İç Güvenlik Bakanlığı
A.B.D. Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisleri

I-589, Sığınma ve Sınır Dışı Etme
İşleminin Durdurulması Başvurusu

Adalet Bakanlığı
Göçmenlik İnceleme İdari Ofisi

BURADAN BAŞLAYINIZ – Bilgisayar ile veya siyah mürekkepli kalemle, yazınız.
Başvuruyu nasıl dolduracağınız ve teslim edeceğinizi ve bu statüye uygunluk şartlarını içeren
bilgileri okuyunuz. Bu başvuru için herhangi bir ücret alınmamaktadır.
UYARI: ☐

İşkence Karşıtı Kanunların sınır dışı etme işleminin durdurulmasını da
başvurmak istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin
A. 1. Kimlik Bilgileri
1.Yabancı Uyruklu Kayıt Numarası
2. A .B.D. Sosyal Güvenlik Numarası (varsa)
3.USCIS Online Hesap Numarası (varsa)
(A-numarası [varsa])

4. Tam Soyadınız

5. Ön Adınız

6. İkinci Adınız

7. Kullandığınız başka ad ve soyadlar (kızlık soyadı, lakap veya takma adlar)
8. A.B.D. içindeki ikamet adresiniz (fiziki olarak yaşadığınız yer)
Ev Kapı Numarası ve Sokak/Cadde Adı

Şehir

Daire Numarası

Eyalet

Posta Kodu

Telefon Numarası

(
9.A.B.D. İçindeki Yazışma Adresi (8 Numaralı Kutudaki adresten farklı ise)
Bakımın içinde olduğunuz şahsın adı (uygunsa)

Telefon Numarası

(
Ev Kapı Numarası ve Sokak/Cadde Adı
Şehir
10.Cinsiyet ☐ Erkek

)

Daire Numarası

Eyalet
☐ Kadın

)

Posta Kodu

11.

Medeni Hali ☐Bekar ☐

Evli ☐ Boşanmış

12.Doğum Tarihi (Ay, Gün, Yıl)

13. Doğum Yeri (Şehir ve Ülke)

14. Uyruğu

15. Doğumla Kazanılan Uyruğu

18.A. dan C. ye uygun olan kutuyu işaretleyiniz
b.☐ Göçmenlik Mahkeme Süreci içindeyim

16.Irk, Etnik Grup veya Kabile

☐ Dul

17. Dini

a. ☐Hiçbir zaman Göçmenlik Mahkeme Süreci içinde olmadım
c. ☐ Geçmişte Göçmenlik Mahkeme Süreci içindeydim ama şimdi değilim

19.A. dan C. ye uygun olan kutuları doldurun
a.Vatandaş olduğunuz ülkeden en son ne zaman ayrıldınız? (Ay/Gün/Yıl) 
 b.Geçerli I-94 Numaranız (varsa)
c. A.B.D.’ye giriş tarihlerinizi en sondan başlayarak aşağıya sıralayınız. Giriş tarihleri (ay/gün/yıl) ve her girişinizdeki yasal durumunuzu yazınız.
 arih
T
 er
Y
 asal durumu
Y
Geçerlilik süresi sonu
Tarih

Yer

Yasal durumu

Tarih

Yer

Yasal durumu
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20.En son pasaportunuz veya seyahat

22. Geçerlilik süresi sonu

21. Pasaport Numarası

belgenizi veren ülke
Seyahat belgesi numarası

23. Ana diliniz (yerel lehçeniz [varsa])

24. İngilizceyi akıcı konuşuyor

25.Başka hangi dilleri konuşabiliyorsunuz?

musunuz?

Evet ☐

Hayır ☐

A. 2. Eşiniz ve Çocuklarınızın Bilgileri
Eşiniz
☐ Evli değilim (Çocuk bölümüne geçin)
1.Yabancı Uyruklu Kayıt Numarası
2.Pasaport/Kimlik
3.Doğum Tarihi (Ay, Gün, Yıl)
(varsa)

Numarasi (varsa)

5.Tam Soyadı

6. Ön Adı

9. Evlilik Tarihi (Ay, Gün, Yıl)

16. A.B.D.’e son girişi yeri

nedir?

