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Feragatname: Bu rehber Kanada’daki sığınma yasasını ve işlemlerini genel bir şekilde açıklamaktadır. Bu bir yasal tavsiye değildir. Sığınma
başvurusu yapmayı planlıyorsanız bir sığınma avukatıyla görüşmeye çalışın. Bu yayındaki bilgiler 2019 Mayıs ayı itibariyle güncellenmiştir.

Ülkenizden kaçma sebepleriniz Kanada yasalarına uygunsa,
Kanada size sığınmacı koruması temin edecektir.
Bu rehber aşağıdakileri anlamanıza yardım edecektir:
• Sığınma başvurusunda ilk adım

• Sığınmacı korumasında yasal tanımlamalar
• Duruşma hazırlığı son tarihleri

• IRB’ye ne tür deliller sunmalısınız
• Duruşma hazırlığı

• Önemli duruşma hazırlık kaynaklarına ulaşma
• Duruşmada neler olacak

Önemli ilk adımlar:
Hemen yasal
destek bulun!

Sığınma başvurunuzda
size yardımcı olacak
iyi bir avukat bulmak
için elinizden gelen herşeyi yapın.
Eğer avukata verecek paranız yoksa
yasal yardım için başvuru yapın. Legal
Services Society (LSS)’yi hemen arayın
veya ziyaret edin (bakınız sayfa 9)!

Hemen
hazırlanmaya
başlayın!
Hikayenizin doğruluğunu
ve gerçekten Kanada’nın korumasına muhtaç
olduğunuzu ispatlamak için belge ve delil
toplamaya başlayın. En kısa zamanda bütün
belgelerinizi İngilizce veya Fransızca’ya
çevirtin. Eğer durumunuz yasal yardım
şartlarına uygunsa, LSS duruşmanız için önemli
belgelerin çeviri bedelini belli bir sınıra kadar
ödeyecektir.

Bu rehberde bulunan kısaltmalar
BOC: Başvuru Esası
CBSA: Kanada Sınır Hizmetleri Dairesi
CIC: Kanada Göçmenlik, Sığınmacılar ve Vatandaşlık
Bakanlığı ismi artık IRCC – Kanada Göçmenlik,
Sığınmacılar ve Vatandaşlık Bakanlığı olarak
değiştirilmiştir
DFN: Yabancı olarak belirlenmiş kişiler
IRB-RAD: Kanada Göçmenlik ve Mülteci Kurulu –
Mülteci Temyiz Birimi

IRB-RPD: Kanada Göçmenlik ve Mülteci Kurulu –
Mülteci Koruma Birimi
IRCC: Kanada Göçmenlik, Sığınmacılar ve
Vatandaşlık Bakanlığı
LSS: Yasal Hizmetler Cemiyeti (Yasal Yardım)
NDP: Milli Belgeleme Paketi
UNHCR: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komisyonu
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Sığınmacı Korumasına Genel Bir
Bakış

Geldiğiniz ülkede korkunç bir tecrübe yaşamış veya ciddi bir
adaletsizliğe maruz kalmış olabilirsiniz. Ya da tehlikeli olduğu
veya iş bulamayacağınız için ülkenize dönmeye korkuyor
olabilirsiniz. Bu gerçekler sizin otomatik olarak sığınmacı
korumasına hak kazanacağınız anlamına gelmez.

Sığınmacı koruması elde etmek için durumunuzun “İnsani
Mülteci” veya “Korunmaya Muhtaç Kişi” resmi tanımlamasına
uyduğunu ispat etmek zorundasınız. Bu rehberin ileri
bölümlerinde resmi tanımlamalar konusunda daha fazla bilgi
bulunmaktadır. Ayrıca gerçeği söylediğinizi de ispat etmek
zorundasınız. Bunu delil toplayarak ve size ne olduğu konusunda
açık ve detaylı bilgi vererek yapabilirsiniz.
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Sığınma Başvurusu Yapma

Durumunuzun sığınmacı korumasına uygun olup olmadığına
Kanada Göçmenlik ve Mülteci Kurulu – Mülteci Koruma Birimi
(IRB-RPD) karar verecektir.

!

Kanada’da sığınmacı koruması (“başvuru”) talep ettiğinizde,
“sığınma başvurusu” yapmış olursunuz. Başvurunuzun
başarılı olabilmesi için ya “İnsani Mülteci” ya da “Korunmaya
Muhtaç Mülteci” olduğunuzu ispat etmek zorundasınız. Bu
terimlerin resmi tanımlamaları Kanada Göçmenlik ve Mülteci
Koruma Kanunu’nun 96. ve 97. bölümlerinde bulunmaktadır
(bakınız: bu rehberde sayfa 20–21).
Koruma talebinize karar vermek için bir
sığınmacı duruşması yapılacak. Sığınmacı
duruşmanızda, duruşmaya başkanlık yapan
Kurul Üyesi denilen bir IRB-RPD hakimi,
sığınmacı korumasını hak edip etmediğinize
karar vermek için sözlü ifadenizi, tanıklarınızın
ifadelerini, Başvuru Esası formunuzu
(BOC) ve sunmuş olduğunuz diğer delilleri
değerlendirecek.
Duruşmanızda değerlendirilecek belgelere
aşağıdakiler dahildir:

• Delil olarak sunduğunuz bütün belgeler
• Yaptığınız görüşme notları dahil IRCC ve
CBSA’dan aldığınız belgeler
• IRB-RPD’nin Milli Belgeleme Paketi (NDP –
bakınız: sayfa 18)
• Eğer vize başvurusu yaptıysanız, Kanada
vizesi almadan önce imzaladığınız vize
başvurusu

• Başvuru Esası formununuz (BOC)

