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Bir iddia ifadesi yazmanın amacı nedir?
Koruma vizesi başvurusunda bulunabilmek için, Avustralya’nın size niçin koruma vermesi
gerektiğine dair inancınızın nedenlerini yazmanız gerekir.
Bu nedenleri, Form 866’nın (Koruma Vizesi başvuru formu) C Bölümü’nün 42-48
arasındaki sorularında yazmalısınız.
Veya, çok fazla bilgiye sahipseniz, bu nedenleri ayrı bir ifadede yazıp başvurunuza
ekleyebilirsiniz.

İfadede neleri yazmalısınız?
•• İfadeye, şunlar dahil kişisel ayrıntılarınızı tanımlayarak başlayın:
•• İsim
•• Doğum tarihi
•• Milliyet ve/veya gelmeden önce yaşadığınız ülke
•• Din ve etnik köken (iddianızla ilişkili iseler)
•• Aile geçmişiniz ve işiniz
•• İddialarınız için önemli olan diğer kişisel ayrıntılar
Size ve başvurunuza dahil edilen aile
üyelerinize neler olduğunu yazın.
İfade, KENDİ öykünüzü anlatmanız için
sizin fırsatınızdır.

2 | How to Write a Statement for a Protection Visa Application

İfadede neleri yazmalısınız? (devamı)
•• Aile geçmişi: Anababanızın veya ailenizin diğer üyelerinin geçmişte sizin
sorunlarınızla ilişkili sorunları olmuşsa, o sorunları anlatın.
•• Ülkenizde yaşadığınız sorunlar: Sorunlarla ilk kez karşılaştığınız zamanı veya
çektiğiniz eziyeti anlatın.
•• Size, ülkenizden ayrılmanıza neden olacak ne oldu?
•• Nasıl eziyet çektiniz?
•• İsimler, yerler ve zamanlar dahil olmak üzere ayrıntılı şekilde anlatın.

1,2,
3,4..

•• Ülkenizde yetkililerden veya polisten yardım istediniz mi? İstemediz ise,
niçin istemediniz?
•• Ülkenizden ne zaman ve niçin ayrıldınız: Ülkenizden ayrıldığınızda buna niçin
karar verdiniz? Ülkenizden nasıl ayrıldınız? Örneğin:
•• Bir pasaport kullandınız mı?
•• Rüşvet ödediniz mi?
•• Avustralya’ya gelmek için nasıl vize aldınız?
•• Ülkenizden ayrılırken sınır kontrolünde güçlük yaşadınız mı?
•• Niçin Avustralya’ya geldiniz:
•• Niçin başka ülkeye gitmediniz de Avustralya’ya geldiniz?
•• Niçin ayrılmaya karar verdiniz?
ÖNEMLİ İPUÇLARI:
•• Tarihsel sıra: İfadenizi, baştan sona, olayların olduğu sırayla yazın. Bu, insanların
öykünüzü anlamasını ve sizin, yazdıklarınızı anımsamanızı kolaylaştıracaktır.
•• Kişisel konumunuz üzerinde odaklanın: Ülkenizdeki genel sorunları anlatmak
uygundur. Ancak ifadeniz, ülkeniz hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak için
kullanılmamalıdır.

??

??

3

İfadede neleri yazmalısınız? (devamı)
•• Ülkenize dönmekten niçin korkuyorsunuz? Korkularınızı tarif edin.
•• eziyet mi göreceksiniz?
•• size kim eziyet yapacak?
•• size niçin eziyet yapacaklar?

kim?ne?niçin?

•• size ne yapacaklar?
•• Devlet koruması: Yetkililer veya polis, sizi korktuğunuz eziyetten korur mu?
Korumazsa, niçin korumaz?
•• Başka bir yere yerleşim: Ülkenizin başka bir yerine taşınıp, daha önceki sorunlar
olmadan orada yaşayabilir misiniz?
•• HAYIR? Ülkenin başka bir yerine taşındığınızda niçin sorunlar yaşamayı
sürdüreceğinizi anlatın.
•• EVET? Ülkenin başka bir yerine taşınabilirseniz, ama bu zor olacaksa,
taşınmanızın sizin için niçin makul olmadığını anlatın. Örneğin:
–– Örneğin başka bir yerde akrabalarınız veya bağlantılarınız var mı?
–– Başka yerlere taşınmak zor mu veya tehlikeli mi?
–– Başka yerlerde genel tehlikeler var mı?
Taşınmayı anlamsız kılacak başka kişisel koşullar var mı? Örneğin, yaşınız, cinsiyetiniz,
engelliliğiniz, dil engelleri, etnik kökeniniz, dininiz, iş bulma beceriniz.
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Unutulmaması gereken şeyler
•