7. İkinci Adı

8. Kullandığı başka ad ve

soyadlar (kızlık soyadı, lakap
veya takma adlar)

11. Doğum Yeri (Şehir ve Ülke)

13. Irk, Etnik Grup veya Kabile

15. Eşiniz şu an A.B.D.’de mi?
☐ Evet (16dan 24a kutuları

20. Eşinizin yasal durumu

Numarası (varsa)

10. Evlenme Yeri

12. Uyruğu

4.A.B.D. Sosyal Güvenlik

doldurunuz)

☐ Hayır

14. Cinsiyet
☐ Erkek ☐ Kadın

(konumu bildiriniz)

17. A.B.D.’e son girişi tarihi
(ay, gün, yıl)

21. Eşinizin vizesi varsa,

geçerlilik süresi sonu tarihi nedir?
(ay, gün, yıl)

18. I-94 Numarası (varsa)

19. Son girişinizdeki yasal

22. Eşiniz Göçmenlik

23. Daha önce geldiyse giriş

Mahkeme Süreci içinde mi?

durumu (Vizesi varsa türünü
bildiriniz)

yeri neresiydi

☐ Evet ☐ Hayır

24. Eşiniz şu an A.B.D.’deyse başvurunuza dahil olacak mı? (uygun olan kutuyu işaretleyin)
☐
Evet (Eşinizin fotoğrafını, başvurusunun ekstra kopyasının 9’uncu sayfasının sağ üst
☐
Hayır

köşesine ekleyiniz)

Çocuklarınız. Yaş, olduğu yeri ve medeni haline rağmen tüm çocuklarınızı yazın.
☐Çocuğum yok (A.3 Geçmişiniz Bilgileri bölümüne geçin)
☐Çocuğum var. 
Çocuklarımın sayısı:
UYARI: 4ten fazla çocuğunuz varsa, İ-589 Ek Bölüm A doldurun ya da ilave sayfayı ve belgeleri ekleyin.

1. Yabancı Uyruklu Kayıt Numarası
(A-numarası [varsa])

2. Pasaport/Kimlik
Numarasi (varsa)

3. Medeni Hali (evli, bekar,
boşanmış, dul)

4. A.B.D. Sosyal Güvenlik

5. Tam Soyadı

6. Ön Adı

7. İkinci Adı

8. Kullandığı başka ad ve

Numarası (varsa)

soyadlar (kızlık soyadı, lakap
veya takma adlar)
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9. Doğum Yeri (Şehir ve Ülke)
13. Bu çocuk şu an A.B.D.’de mi? ☐Evet
14. A.B.D.’e son giriş yeri

18. Çocuğunuzun yasal durumu nedir?

10. Uyruğu

11. Irk, Etnik Grup veya
Kabile

(14ten 21e kutuları doldurun)

15. A.B.D.’ye son giriş tarih
(Ay, Gün, Yıl)

☐Hayır

(olduğu yerini bildirin)

16. I-94 Numarası (varsa)

19. Çocuğunuzun vizesi varsa,

geçerlilik süresi sonu tarihi nedir? (ay,
gün, yıl)

12. Cinsiyet
☐Erkek ☐Kadın

17. Son girişinde yasal durumu
neydi (Vizesi varsa türünü
bildirin)

20. Çocuğunuz Göçmenlik Mahkeme Süreci
içinde mi?

☐Evet ☐Hayır

21. Cocuğunuz şu an A.B.D.’deyse, başvurunuza dahil olacak mı? (uygun kutuyu işaretleyin)
☐
Evet (Cocuğunuzun fotoğrafını, başvurusunun ekstra kopyasının 9uncu sayfanın sağ üst
☐
Hayır

köşesine ekleyin)
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A. 2. Eşiniz ve Çocuklarınızın Bilgileri (devam)
1. Yabancı Uyruklu Kayıt Numarası 2. Pasaport/Kimlik Numarasi
(varsa)

(varsa)

3. Medeni Hali (evli, bekar,
boşanmış, dul)

4. A.B.D. Sosyal Güvenlik

5. Tam Soyadı

6. Ön Adı

7. İkinci Adı

8. Kullandığı başka ad ve

9. Doğum Yeri (Şehir ve Ülke)

10. Uyruğu

11. Irk, Etnik Grup veya

12. Cinsiyet
☐Erkek ☐
Kadın

13. Bu çocuk şu an A.B.D.’de mi? ☐Evet

soyadlar (kızlık soyadı, lakap
veya takma adlar)

Kabile

(14tan 21e kutuları doldurun)

☐Hayır

Numarası (varsa)

(konumu

bildirin)