• Eğer varsa pasaportunuz ve içinde
uluslararası seyahat kayıtlarını gösteren
damgalar

• Kanada Göçmenlik, Sığınmacılar ve
Vatandaşlık Bakanlığı (IRCC) başvuru formları

• IRCC veya CBSA’ya verdiğiniz kimlik
belgelerinin kopyaları

Sığınma Başvurusu Yapma
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Kanada’nın sığınmacı koruma sistemiyle ilgili bilinmesi gereken üç önemli şey:

1

Kanada’nın sığınmacı koruma sistemi, sığınma
başvurusu yapmak için durumu temel sığınma
niteliklerine uyan kişilerin başvuru yapmasına olanak tanır.
Sığınma başvurusu yapanların çoğuna duruşma tarihini beklerken çalışma izni ve temel sağlık
hizmeti verilir.
Uygunluk şartlarındaki önemli değişiklik (21 Haziran 2019): Kanada’ya gelmeden önce Amerika
Birleşik Devletleri, Avustralya, Büyük Britanya ve Yeni Zelanda’da (gelecekte bu listeye diğer
ülkeler de eklenebilir) mülteci koruması için başvuruda bulunmus kişiler siginma hakki talebinde
bulunmaya uygun degildir. Bu durum, eger siginma hakki talebiyle ilgili bir duruşma gorulmemis
veya buna bagli bir karar alinmamissa, 8 Nisan ile 21 Haziran 2019 tarihleri arasında multeci
korumasi icin başvuru yapanlari da içermektedir. CBSA, bu kurallara göre bir siginma hakkı
talebinde bulunmaya uygun olmayan kişileri, Ulkeden Cikarilma Öncesi Risk Değerlendirmesi
(PRRA) başvurusunda bulunmaya davet edecektir.

2

Sığınma başvuru sürecine üç farklı devlet kurumu
dahildir.

Sığınma başvurunuzda her kurum ayrı bir rol oynar ve onların iletişim bilgileri de farklıdır. Eğer
adresiniz veya telefon numaranız değişirse her üç kuruma ayrı ayrı başvurup yeni bilgilerinizi
vermek zorundasınız.

*

IRB-RPD: Kanada Göçmenlik ve Mülteci Kurulu – Mülteci Koruma Birimi
IRCC: Kanada Göçmenlik, Sığınmacılar ve Vatandaşlık Bakanlığı
CBSA: Kanada Sınır Hizmetleri Dairesi
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Fazla karmaşık olmayan sığınma başvuruları
IRB-RPD tarafından dosyadan değerlendirme işlemi
(duruşmaya gereksinim olmadan) veya kısa (2 saat)
duruşma için ayrılabilir.
Daha fazla bilgi için 40 ve 41. sayfalara bakınız. Başvurunuzu destekleyen delilleri erken teslim
ediniz!

Adresler ve daha fazla detay için 43. sayfaya bakınız.
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Sığınma Başvurusu Yapma

Süreç ve Önemli Tarihler

Bazı istisnalar (gözaltındaki kişiler, v.b.) dışında IRB sığınma
duruşmalarını başvuru sırasına göre takvime bağlar.

Duruşması yapılmamış olan ve başvurularını 15 Aralık 2012
tarihinden önce yapmış olan (kalıt başvurular olarak bilinen)
sığınmacılar, duruşma tarihlerini belirlemek için IRB-RPD’yi
telefonla (1-833-534-2292) aramalıdırlar.

Bundan sonraki iki sayfada bulunan 2 süreci dikkatlice inceleyin.
Sizin durumunuza uyan süreci seçin. Karşısında gördüğünüz
kutucuğa sizin için önemli olan tarihleri yazın.

Sığınma Başvurusu Yapma
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Sığınma başvurumu bir hava veya deniz
limanında, ya da bir kara sınır kapısında
yaptım.
Durumunuzun
uygun olup
olmadığının
belirlenmesi
için yapılacak
Görüşme
Tarihi

Kanada’ya
resmi sınır
kapısı
dışındaki bir yerden
girdiyseniz ve
sığınma başvurusu
yapmadan önce
CBSA ile karşı
karşıya geldiyseniz,
bir görevli işlemi
nasıl ve nerede
tamamlayacağınız
konusunda size bilgi
verecektir.

10. Gün

15. Gün

Duruşmadan 10
gün önce

Duruşma
günü

!

• Sığınmaya Uygunluk Görüşmesini tamamlayın.

• Başvuru Esası (BOC) formunu alın.
• Başvurunuzun IRB’ye havale edildiğini bildiren bir belge ve
Sığınmacı Koruma Başvuranı Belgesini alın.
Durumumun uygun olup olmadığının belirlenmesi için yapılacak
Görüşme Tarihim:

CBSA ve IRB-RPD’ye iletişim bilgilerinizi vermeniz için son gün.
Buna adres, telefon numarası, faks numarası (varsa) ve e-posta
adresi (varsa) dahildir.
IRB-RPD’ye BOC formunuzu teslim etmek için son gün.
BOC formu son teslim tarihim:

IRB-RPD’ye tanık listenizi ve diğer bütün belgelerinizi teslim etmek
için son gün.
Belgelerimin son teslim tarihi:

Sığınma duruşması gününüz. Duruşma tarihiniz belirlendiğinde
IRB-RPD’den bir duruşma tebliği alacaksınız.
Duruşma tarihim:

BOC formunu son teslim etme tarihini veya
duruşmanızı kaçırmayın!