Doğruyu söyleyin
Olayları abartmayın veya uydurmayın. Bu, ceza gerektiren bir suçtur. Göç Bakanlığı,
iddialarınızı ülkeniz hakkındaki diğer bilgilerle karşılaştıracaktır. Öykünüzün
kimi bölümleri hakkında dürüst olmadığınız ortaya çıkarsa, karar verecek olan
kişi öykünüzün hiçbir bölümüne inanmayabilir ve bu da, Koruma vizesinin size
verilmeyeceği anlamını taşıyabilir.

•

Tarihler
Bunları uydırmayın, çünkü unutabilirsiniz.
Tutarlılık ÖNEMLİDİR.
Tarihler ve olaylar hakkındaki ayrıntıların baştan sona tüm ifadede aynı olmasına
dikkat edin.

•• İfadenizi iyi bilin
Mülakatta size, başvurunuzda ve ifadenizde verdiğiniz bilgilere dayanan sorular
sorulacaktır.
•• Destekleyici Belgeler
İddialarınızı destekleyen belgelerin onaylı* kopyalarını verin. Asıllarını göndermeyin.
Asıllarını mülakatınıza götürün.

*bir belgenin onaylı kopyası, bir belgenin Justice of the Peace tarafından onaylanmış olan kopyasıdır.
(‘Justice of the Peace’ bulmak için: http://jp.lawlink.nsw.gov.au/public/welcomePublic.do)

5

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi için RACS Telefonla Danışmanlık servisini, 9114 1600 numaralı telefondan, Salı ve Perşembe
günleri saat 10.00 ile 12.00 arasında ücretsiz telefon danışmanlığı, bir randevuya ihtiyacınızın olup
olmadığını anlamak veya başka bir servise havale için arayabilirsiniz.
Bu broşür Arapça, Çince (basitleştirilmiş), Afganca, Farsça, Tamilce, Türkçe ve Urduca olarak mevcuttur.
Daha fazla bilgi için www.racs.org.au sitesini ziyaret edin, (02) 9114-1600 numaralı telefondan RCAS’ı arayın
veya admin@racs.org.au adresine e-posta gönderin.

Feragatname: Bu bilgilendirme belgesi geneldir. Hukuki tavsiye oluşturmaz ve hukuki tavsiyeymişçesine güvenilmemelidir. Mülteci Danışmanlık ve Vaka
Çalışması Servisi (RACS), herhangi bir hukuksal konuda harekete geçmeden önce, sizi etkileyecek olan hukuksal konularda nitelikli bir avukata danışmanızı
önerir. Mülteci Danışmanlık ve Vaka Çalışması Servisi (RACS), bu yayının yazarıdır ve buradaki bilgiler için sorumluluğu kabul eder. Bu bilgilendirme belgesi,
Avustralya’da yaşayan veya burada uygulanan yasalardan etkilenen kişilere uygundur.
Bu bilgilendirme belgesi, 1 Kasım 2012 tarihi itibariyle geçerlidir.
Bu yayın, NSW Hukuk ve Adalet Vakfı’nın mali yardımıyla yayınlanmıştır. Vakıf, adalet sisteminin adalet ve eşitliğini ilerletmeyi ve adalete erişimi, özellikle
toplumsal ve ekonomik açıdan dezavantajlı kişiler için iyileştirmeyi amaçlar. http://lawfoundation.net.au Bu yayın telif hakkına sahiptir. Mülteci Danışmanlık ve
Vaka Çalışması Servisi ile ona katkıda bulunanların katkıları uygun şekilde tanındığı sürece, eğitim amaçlı olarak tamamı veya bir kısmı çoğaltılabilir.
Feragatname: Bu yayında belirtilen görüşler, yazarlara aittir ve ille de Law and Justice Foundation’s Board of Governors’ın görüşlerini yansıtmaz. © Mülteci
Danışmanlık ve Vaka Çalışması Servisi (RACS).
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