14. A.B.D.’ye son giriş yeri

15. A.B.D.’e son giriş tarihi
(Ay, Gün, Yıl)

16. I-94 Numarası (varsa)

18. Çocuğunuzun yasal durumu nedir? 19. Çocuğunuzun vizesi varsa,

geçerlilik süresi sonu tarihi nedir?
(ay, gün, yıl)

17. Son girişinde yasal durumu
neydi (Vizesi varsa türünü
bildirin)

20.Çocuğunuz Göçmenlik Mahkeme Süreci içinde mi?
☐Evet ☐Hayır

21.Cocuğunuz şu an A.B.D.’deyse başvurunuza dahil olacak mı? (uygun kutuyu işaretleyin)
☐
Evet (Cocuğunuzun fotoğrafını, başvurusunun ekstra kopyasının 9uncu sayfanın sağ üst köşesine ekleyin)
☐
Hayır
1. Y abancı Uyruklu Kayıt Numarası 2. P asaport/Kimlik Numarasi
3. M
 edeni Hali (evli, bekar, 4. A.B.D. Sosyal Güvenlik
(varsa)

(varsa)

boşanmış, dul)

Numarası (varsa)

5. Tam Soyadı

6. Ön Adı

7. İkinci Adı

8. Kullandığı başka ad ve

9. Doğum Yeri (Şehir ve Ülke)

10. Uyruğu

11. Irk, Etnik Grup veya

12. Cinsiyet
☐Erkek ☐
Kadın

Kabile

soyadlar (kızlık soyadı, lakap
veya takma adlar)

13. Bu çocuk şu an A.B.D.’de mi? ☐Evet (14tan 21e kutuları doldurun) ☐Hayır (konumu bildirin)
14. A.B.D.’ye son giriş yeri
15. A.B.D.’ye son giriş tarihi
16. I-94 Numarası (varsa)
17. Son girişinde yasal durumu
(Ay, Gün, Yıl)

18. Çocuğunuzun yasal durumu nedir?

19. Çocuğunuzun vizesi varsa,

geçerlilik süresi sonu tarihi nedir?
(ay, gün, yıl)

neydi (Vizesi varsa türünü
bildirin)

20.Çocuğunuz Göçmenlik Mahkeme Süreci içinde mi?
☐Evet ☐Hayır
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21.Cocuğunuz şu an A.B.D.’deyse başvurunuza dahil olacak mı? (uygun kutuyu işaretleyin)
☐
Evet (Cocuğunuzun fotoğrafını, başvurusunun ekstra kopyasının 9uncu sayfanın sağ üst

köşes ekleyin)

☐
Hayır

1. Yabancı Uyruklu Kayıt Numarası
(varsa)

2. Pasaport/Kimlik Numarasi
(varsa)

3. Medeni Hali (evli, bekar,
boşanmış, dul)

4. A.B.D. Sosyal Güvenlik

5. Tam Soyadı

6. Ön Adı

7. İkinci Adı

8. Kullandığı başka ad ve

9. Doğum Yeri (Şehir ve Ülke)

10. Uyruğu

11. Irk, Etnik Grup veya

12. Cinsiyet
☐Erkek ☐
Kadın

Kabile

Numarası (varsa)

soyadlar (kızlık soyadı, lakap
veya takma adlar)

13. Bu çocuk şu an A.B.D.’de mi? ☐Evet (14tan 21e kutuları doldurun) ☐Hayır (konumu bildirin)
14. A.B.D.’ye son giriş yeri
15. A.B.D.’ye son giriş tarihi
16. I-94 Numarası (varsa)
17. Son girişinde yasal durumu
(Ay, Gün, Yıl)

18. Çocuğunuzun yasal durumu nedir?

19. Çocuğunuzun vizesi varsa,

geçerlilik süresi sonu tarihi nedir?
(ay, gün, yıl)

neydi (Vizesi varsa türünü
bildirin)

20.Çocuğunuz Göçmenlik Mahkeme Süreci içinde mi?
☐Evet ☐Hayır

21.Cocuğunuz şu an A.B.D.’deyse başvurunuza dahil olacak mı? (uygun kutuyu işaretleyin)
☐
Evet (Cocuğunuzun fotoğrafını, başvurusunun ekstra kopyasının 9uncu sayfanın sağ üst
☐
Hayır

köşesine ekleyin)