Eğer kaçırırsanız, IRB-RPD’deki “özel bir duruşma”ya
katılmak zorundasınız, ki bu duruşmada başvurunuz
vazgeçilmiş ilan edilebilir. Eğer başvurunuz
vazgeçilmiş ilan edilirse, olasılıkla ülkenize geri
gönderilirsiniz ve gelecekte Kanada’da yeniden
sığınma başvurusu yapamazsınız. Bazan sığınma
başvurusu yapanlar başvuruyu yeniden açması için
RPD’yi ikna edebilirler fakat bunu yapmak çok zordur.
(Not: “özel duruşma” tarih(ler)i, üzerinde sığınma
duruşması tarihiniz yazan “Duruşmaya Katılma
Tebligatı”nda bulunmaktadır. İki tarihi birbiriyle
karıştırmayın.)
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Sığınma Başvurusu Yapma

?

 aybolan, tahrip olan, çalınan veya süresi geçen
K
Sığınmacı Koruma Başvuranı Belgemi nasıl
yenileyebilirim?

Kimlik belgeniz (varsa) ve 2 fotoğrafla birlikte yerel
IRCC ofisinize gidin.

Kanada içinde bir IRCC bürosunda sığınma
başvurusu yaptım (veya yapacağım).*
IRCC’ye gitmeden önce:

• www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/
application-forms-guides/applying-refugee-protection-canada.html
adresinden başvuru formlarınızı indirin.
• Bir avukatınızın olması ve ailenizde kaç kişinin olduğuna bağlı olarak 5 ile
7 arası form doldurmanız gerekebilir. Ailenizin her üyesi için bir BOC formu
ve IRCC başvuru formlarını doldurmak zorundasınız.
• Bütün formlarınızı telim etmek ve Sığınmaya Uygunluk Görüşmesi tarihi
almak için IRCC’yi ziyaret edin (Pazartesi Cuma arası, tercihen sabah saat
10’dan önce).
Vancouver IRCC Ofisi: 1148 Hornby Street, Vancouver BC
Pazartesi’den Cuma’ya çalışma saatleri: sabah 8:00 – öğleden sonra 4:00
Önemli:
Henüz
sığınma
başvurusu
yapmadıysanız,
hemen bir avukata
ya da Legal Services
Society (LSS)’ye
başvurun!
Avukat sizin:
• Uygunluk
Görüşmesi’ne
hazırlanmanıza

Durumunuzun
uygun olup
olmadığının
belirlenmesi
için yapılacak
Görüşme
Tarihi:

Duruşmadan 10
gün önce

• formlarınızı
doldurmanıza
• sığınma
duruşmasına
hazırlanmanıza
yardım eder

Duruşma
günü

Başvurunuzun IRB’ye havale edildiğini bildiren bir belge ve
Sığınmacı Koruma Başvuranı Belgesi alın.
Durumumun uygun olup olmadığının belirlenmesi için yapılacak
Görüşme Tarihim:

Tanık listeniz ve diğer bütün belgelerinizi IRB-RPD’ye son teslim tarihi
Belgelerimin son teslim tarihi:

Sığınma duruşması gününüz. Duruşma tarihiniz belirlendiğinde
IRB-RPD’den bir duruşma tebliği alacaksınız.
Duruşma tarihim:

Eğer BOC’un son günü bir Cumartesi, Pazar veya
tatil gününe denk gelirse, son teslim tarihi bir sonraki
işgününe aktarılacaktır. Örneğin, eğer duruşma

gününüzden 10 gün öncesi 7 Mayıs Cumartesi ise
belgelerinizin son teslim tarihi 9 Mayıs Pazartesi
günüdür.

Sığınma Başvurusu Yapma
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Avukat Edinme

Avukat edinmek çok iyi bir fikirdir. Sığınmacı tanımlamaları
karmaşık ve uygun delilleri toplamak zordur.

Avukat “İnsani Mülteci” ve “Korunmaya Muhtaç Kişi”
tanımlamalarının yasal anlamları ve bu tanımlamaların hangi
bölümlerinin sizin durumunuza uyduğu konusunda size bilgi
verir. Başınızdan geçenlerin hangi bölümlerinin konuyla ilgili
olduğunu ve BOC formuna eklenmesinin önemini anlamanıza
yardım eder. Davanızı desteklemek için hangi delilleri
toplayacağınız konusunda yol gösterir. Ayrıca avukat duruşmada
sizi temsil eder.
Sığınma başvurunuza başlamadan önce bir avukat edinmeye
çalışın. Eğer hali hazırda başvuru yaptıysanız ve avukatınız yoksa,
bir avukat bulmak için elinizden gelen herşeyi yapın. Duruşma
gününde avukatın müsait olduğundan emin olun.
8

Sığınma Başvurusu Yapma

Mümkün olan en kısa zamanda Legal Services Society (LSS) ile bağlantı kurun ve yasal yardım
başvurusu yapın. Eğer durumunuz yasal yardım şartlarına uygunsa LSS sizi temsil edecek avukatın
ücretini ödeyecektir.
Eğer LSS sizin durumunuzun yasal yardıma uygun olmadığına karar verirse, bu kararın yeniden
gözden geçirilmesini talep edebilirsiniz. Eğer yine kabul edilmezse, size yardım edebilecek başka
yasal yardım klinikleri olabilir. Bir yerleştirme kurumu sizi yaşadığınız yerdeki başka kaynaklara
yönlendirebilir (bakınız sayfa 44).
Siz kendiniz de bir avukat veya göçmenlik danışmanı tutabilirsiniz. Avukat tutarsanız, onun The
Law Society of British Columbia (British Columbia Barosu) üyesi olduğundan emin olun. Baronun
internet sitesinden: www.lawsociety.bc.ca/apps/lkup/mbrsearch.cfm veya 604-669-2533 numaralı
telefondan baroyu arayarak kontrol edebilirsiniz. Eğer bir göçmenlik danışmanı tutarsanız, onun
“The Immigration Consultants of Canada Regulatory Council” (Kanada Göçmenlik Danışmanları
Düzenleyici Konseyi) sertifikalı üyesi olduğundan emin olun (sertifikalı üyelerinin bir listesi için
www.iccrc-crIRCC.ca adresine bakınız).
Size yardım edecek bir avukat bulamazsanız, BOC formunu kendiniz doldurmak ve duruşmada
kendi kendinizi savunmak zorundasınız. İsterseniz, ücretsiz olarak size yardım edebilecek birisini
bulabilirsiniz.
Legal Services Society (LSS)

READY Tours

Yasal yardıma telefonla başvurmak için:

Duruşma işlemlerini şahsen öğrenin ve gerçek bir
duruşma odasını görün.

