız (sınır dışı edilmeniz) emredildikten sonra gerçekten ABD'den ayrıldığınızı 

hükümete kanıtlamanız gerecektir. Genellikle memleketinizdeki ABD Konsolosluğu ya da 

Büyükelciliğine giderek bir formu ABD ofisine doldurtmanız, sonra o formu ABD'deki 

Göçmenlik kefalet ofisine geri göndermeniz gerekir. 

 

B. Başka bir kişi sizin için kefaleti ödeyebilir ya da mahkemeye para verebilir. Bu işi bir ABD 

Vatandaşı ya da bir yasal daimi oturma izni sahibi ("yeşil kart sahibi") olmalıdır. İstenen her şeyi 

yaparsanız, kefaleti ödeyen kişi paranın tamamını geri alır. Kefalet parasını geri almak için bütün 

duruşmalara gelmeniz çok önemlidir.  

 

C. Kefaletinizi ödeyebilirseniz, gözaltı merkezinden ayrılabilirsiniz. Bütün duruşmalarınız 

gözaltı merkezinin dışındaki bir mahkemede yapılacaktır.  

 

D. Gözaltında tutulduğunuz yerden uzakta yaşıyorsanız, hakimden davanızı yaşadığınız yere 

daha yakın bir Göçmenlik Mahkemesi'ne taşımasını isteyebilirsiniz. Hakim hayır diyebilir. 

Hakimin duruşmanızın yapılacağını söylediği mahkemeye gitmek zorundasınız. Bir duruşmayı 

kaçırırsanız, hakim sadece gitmediğiniz için çıkarılmanızı (sınır dışı edilmenizi) emreder ve 

kefaletiniz için ödediğiniz parayı yitirirsiniz.  

 

E. Adresinizdeki herhangi bir değişikliği bu değişiklikten itibaren 5 gün içinde Göçmenlik 

Mahkemesi'ne bildirmelisiniz. Ayrıca taşındıktan sonraki 10 gün içinde yeni adresinizi DHS'e 

bildirmelisiniz. Bu bilgiyi mahkemeye ve DHS'e sağlamazsanız, önemli duruşma bildirimlerini 

almayabilirsiniz ve çıkarılmanızın emredilmesi riskiyle karşı karşıya kalırsınız. 

 

 
V. Kefalet Duruş maları Nedir? 

 

A. Bazen mahkemeye önce sizin için kefalet belirlenmez, bu yüzden gözaltı merkezinden 

ayrılmak için para ödeyemezsiniz. Bazen kefaletin maliyeti çok fazla olur. Bir hakimin size 

kefalet belirlemesini ya da daha az para karşılığında kefalet belirlemesini istiyorsanız, bir kefalet 

duruşması isteyin. Ama dikkatli olun. 

 Çok iyi hazırlanın. Sadece bir kefalet duruşmasına hakkınız olabilir.  

 Hakimden size maliyeti daha az olan bir kefalet belirlemesini isteyebilirsiniz. Ama hakim 

size maliyeti daha fazla olan bir kefalet belirlemesini de karar verebilir. Ya da hakim size 

bir kefalet vermemeye ve gözaltı merkezinden ayrılamayacağınıza karar verebilir. 

 

B. Kefalet duruşmanızda hakime şunları göstermeniz gerekir: (1) tehlikeli bir kişi olmadığınızı 

ve (2) bütün duruşmalarınıza katılacağınızı. Hakime bunu göstermek için: 

 Hakime işverenlerinizden, ailenizden, dini liderlerinizden ya da arkadaşlarınızdan iyi bir 

insan olduğunuzu söyleyen yazılar verebilirsiniz. Eğer bu kişiler ABD'deki yasal 
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göçmenlerse, hakime sizden söz etmek için duruşmaya gelebilirler. Eğer biri duruşmaya 

gelemiyorsa, hakimden onları telefonla aramasını isteyebilirsiniz. 

 Hakime ailenizin ABD'de doğan fertlerinin doğum belgelerinin kopyalarını ve 

akrabalarınızdan herhangi birinin yasal olarak ABD'de bulunduğunu gösteren kağıtlarının 

ya da kartlarının kopyalarını verin. Bir ABD vatandaşıyla evliyseniz, hakime evlilik 

cüzdanınızın bir kopyasını ve eşinizin ABD vatandaşı olduğunun kanıtını verin. 

 Bir suçtan hüküm giydiyseniz, hakime değiştiğinizin bir kanıtını, özellikle katıldığınız 

rehabilitasyon programlarının ya da derslerin sertifikalarını verin. 

 ABD'de okula ya da derslere gittiyseniz -İngilizce, öfke yönetimi ya da ebeveynlik 

becerileri gibi- hakime mezuniyet belgelerini verin.  

 Hakime vergi belgelerinizin kopyalarını verin. 

 Hakime iş maaş çeki koçanlarınızın kopyalarını verin. 

 

C. Hazırlıklı olmanız gerekir. 

 Bütün belgelerinizi toplayın ve düzenleyin.  

 Mümkünse hükümet avukatı ve hakim için ekstra kopyalar, toplamda 3 kopya çıkarın. 

 
VI. Çıkarıldıktan (sınır dış ı edildikten) sonra ne olur? 

 

A. Bu ilk çıkarılma (sınır dışı edilme) emrinizse ve ciddi bir suçtan hüküm giymediyseniz, 10 yıl 

boyunca yasal olarak geri dönemezsiniz. Bazen bu süreden bir feragat alabilir ve daha önce geri 

dönebilirsiniz, ama sizin ya da ailenizin daha önce geri dönmenize izin verilmesi için özellikle 

ikna edici sebeplerinin olduğunu kanıtlamanız gerekir. 

 

B. Daha önce çıkarılmanız ya da sınır dışı edilmeniz emredildiyse, 20 yıl boyunca yasal olarak 

geri dönemezsiniz. 

 

C. Ciddi bir suçla ABD'den çıkarılırsanız (sınır dışı edilirseniz) asla yasal olarak geri 

dönemezsiniz. Yasa dışı yollardan geri dönerseniz, bu suç için kovuşturmaya uğrayabilir, para 

cezası alabilir ve federal bir hapishanede 20 yıla kadar hapis yatabilirsiniz. 

 

D. ABD'den çıkarılırsanız (sınır dışı edilirseniz), izin almadan ABD'ye geri dönerseniz ve 

yakalanırsanız, memleketinize geri gönderilmeden önce federal olarak kovuşturmaya uğrayabilir, 

para cezası alabilir ve federal hapishanede hapis yatabilirsiniz. 

 

 

 