I-589 Forması (05/16/17 güncelleştirilmiş) N

5 Sayfa

A. 3. Geçmişiniz Bilgileri
1.

A.B.D.’ye gelmeden önce tüm adreslerinizi işaretleyin. Sizin zulüm gördüğünüz ülkede değillerse, zulüm
gördüğünüz ülkede son adresinizi yazın (adres, sehir, eyalet/il ve ülke yazın)
UYARI: Gerekirse İ-589 Ek B doldurunuz veya ilave sayfayı ekleyin
Ev kapı numarası
Şehir
Eyalet veya İlçe
Ülke
Tarihler
ve sokak/cadde adı
Ne zamandan (Ay, Yıl) ne zamana
(varsa)
(Ay, Yıl)

2. Şimdiki adresinizden başlayarak son beş sene içinde adreslerinizi işaretleyin.
UYARI: Gerekirse İ-589 Ek B’yi doldurun veya ilave sayfayı ekleyin.
Ev kapı numarası
ve sokak/cadde adı (varsa)

Şehir

Eyalet veya İlçe

Ülke

Tarihler
Ne zamandan (Ay, Yıl) ne zamana
(Ay, Yıl)

3. Son girdiğiniz okuldan başlayarak eğitim bilgilerinizi bildiriniz.
UYARI: Gerekirse İ-589 Ek B doldurun veya ilave sayfayı ekleyin.
Okulun Adı

Okulun Türü

Okulun Adresi

Tarihler
Ne zamandan (Ay, Yıl) ne zamana
(Ay, Yıl)

4. En son işinizden başlayarak son beş sene içinde işinizi bildirin.
UYARI: Gerekirse İ-589 Ek B doldurun veya ilave sayfayı ekleyin.
İş Yerinizin Adı ve Adresi

İşiniz

Tarihler
Ne zamandan (Ay, Yıl) ne zamana
(Ay, Yıl)

5. Anne babanız ve kardeşlerinizin (kız ve erkek) bilgilerini bildirin. Ölüyse uygun kutuyu işaretleyin.
UYARI: Gerekirse İ-589 Ek B doldurun veya ilave sayfayı ekleyin.
Tam Adı

Doğum Şehir ve Ülke

Şu an olduğu yeri

Anne

☐ Ölü

Baba

☐ Ölü

I-589 Forması (05/16/17 güncelleştirilmiş) N

6 Sayfa

☐
☐
☐
☐

Kardeş
Kardeş
Kardeş
Kardeş

Ölü
Ölü
Ölü
Ölü

B. Başvuru Bilgileri
UYARI: Gerekirse B bölümdeki tüm sorularını cevaplayabilmek için İ-589 Ek B doldurunuz veya ilave sayfayı ekleyin.
Alttaki sığınma veya başka korunma davanız hakkında (INA’nın 241 (b)(3) bölümdeki anlatılan sınır dışı etme
durdurulması veya İşkence Karşıtı Kanunlar gereği sınır dışı etme durdurulması) sorulara cevap verirken sığınmaya veya
başka korunmayı davanızın temelini detaylı ve belirli açıklamanız gerekmektedir. Elinizden geldiğince her anlattığınız olayın
veya hareketin belirli tarihleri, yerleri ve açıklanmasını vermeniz gerekmektedir. Vatandaşı olduğunuz ülkede durumu ve
davanızı kanıtlayan belgeleri eklemeniz gerekmektedir. Bu belgeleri bulmak mümkün değilse veya belgeleri başvurunuza
eklemeyecekseniz, alttaki soruları cevaplayarak nedenlerini anlatın.
Bu bölümü tamamlayabilmek için talimatlara bakın: Birinci Bölüm: Dosyalama Talimatları’na, İkincı Bölüm, “Uygunluk Temeli,”
A - D Bölümler, Beşinci Bölümü, “Formu Tamamlama,” B Bölümü ve Yedinci Bölüm, ”İlave Kanıtların Teslim Edilmesi.”
1.

INA’nın 241(b)(3) bölümdeki anlatılan sığınma veya sınır dışı etme durdurulması, ya da İşkence karşıtı
Kanunlar gereği sınır dışı etmenin durdurulmasına neden başvuruyorsunuz? Uygun olan kutuyu(ları)
işaretleyip A ve B sorularına detaylı cevap verin.

☐Irk
☐Din
☐Uyruk
A.

☐Siyası düşünce
☐Bir sosyal gruba üyeliği
☐İşkence Karşıtı Kanunlar
Geçmişte siz, aileniz, yakın arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız zarar ya da kötü davranış gördünüz mü?