604-601-6076 veya 1-888-601-6076 (ücretsiz)
numaralarını arayın.
Veya
Şahsen başvurmak için: Suite 400–510 Burrard
Street Vancouver, BC V6C 3A8 adresine gidin.
Ücretsiz Yasal Tavsiye Klinikleri:
Law Students’ Legal Advice Program (LSLAP)
Telefon: 604-822-5791
Access Pro Bono Society Telefon: 604-878-7400
Ücretsiz arama: 1-877-762-6664

?

 enüz bir avukatım yok ve duruşmam için
H
hazırlanmadım. Duruşma tarihimi erteleyebilir
miyim?

IRB-RPD belirlenmiş tarihte sizin duruşmaya
hazır olmanızı bekler. Eğer duruşma tarihinizi
ertelemek için istisnai durumlar varsa IRB-RPD’ye
bir mektup yazarak erteleme isteyebilirsiniz.
Duruşma tarihinden önce mektubunuza bir cevap
alamazsanız, duruşmanıza gitmek zorundasınız,
aksi takdirde başvurunuz vazgeçilmiş olarak
değerlendirilecektir (bakınız: sayfa 40). Duruşmanız
için tarih verildikten sonra bir avukat bulursanız,
duruşma gününde avukatın müsait olduğundan
emin olun.

Telefon: 604-328-3132
Eposta: READY@refugeeclaim.ca
www.refugeeclaim.ca/ready-tours
ISSof BC Legal Advocacy Program
Ücretsiz yasal tavsiye ve temsil temin eder.
2610 Victoria Drive
Telefon: 604-684-2561 Ext. 1624
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=PvAIsU14Kk-1YmUuoUwI2c6zHqIQNyNJoa
FN942eCCdUOVdRSzE2U1ZPVFJUSkFKSFg5RUNC
OTcyOS4u

!

Unutmayın, bu sizin sığınmacı koruma
başvurunuz. Eğer son katılma tarihlerini
kaçırırsanız, başvurunuzdan vazgeçmiş sayılırsınız.
Bir avukatınız olsa dahi, sizin şahsen belge
hazırlama, delil ve tanık bulma ve ifade vermeye
hazırlanma konusunda aktif olarak çalışmanız
gerekir.

Sığınma Başvurusu Yapma
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Başvuru Esası Formu (BOC)’nu
Doldurma

Sığınma başvurunuzdaki en önemli belge Başvuru Esası (BOC)
formunuzdur. BOC formunda kim olduğunuzu ve neden
Kanada’da korunma talep ettiğinizi detaylarıyla anlatacaksınız.
Kanada Göçmenlik ve Mülteci Kurulu – Mülteci Koruma
Birimi (IRB-RPD)’nin bir üyesi, sizin “İnsani Mülteci” mi yoksa
“Korunmaya Muhtaç Kişi” mi olduğunuza karar vermek için
ifadeniz ve diğer delillerle birlikte BOC formunuzdaki bilgileri
kullanacak. Sığınma duruşmanızda BOC formunuz hakkında
sorular sorulacak.

10 Sığınma Başvurusu Yapma

BOC Formu ve diğer formları doldurma
konusunda yardım almak için bir avukat
edinmeye çalışın. Eğer bu mümkün olmazsa,
başlamadan önce ne tür bilgilere ihtiyacınız
olduğunu anlatması için bir avukat tutmaya
çalışın (bakınız sayfa 9 ve 44). Bir avukat
tutarsanız, avukatınız BOC formunuzu
doldurmanıza yardım edecek bir çevirmen
tutacaktır. BOC Formunu doldurmadan önce
IRB-RPD Üyesinin gözönüne alacağı yasal
konuları anlamanız önemlidir.

BOC Formunuzda verdiğiniz bilgiler
olabildiğince doğru ve eksiksiz olmalıdır.
Eğer diğer belgelerdeki bilgiler – örneğin
vize başvurunuz – doğru değilse, bu konuyu
avukatınızla konuşun ve BOC formunuza doğru
bilgiyi ekleyin. Tahmini cevaplar vermeyin.
Eğer bir sorunun cevabını bilmiyorsanız,
bilmediğinizi açıklayın. Dürüst olun. Bir soruyu
anlamadığınızda, açıklaması için bir avukata
sorun. Yanlış veya yanıltıcı bilgi verirseniz
veya önemli bir bilgiyi saklarsanız, sığınma
başvurunuz reddedilebilir.

BOC formunuzu doldururken aşağıdakileri unutmayın:
• Bu rehberdeki “Yasal Tanımlamalar” ve “Yasal Konular” bölümlerini okuyun. Bu bölümler, BOC
formunuzu nasıl dolduracağınızı anlamanıza yardım edecektir (bakınız: sayfa 19–27).
• BOC formunuzu İngilizce veya Fransızca olarak doldurun. Bu dillerde yazmakta zorlanırsanız,
sığınma başvurusu yapanlara yardımcı olan bir kuruluşla bağlantı kurun (bakınız sayfa 44). BOC’u
indirmek için www.irb-cisr.gc.ca adresini ziyaret edin ve “BOC” ifadesiyle arama yapın.
• Bütün soruları cevaplayın. Hiç boş bırakmayın. Eğer bir sorunun
cevabını bilmiyorsanız “I DO NOT KNOW ” yazın.
• Eğer bir soru sizin için geçerli değilse, “n/a” (“geçerli değil”) yazın.
• Cevap vermeden önce soruları iyi anlayın.
• Cevaplarınızı düzenli bir şekilde yazın veya formu bilgisayarda
doldurun.
• Sorulara tam cevap vermek için formda yeterli yer yoksa, ilave bir sayfa
kullanın.
• Eğer gözaltında tutuluyorsanız, gözaltına alındığınızı, gözaltı koşullarının formu doldurmanızı
zorlaştırdığını ve cevaplarınızın tam ve doğru olamayabileceğini yazın. Bunu BOC formunuzun
son sayfasında, imza yerinin yanına yazın.
• Tarihler ve diğer bilgiler konusunda emin değilseniz, bunu BOC formunuzda belirtmelisiniz.
Sadece tam emin olduğunuz tarihleri yazın.
• Bütün formlarınızdaki bilgilerin tutarlı ve doğru olmasını sağlamak için BOC formunuzdaki
bilgilerin doğruluğunu kontrol edip IRCC formundaki bilgilerle karşılaştırın.
• Eğer bir çevirmen kullandıysanız BOC formunuzu kendi dilinizde size yeniden okumasını rica edin.
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• Çevirmenin BOC formundaki 10. sayfayı imzalamasını rica edin.
• Bilgilerinizin doğru olduğundan emin olduğunuzda BOC formunun 10. sayfasındaki beyanatı
imzalayın. Fazla detay vermek veya imzalamadan önce BOC formunu gözden geçirmek için
vaktiniz yoksa, bu durumu BOC formunuza yazın.
• Kanada’da sığınmacı koruması başvurusu yapan her aile üyesi için ayrı bir BOC formu doldurun.

Yasal konularda yardım alamazsanız:
• Mümkünse, formu gözden geçirmesi için sığınmacı yasaları konusunda çalışan bir avukat tutun.
• Detaylı talimatlar için IRB internet sayfasındaki Claimant’s Guide ’ı gözden geçirin
(www.irb-cisr.gc.ca adresine gidin ve “Claimant’s Guide” sözcükleriyle arama yapın).
• Bir ‘READY ” turuna katılın (bakınız: sayfa 9).

Diğer başvuru formları:
BOC formuna ek olarak aşağıdaki IRCC formlarını da doldurmalısınız.
• Belge kontrol listesi
• Kanada için Genel Başvuru Formu
• İlave Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler/
Beyan
• Çizelge A – Geçmiş/Beyan

• Çizelge 12 – İlave bilgi – Kanada içinde
Sığınma Başvurusu Yapanlar (Sığınma
başvurusu yapanlar bu formda çalışma izni
başvurusu yapabilirler, 40. sayfaya bakınız)
• Bir temsilci kullanma (eğer bir avukatınız
veya göçmenlik danışmanınız varsa)

Formları ve nasıl dolduracağınız konusundaki talimatları www.canada.ca/en/immigrationrefugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/applying-refugee-protectioncanada.html adresinde bulabilirsiniz.

?

Çocuklarımın her biri için ayrı bir BOC formu
doldurup teslim etmem gerekiyor mu?

Bir ebeveynle birlikte sığınma başvurusu yapan 6
yaş veya altındaki çocukların sadece BOC formunun
2. sayfasındaki 1a’dan 1g’ye kadar olan bölümlerini
doldurmaları gerekir. Form, çocuğun ebeveyni veya

12 Sığınma Başvurusu Yapma

Tayin Edilmiş Temsilcisi tarafından imzalanmalıdır
(bakınız: sayfa 40). Bir ebeveynle birlikte sığınma
başvurusu yapan 7 ile 17 yaş arası çocuklar BOC
formunun tamamını doldurmak zorundadır. BOC
formu, çocuğun ebeveyni veya Tayin Edilmiş
Temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.

Başvuru Esası Formu (BOC)’nu
Teslim Etme

Teslim etmeden önce avukatınızla birlikte BOC formunuzu
dikkatlice gözden geçirin. Tam ve doğru olduğundan ve
üzerinde yazılanları anladığınızdan emin olun. Eğer BOC
formunu kendi başınıza dolduruyorsanız, herşeyin açık ve bütün
önemli detayların yazıldığından emin olmak için bir avukatın veya
yasal yardım kliniğinin gözden geçirmesini talep edin.

!

Teslim ettiğiniz BOC formu ve diğer bütün belge ve
formların bir kopyasını alın.
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BOC formunuzu nasıl, ne zaman ve nereye teslim edeceğiniz, sığınma başvurusu yaptığınız yere
bağlıdır.

A. Eğer başvurunuzu bir hava limanı, kara sınır kapısı veya
deniz limanında yaptıysanız:
Size BOC formu verilen tarihten itibaren IRB-RPD’ye teslim etmek için 15 gününüz vardır. Son
teslim tarihiniz Cumartesi, Pazar veya bir tatil gününe denk gelirse, bir sonraki çalışma günüyle
(Pazartesi – Cuma) değiştirilecektir. 6. sayfadaki süre çizelgesini kontrol edin.

1
2

Doldurulmuş BOC formunuzun aslının
2 fotokopisini alın.

BOC formunuzun aslını ve bir fotokopisini
IRB-RPD’ye şahsen veya kurye ile teslim
edin. BOC formunuzu normal postayla
göndermeyin. Toplam 20 sayfadan daha az
belgeniz varsa, faks ile gönderebilirsiniz
(604-666-3043).
IRB-RPD
300 West Georgia Street, Suite 1600
Vancouver BC, V6B 6C9

3
?