☐ Hayır

☐Evet
Evet ise, detaylı anlatın:
1. Ne oldu;
2. Zarar, kötü davranma veya tehditler ne zaman oldu;
3. Zarar, kötü, davranma veya tehditler kim(ler) yaptı;
4. Size göre zarar, kötü davranış veya tehditler neden oldu.

B. Vatandaşı olduğunuz ülkede zarar veya kötü davranış görmekten korkuyor musunuz:
☐ Hayır
☐Evet
Evet ise, detaylı anlatın:
1. Korktuğunuz zarar veya kötü davranış türü;
2. Size zarar veya kötü davranışta bulunacak kim(ler)dir;
3. Hangi nedenle zarar veya kötü davranışı göreceksiniz.
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B. Başvuru Bilgileri (devam)
2. Siz veya aileniz A.B.D. dışında suçlanmış, suç isnat edilmiş, tutuklanmış, gözaltına alınmış, sorgulanmış, mahkum

edilip hüküm verilmiş, ya da hapse atılmış oldunuz mı?

☐ Hayır

☐ Evet
Evet ise durumu ve nedenlerini anlatın.

3. A. Siz veya aileniz hiç siyasi partiler, öğrenci grupları, işçi sendikaları, dinsel örgütleri, askeri ya da yarı askeri
gruplar, sivil milis, gerilla örgütleri, etnik gruplar, insan hakları grupları, medya veya basın örgütlerine üye oldunuz ya da bağ
kurdunuz mu?
☐ Hayır
☐ Eve
Evet ise her kişinin üyelik süresi, katılım seviyesi, ve yöneticilik yaptıysanız anlatın.

3.B. Siz veya aileniz hala yukarıdaki gruplara ve örgütlere katılıyor musunuz:
☐Hayır
☐Evet

Evet ise her kişinin üyeliği süresi, katılım seviyesi, ve önderlik pozisyonlarını anlatın.
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4. Vatandaşı olduğunuz ülkeye dönerseniz işkence görmekten korkuyor musunuz?
☐Hayır
☐ Evet

Evet ise neden korktuğunuz, işkencenin şekli, kim yapacağını ve nedenlerini anlatın.

C. Başvuru Bilgilerinin Devamlığı
(UYARI: Gerekirse B bölümdeki tüm sorularını cevaplayabilmek için İ-589 Ek B’yi doldurun veya ilave sayfayı
ekleyiniz)
1.

Siz, eşiniz, çocuklarınız, anne babanız ve ya kardeşleriniz daha önce hiç A.B.D. Hükümetine mülteci olarak,
sığınma veya sınır dışı etme durdurulmasına başvurdunuz mu?

☐Hayır
☐Evet
Evet ise aldığınız kararı ve siz, eşiniz, çocuklarınız, anne babanız veya kardeşlerinizin kararın yüzünden,
ya sizin ya onların elde ettiğiniz statüsü anlatın. Anne babanızın yada eşinizin başvurusuna dahil olup olmadığınızı
belirtin. Olduysanız anne babanız veya eşinizin A-numarasını yazın. Göçmen hakimi veya Göçmen İtirazları Kurulu
sığınma başvurunuzu hiç reddettiyse, inkardan beri ya vatandaşı olduğunuz ülkede, ya kendi hayatınızda, sığınmaya
uygunluğunuzu etkileyecek durumlarını anlatın.

2.A. Vatandaşı olduğunuz ülkeden ayrıldıktan sonra siz ve şu an A.B.D.’de olan çocuklarınız, veya eşiniz, A.B.D.’ye
girmeden önce başka bir ülkeden geçtiniz veya orada oturdunuz mu?
☐
Hayır

☐
Evet

2.B. Siz, eşiniz, çocuklarınız, veya ailenizden başka bireyler (anne baba, kardeşleriniz, vb) vatandaşı olduğunuz
ülke olmayan bir ülkeye yasal durumuna başvurdunuz ya da aldınız mı?
☐
Hayır

☐
Evet

2A ya da 2B, ya da her ikisine “evet” cevapladıysanız, her insanın adına ülkenin adı ve kalış süresini yazın, oradayken
onun yasal durumu, çıkış sebebi, yasal oturum amaçlarıyla dönmesi mümkünlüğünü ve sığınmaya veya mülteci olarak
başvurup başvurmadığınızın nedenlerini anlatın.
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3. Siz, eşiniz, veya çocuklarınız başka bir insanın ırk, din, uyruk, sosyal gruba üyelik ya da bir siyasi düşünce
yüzünden başına gelen acıma veya zararı emir verme, kışkırtma, yardımcı olma veya yapmasına dahil oldunuz mu?
☐Hayır
☐Evet
Evet ise her olayı ve sizin ve ailenizin olay ile ilginizi detaylı anlatın.