BOC formumu zamanında tamamlayamazsam
ne olur?

Acil bir durum nedeniyle BOC formunu son teslim
tarihine yetiştiremezseniz, daha fazla zaman
istemek için son teslim tarihinden en az 3 iş günü
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BOC formunuzun bir kopyasını kendi
kayıtlarınızda saklayın. Eğer BOC formunuzu
şahsen teslim ederseniz, aslını teslim ettiğinizi
belgelemek için IRB-RPD’nin kopyayı
“RECEIVED” şeklinde damgalamasını rica edin.
Eğer BOC formunuzu kurye ile gönderirseniz,
görderdiğinizi ispat etmek için fişinizi
saklayın. Faks ile gönderirseniz, faks başarıyla
gönderildi yazan kağıdı saklayın.

öncesinde IRB-RPD’ye yazılı olarak başvurun. Eğer
bir cevap almazsanız, tamamlanmamış olsa bile BOC
formunuzu son teslim tarihinde teslim edin. Neden
zamanında bitiremediğinizi açıklayan bir mektup
ekleyin.

B. Eğer Kanada içinde bir IRCC bürosunda başvuru
yaparsanız:
BOC formunu ve diğer bütün başvuruları, varsa avukatınızla birlikte tamamlayın.

1
2

Kendi kayıtlarınızda saklamak
için doldurulmuş, orijinal BOC
Formunuzun ve IRCC başvuru
formlarınızın birer fotokopisini alın.

BOC formunuzu, IRCC başvuru formlarınızı ve sığınma
başvurunuza dahil olan her bir aile üyesinin 4 fotoğrafını
IRCC ofisine götürün (IRCC’nin adresi için 7. sayfaya
bakınız).

Fotoğraf talimatları için www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
application/application-forms-guides/guide-5746-applying-refugee-protection-within-canada.
html#appendixA adresine gidin.
(Formlarınızı teslim ettiğinizde, IRCC görevlisi durumunuzun Kanada’da sığınma başvurusu
yapmaya uygun olup olmadığının belirleneceği Uygunluk Görüşmesi için size bir tarih verecektir.
Görüşmede, görevli durumunuzun uygun olduğuna karar verirse, dosyanız IRB-RPD’ye
gönderilecektir.)

3

Formlarınızı IRCC’ye teslim ederken pasaportunuzu
ve diğer kimlik belgelerinizi de getirin. IRCC orijinal
belgenizi alıkoyacak ve size onaylı bir kopyasını verecektir.

O zaman hazır olan başka destekleyici belgeniz varsa,
duruşmanız için seçtiğiniz dile (İngilizce veya Fransızca) çevirtin. Destekleyici belgelerinizin
kopyalarını yapın ve 1 takımını BOC formunuzla birlikte IRCC’ye teslim edin. Bir tanesini kendi
kayıtlarınızda saklayın. Belgelerinizi IRCC’ye götürmeden önce avukatınızın bütün belgeleri gözden
geçirmesini sağlayın.

?

BOC formumda bir şeyi unutur veya hata
yaparsam ne olur?

Siz veya avukatınız IRB-RPD ile bağlantıya
geçmelidir! Aşağıdaki adımları takip edin:
• Sizde kalan BOC formunda gerekli değişiklikleri
yapıp altını çizin. Sonra değişiklik yaptığınız her
sayfaya isminizi yazıp imzalayarak tarih atın.
• Bir mektup yazarak neden bu değişiklikleri
yaptığınızı açıklayın. Mektubunuza “These changes
are complete, true, and correct, and I understand

that the declaration is of the same force and effect
as if made under oath.” yazıp imzalayın ve tarih
atın.
• Duruşmanızdan en az 10 gün önce orijinal
sayfaların bir kopyasıyla değişiklik yaptığınız
sayfaları mektubunuzla birlikte IRB-RPD’ye teslim
edin.
• Kendi kayıtlarınız için bir kopyasını saklayın.
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Delil Toplama: Genel bir bakış

Başvurunuzu destekleyecek delilleri toplamak önemlidir.
Buna göre ülkenizde başınıza ne geldiği hakkında doğruyu
söylediğinizi göstermek için mümkün olan en fazla belgeyi
toplamanız gerekiyor. Aynı zamanda bu belgeler sizin
başvurunuzla ilgili olarak duruşmaya başkanlık yapacak IRB-RPD
kurul üyesinin ülkenizdeki insan hakları şartlarını anlamasına
yardım edecektir. IRB-RPD’ye teslim etmeden önce bütün
belgelerin İngilizce veya Fransızca’ya çevrilmiş olması şarttır.

Destekleyici belgeleri toplamaya hemen başlayın! Eğer bir
avukatınız varsa, başvurunuz için hangi tür delillere ihtiyacınız
olduğunu sorun ve elde ettiğiniz belgeler konusunda avukatınızı
bilgilendirin. Delilleri incelemesi ve çevirtmesi için avukatınıza
yeterince zaman tanıyın.
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1

Genel olarak iki tür destekleyici delil sunmak zorundasınız.

Başvurunuza özgü deliller:

a Bu tür deliller sizin şahsen tehlike içinde olduğunuzu gösterir.
Örneğin:

• Sorununuzla ilgili fotoğraflar, mektuplar, videolar, iletiler veya diğer
belgeler var mı? Onları temin edin!
• Yardım için polise veya diğer devlet dairelerine gittiniz mi? Polis
tutanağı veya ziyaretinizi ispat edecek belgelerin bir kopyasını
edinin.
• Tıbbi yardım aldınız mı? Hastane veya doktor kayıtlarını alın.
• Davanızla bağlantılı olan insanlar hakkında gazete haberleri var mı? Bulun
onları!
• Başınıza gelen olaya tanık olan insanlar var mı? Olup biteni yazıp size göndermelerini isteyin.
Mümkünse, bu kişilerden ifadelerinin doğruluğunu bir avukat veya noter önünde yemin ederek
vermelerini rica edin.
• Sizinkine benzer olaylar yaşamış olan başka insanlar var mı? Yaşadıklarını yazılı olarak tarif
etmelerini isteyin. Mümkünse, bu kişilerden ifadelerinin doğruluğunu bir avukat veya noter
önünde yemin ederek vermelerini rica edin.
• Sığınma talebiniz dini kimliğiniz veya bir siyasal partiye ya da başka bir gruba üyelikle mi ilgili?
Üyeliğinizi gösteren belgeleri temin edin.
• Başınıza gelenlerin sonucu olarak ruh sağlığınız zarar gördü mü? Sağlık sorunlarınızı belgelemek
için Kanada’da bir doktor veya ruh sağlığı hekiminden rapor alın. Rapor almak uzun zaman
alabilir, o yüzden en kısa zamanda randevu alın. Duruşmanızdan önce rapor almanız mümkün
olmazsa, IRB-RPD’ye yazarak rapor almaya çalıştığınızı, duruşmadan önce rapor alabilmek
için ne tür çabalar sarfettiğinizi ve raporun hazır olacağı tahmini zamanı bildirin. Raporu alana
kadar IRB-RPD’nin duruşmanızı ertelemesini rica edin. IRB-RPD belirlenen günde duruşmaya
katılmak zorunda olduğunuzu söyleyebilir. O durumda, duruşmada ruh sağlığı sorunlarınızı tarif
etmeyi ihmal etmeyin ve bunların başınıza gelenleri tarif etme kabiliyetinizi ve hafızanızı nasıl
etkilediğini anlatın.

?

Video, internet siteleri veya diğer elektronik
belgelerin çevrilmesi gerekiyor mu?

Evet! Topladığınız bütün delillerin İngilizce veya
Fransızca’ya çevrilmesi şarttır. Videoların yazıya
dökülmesi gerekiyor. Çeviri çok pahalı olabilir. Eğer
herşeyi çevirtmeye gücünüz yetmezse en önemli

belgeleri seçin. IRB-RPD’ye başka belgelerinizin de
olduğunu ama çevirtmek için paranız olmadığını
söyleyin. O belgeleri duruşmaya götürün ve
duruşmaya başkanlık yapan Kurul Üyesine
belgelerin içeriğini anlatın. (Çeviriler konusunda
daha fazla bilgi için 29. sayfaya bakınız)
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b Vatandaşlığınızı ispatlayan ve ülkenizde neden risk altında olduğunuzu destekleyen kimlik

belgelerine de ihtiyacınız olacak (örnekler için bakınız: sayfa 23). Eğer kimlik belgelerinizi
uygunluk görüşmesinden sonra edindiyseniz, en kısa zamanda kimlik belgelerinizi IRB-RPD’ye
göndermelisiniz.

2

Ülkenizdeki insan hakları koşullarıyla ilgili deliller:

Bu tür delillere güvenilir kaynakların rapor ettiği insan hakları ihlalleri, siyasi olaylar ve sığınma
talebinizle ilgili diğer haberler dahildir.
Örneğin:
• IRB-RPD’nin sizin ülkeniz için oluşturduğu Milli Belgeleme Paketi (NDP) aşağıdaki adreste
bulunabilir: www.irb-cisr.gc.ca (“NDP” sözcüğüyle arama yapın ve ülkenizi seçin).
Ülkeniz için NDP, IRB-RPD’nin bir araştırma birimi tarafından hazırlanmıştır. İçinde ülkenizdeki
koşulları tarif eden belgeler bulunmaktadır ve bölümlere ayrılmıştır. Sizin durumunuza uyan
bölümleri okuyun. Bu belgelerdeki bilgiler, duruşmanıza başkanlık yapan Kurul Üyesinin sığınma
talebiniz hakkında karar vermesine yardım edecektir. NDP’deki bilgilerin çoğu bir yıldan eski
olabilir. Gereken yerlerde güncel bilgiler temin etmelisiniz.
• Ülkenizdeki insan hakları ihlallerini gösteren insan hakları
kuruluşlarının (Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü
gibi) yakın geçmişte yayınlanmış raporları, Birleşmiş Milletler
raporları, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Ülke
Raporları, gazete makaleleri veya videolar. Bu raporlardan bazıları
yukarıda bahsi geçen NDP’lerde bulunabilir ancak daha yeni
raporlar olup olmadığını araştırmalısınız.
• Ülkenizdeki gazete ve insan hakları kuruluşlarının haber ve
makaleleri.
• Sığınma başvurunuzu desteklemek için ülke şartları hakkında en
fazla 100 sayfalık belge verebilirsiniz. 100 sayfadan fazla belge
vermeniz gerekiyorsa IRB’ye başvurup neden her bir ek belgenin
sığınma başvurunuz için önemli olduğunu açıklamanız gerekiyor.
Ülkeniz için NDP otomatik olarak sığınma başvurunuza ekleniyor,
o nedenle o makaleleri kopyalayıp IRB-RPD’ye teslim etmeniz
gerekmiyor.

?

Duruşmamdan önce bazı belgeleri
toplayamazsam ne olur?

Duruşmanızda o belgeleri neden toplayamadığınızı
anlatmalısınız. Harcadığınız çabaları ve onları
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elde etmeye çalıştığınız tarihleri izah edin (iletiler,
mektuplar, kurye gönderileri, telefon görüşmeleri).