C. Başvuru Bilgilerinin Devamlığı
4. Zarar gördüğünüz veya görmekten korktuğunuz ülkeden çıktıktan sonra hiç döndünüz mü?
☐Hayır
☐Evet

Evet ise ziyaret(ler)inizin ayrıntılarını anlatın (mesela, tarihler, nedenler, o ülkede kalış süresi)

5. A.B.D.’ye son girişinizden bir yıl sonradan fazla başvuruyor musunuz?
☐Hayır
☐Evet

Evet ise bir yıl içinde neden başvurmadığınızı anlatınız. Görüşme ya da duruşmanızda bir sene içinde
sığınmaya neden başvurmadığınızı anlatmaya hazır olmanız gerekmektedir.
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6. Siz ve ya başvurunuzaa dahil olan aileniz A.B.D.’de suç işleme ve ya tutuklanma, suçlanma, suçlu bulunma ya da
ceza aldınız mı?
☐Hayır
☐Evet
Evet ise her olay için sonraki sorulara cevap verin: ne oldu ve koşulları, tarihler, ceza süresi, yeri,
tutuklama süresi, sizin veya başvurunuza dahil olan ailenize karşı ileri sürülen resmi suçlamalar ve serbest
bırakılma nedenleri. Olayları açıklayan belgeler varsa ekleyin, yoksa da nedenini anlatın.

D. İmzanız

A.B.D. kanunlarına göre yalancı şahitlik cezasını tanıyarak bu başvuru ve yandaki kanıtlar doğru olduğunu
onaylıyorum. Başlık 18, A.B.D.’nin Yasa’da Bölüm 1546(a) bunu belirtiyor: Kim yeminliyken veya Başlık 28,
A.B.D.’nin Yasa’nın açıklayan yalancı şahitlik cezasına göre, herhangi bir başvuru, yeminli yazılı ifade, veya
başka göçmenlik kanunları yönetmeliklerin gerektirdiği belgelerde bilerek bir maddi gerçeğin hakkında
doğru olmayan bir ifadeyi doğru olarak tanıtırsa, veya içinde doğru olmayan bir ifade var olan veya kanunlar
ya da gerçeklere danılmayan herhangi bir başvuru, yeminli yazılı ifade, veya başka göçmenlik kanunları
yönetmeliklerin gerektirdiği belgeleri sunarsa, kanunlara göre para cezasına çarptırılır ya da 25 yıla kadar
hapis cezası verilir. Başvurduğum yarara uygunluğunu belirlemek için A.B.D. Vatandaşlık ve Göçmenlik
Servisleri (USCIS)’nin göçmenlik dosyamdan istediği herhangi bir bilginin onlara verilmesine izin
veriyorum.

Fotoğrafınız veya
başvurunuza dahil
olacak ailenizden
bireyler adına temsil
edilecek ekstra
kopyasının fotoğrafını
buraya zımbalayın.
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DİKKAT: A.B.D.’de izinsiz kalanların sığınma veya sınır dışı edilmesini durdurulması davaları sığınma memuru

veya göçmenlik yargıcı tarafından reddedilirse sınır dışı edilme ihtimali doğar. Bu başvuruda yazılan bilgiler,
başvuru sonrası geri çekilse bile, sınır dışı edilme sürecinde kullanılabilir. Geçersiz başvuru yapan adaylar sürekli
olarak Göçmenlik ve Uyruk Yasası’nın öngördüğü haklardan yararlanamazlar. Başka biri size doğru olmayan bilgiyi
yazmanızı tavsiye etse bile başvurunuz yine geçersizbulunabilir. USCIS’le dosyalıyorsanız, izin almadan belirlenmiş
süre içinde biometrik (mesela parmak izleri) ve biyografik bilginizi sunmak için görüşmeye gitmemeniz sığınma
memurunun dosyanızı reddetmesi veya göçmenlik yargıcına göndermesine neden olabilir. İyi bir neden olmadan
sınır dışı etme sürecindeyken DHS’e biometrik veya biyografik bilginizi vermemeniz halinde, başvurunuz göçmenlik
yargıcı tarafından terkedilmiş bulunmasına neden olabilir. INA’nın 208(d)(5)(A) ve 208(d)(6) bölümleri ve 8 CFR’nin
208.10, 1208.10, 108.20, 1003.47(d) ve 1208.20 bölümlerini okuyun.
Tam Adınızı Yazın

Yerli Alfabenizi Kullanarak Adınızı Yazın

Eşiniz, anne babanız veya çocuklarınız başvurunuzu tamamlamanıza yardımcı oldu mı?

☐Hayır

☐Evet

(Evetse adı ve onunla ilişkinizi yazın)

(Adı)

(İlişkiniz)

Eşiniz, anne babanız veya çocuklarınız dışında başka biri
doldurun)

(İlişkiniz)



(Adı)

☐Hayır ☐Evet

(Evetse E bölümünü

başvurunuzu hazırladı mı?

Adaylar avukatın tarafından temsil edilebilir. Az ya da hiç ücret
ödemeden sizin sığınmaya başvurmanıza yardımcı olabilecek kişileri
belirten bir liste size gönderildi mi?

☐
Hayır

☐Evet

Adayın imzası (A.1. bölümde olan kişi)

[
]
E. Başvuru Hazırlayanın Beyanı (Hazırlayan Aday, Eşi, Anne Babası veya Çocuğu Değilse)
Bu başvuruyu D Bölümünde adı geçen şahsın isteği üzerine hazırladığımı,
cevaplardan haberim olduğu veya bana adayın sunduğu bilgiye dayanarak
yazdığımı, ve tamamlanan başvuruyu adayın anlamasını sağlamak için benim hazır
bulunduğum yerde imza etmeden önce kendi dili veya anladığı dilde ona
okunduğunu bildiririm. I-589 Formasına bilerek doğru olmayan bilgiyi yazmam
halinde, ya 8 U.S.C. 1324c’e göre para cezaları ,ya 18 U.S.C. 1546(a)’ya göre suç
cezaları, ya da ikisi birden bana uygulanabilecektir..
Hazırlayanın İmzası

Hazırlayanın Tam Adını Yazın

Günlük Telefon Numarası
(
)
Daire Numarası

Adresi (Ev kapı numarası ve sokak/cadde adı)

Şehir

Eyalet

Posta Kodu
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Avukat veya akredite edilmiş
temsilci tarafından doldurulmalı
(varsa)

☐ G-28

Forması
eklenmişse bu kutuyu
işaretleyin

Avukatın Eyalet “Baro”
Numarası

Avukat veya akredite edilmiş temsilci USCİS
Online Hesap Numarası (varsa)

F. Sığınma Görüşmesinde Tamamlanmalı (uygunsa)
UYARI: Bu bölüm, Güvenlik Bakanlığı’nın A.B.D. Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisleri (USCIS)’den bir sığınma
memuruyla soruşturmaya gittiğinde tamamlanacak.

Bu imza edeceğim başvurunun bütün içindekileri, ekli belgeler ve ekler dahil,
bildiğim kadarıyla   doğru olduğunu, veya   olmadığını ve düzeltmelerin
numarasından   numarasına benim tarafımdan ya da benim talebime göre
yapıldığına yemin ediyorum. Üstelik, geçersiz sığınma başvurusunu yapmam
halinde sürekli olarak Göçmenlik ve Uyruk Yasası’sının gerçekleştirdiği haklardan
mahrum olacağım. Başka biri bana doğru olmayan bilgiyi yazmamı tavsiye ettiyse
bile başvuru yine geçersiz bulunabilir.
Yukarıda adı geçen aday benim mevcudiyetimde imza edip yemin etti:
Adayın İmzası

Tarih (ay, gün, yıl)

Yerli Alfabenizi Kullanarak Adınızı Yazın

Sığınma Memurunun İmzası

G. Sınır Dışı Etme Duruşmasında Tamamlanmalı (uygunsa)

Bu imza edeceğim başvurunun bütün içindekileri, eklenmiş belgeler ve ekler dahil,
bildiğim kadarıyla   doğru olduğunu, veya   olmadığını ve düzeltmelerin
numarasından   numarasına benim tarafımdan ya da benim talebime göre
yapıldığına yemin ediyorum. Üstelik, anlamsız sığınma başvurusunu yapmış
bulunursam sürekli olarak Göçmenlik ve Uyruk Yasası’sının gerçekleştirdiği
haklardan mahrum olacağım. Başka biri bana doğru olmayan bilgiyi yazmamı
tavsiye ettiyse bile başvuru yine geçersiz bulunabilir.
Yukarıda adı geçen aday benim mevcudiyetimde imza edip yemin etti:
Adayın İmzası
Yerli Alfabenizi Kullanarak Adını Yazın

Tarih (ay, gün, yıl)
Göçmen Yargıcının İmzası
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Ek Bölüm A, İ-589 Form
A-Numarası (varsa)

Tarih

Adayın Adı

Adayın İmzası

Yaş, olduğu yeri ve medeni haline rağmen tüm çocuklarınızı yazın
(UYARI: Dörtten fazla çocuğunuz varsa ihtiyacınıza kadar bu sayfayı doldur ve ilave sayfalar ekleyiniz)

1. Yabancı Uyruklu kayıt Numarası
(varsa)

5.Tam Soyadı

2.Pasaport/Kimlik Numarasi

3.Medeni Hali (evli, bekar,

4.A.B.D. Sosyal Güvenlik

(varsa)

boşanmış, dul)

Numarası (varsa)

7.İkinci Adı

8.Kullandığı başka ad ve

6.Ön Adı

soyadlar (kızlık soyadı, lakap
veya takma adlar)

9.Doğum Yeri (Şehir ve Ülke)

10.Uyruğu

11.Irk, Etnik Grup veya

12.Cinsiyet
☐Erkek ☐Kadın

Kabile

13. Bu çocuk şu an A.B.D.’de mi? ☐
 Evet (14tan 21e kutuları
14.A.B.D.’e son giriş yeri
15.A.B.D.’e son giriş tarihi

doldurun)

☐Hayır

(konumu bildirin)

16.I-94 Numarası (varsa)

17.Son girişinde yasal durumu

(ay, gün, yıl)

18.Çocuğunuzun yasal durumu nedir?

neydi (Vizesi varsa türünü bildirin)

19.Geçerlilik süresi sonu tarihi
nedir (varsa)

20.Çocuğunuz Göçmenlik Mahkeme Süreci içinde mi?
☐Evet ☐Hayır

21.Cocuğunuz A.B.D.deyse başvurunuza dahil olacak mı? (uygun kutuyu işaretleyin)
☐
Evet (Cocuğunuzun fotoğrafını başvurusunun ekstra kopyasının 9uncu sayfanın sağ üst koşesine
☐
Hayır
1. Y abancı Uyruklu kayıt Numarası 2.Pasaport/Kimlik Numarasi
3.Medeni Hali (evli, bekar,
(varsa)

(varsa)

5.Tam Soyadı

6.Ön Adı

ekleyin)

4.A.B.D. Sosyal Güvenlik

boşanmış, dul)

Numarası (varsa)

7.İkinci Adı

8.Kullandığı başka ad ve
soyadlar (Kızlık soyadı, lakap
veya takma adlar)

9.Doğum Yeri (Şehir ve Ülke)

10.Uyruğu

11.Irk, Etnik Grup veya
Kabile

13.

Bu çocuk şu an A.B.D.’de bulunur mu? ☐Evet

(14tan 21e kutuları doldurun)

☐
Hayır

12.Cinsiyet
☐Erkek ☐Kadın
(konumu bildirin)
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14.A.B.D.’e son girişi yeri

15.A.B.D.’e son girişi tarihi (Ay, 16.I-94 Numarası (varsa)

17.Son girişinde yasal durumu

Gün, Yıl)

neydi (Visa varsa türünü bildirin)

18.Çocuğunuzun geçerli durumu

19.Çocuğunuzun vizesi varsa,

nedir?

geçerlilik süresi sonu tarihi nedir?
(ay, gün, yıl)

20.Çocuğunuz Göçmenlik Mahkeme Süreci içinde mi?
☐Evet ☐Hayır

21.Cocuğunuz A.B.D.’deyse başvurunuza dahil olacak mı? (uygun kutuyu işaretleyin)
☐
Evet (Cocuğunuzun fotoğrafını, başvurusunun ekstra kopyasının 9uncu sayfanın
☐
Hayır

sağ üst köşesine ekleyin)
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Sığınma Başvuruyla İlgili İlave Bilgiler
A-Numarası (varsa)

Tarih

Adayın Adı

Adayın İmzası

UYARI: Bu sayfaya talep edilen ilave bilgileri ekleyin. İhtiyacınız olduğunca kopyalayıp doldurun.
Bölüm
Soru
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