Delil Toplama: Yasal Tanımlamalar

Sığınma duruşmanızda başarılı olmak için durumunuzun,
Göçmenlik ve Mülteci Koruma Kanunu’nda tarif edildiği
şekliyle, ya “İnsani Mülteci” ya da “Korunmaya Muhtaç Kişi”
yasal tanımlamasının her bölümüne uyduğunu gösterecek
deliller sunmak zorundasınız. Talebinizi incelerken IRB-RPD
hangi tanımlamanın sizin durumunuza uyduğunu belirleyecek.
Eğer birden fazla ülkede oturma izni veya vatandaşlığınız varsa,
o ülkelerin her birinde risk altında olduğunuzu göstermek
zorundasınız. Aşağıdaki sayfalarda bulunan bilgiler, duruşma
sırasında duruşma başkanı IRB-RPD Kurul Üyesinin hangi
faktörleri kabul edeceğini ve her bir tanımlama için ne tür deliller
sunmanız gerektiğini anlamanıza yardım edecektir.
Bu rehber içindeki delil örnekleri için bakınız: sayfa 17, 18 ve 23’ten 27’ye kadar.
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“İnsani Mülteci” Tanımlaması

(Bakınız: Göçmenlik ve Mülteci Koruma Kanunu, 96. Paragraf)
“İnsani Mülteci” tanımlamasından
yararlanabilmek için durumunuzun
aşağıdaki altı tanımlamaya
uyması gerekir:

1
2

3
4
5
6

Durumunuz
Tanımlamanın bu bölümüne uygun
tanımlamanın olduğunuzu göstermek için ne tür
bu bölümüne deliller toplayabilirsiniz?
uyuyor mu?

Eğer ülkeme geri dönersem ciddi bir
şekilde işkence görme ihtimalim var.
(Yasal Konu: Zulüm),

Bakınız: sayfa 41

ve
Bu işkenceye: ırkım / dinim / milliyetim /
politik görüşüm / veya belli bir sosyal gruba
üyeliğim nedeniyle maruz kalacağım
(Not: “Sosyal Grup” terimi toplumsal cinsiyet,
cinsel eğilim, engellilik, aile, ticari sendika
v.b. grupları işaret etmektedir.),

*

ve
Ben ciddi olarak ülkeme dönmeye
korkuyorum
(Yasal Konular: Öznel Korku),

Bakınız: sayfa 24

ve
Ülkemdeki durum nedeniyle korkmak için
iyi sebeplerim var,
ve
Devletim beni koruyamaz
(Yasal Konular: Devlet Koruması),

Bakınız: sayfa 26

ve
Ülkemin herhangi başka bir yerinde güvenli
bir şekilde yaşayamam veya kimliğim
nedeniyle ülkemin başka bir bölgesine
taşınmam benim için mantıklı değil
(Yasal Konular: Ülke içi Alternatif Kaçış).

Eğer kadınsanız, kadınların karşı karşıya
olduğu türden zulümler hakkındaki
yönergeleri okumak isteyebilirsiniz.
UNHCR yönergeleri:
www.refworld.org/pdfid/3d36f1c64.pdf
IRB yönergeleri:
https://irb-cisr.gc.ca
(Chairpersons Guideline 4’ü arayın)
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Bakınız: sayfa 26

Eğer eşcinsel, lezbiyen veya cinsiyet değiştirmiş
biriyseniz cinsel eğilime bağlı olan kötü
muamelelerle ilgili yönergeleri okumak
isteyebilirsiniz.
UNHCR yönergeleri: www.unhcr.org/509136ca9.pdf
IRB yönergeleri:
https://irb-cisr.gc.ca
(Chairpersons Guideline 9’u arayın)

“Korunmaya Muhtaç Kişi” Tanımlaması
(Bakınız: Göçmenlik ve Mülteci Koruma Kanunu, 97. Paragraf)
“Korunmaya Muhtaç Kişi” tanımlamasından
yararlanmak için aşağıdaki Bölüm
1 VEYA 2’nin sizin durumuzda geçerli
olması gerekir:

1
2
a
b
c
d
e

Durumunuz
tanımlamanın
bu bölümüne
uyuyor mu?

Tanımlamanın bu bölümüne uygun
olduğunuzu göstermek için ne tür
deliller toplayabilirsiniz?

Eğer ülkeme dönersem, olasılıkla
ülkemdeki yetkililer tarafından işkenceye
maruz bırakılacağım.

VEYA
Eğer ülkeme dönersem hayatım tehlikeye
girer veya insanlık dışı bir şekilde
cezalandırılırım.
ve
Devletim beni koruyamaz
(Yasal Konular: Devlet Koruması),

Bakınız: sayfa 26

ve
Ülkemin herhangi başka bir yerinde güvenli
bir şekilde yaşayamam veya kimliğim
nedeniyle ülkemin başka bir bölgesine
taşınmam benim için mantıklı değil
(Yasal Konular: Ülke içi Alternatif Kaçış),

Bakınız: sayfa 26

ve
Bu risk sadece bana özgü ve ülkemin genel
toplumu için geçerli DEĞİL.
(Yasal Konular: Genelleştirilmiş Risk),

Bakınız: sayfa 25

ve
Bu risk, ben Kanada’da suç olan bir harekette
bulunduğum için kendi ülkemin beni
cezalandırmak istemesiyle ilgili DEĞİL.
(Yasal Konular: Adli Kovuşturma Korkusu,
İşkence Korkusu değil),
ve
Bu risk benim ülkemde yeterli sağlık
hizmeti olmadığıyla ilgili DEĞİL.
(Ayrımcılık nedeniyle sağlık hizmetinin sizden
esirgendiğini gösterebilirseniz korunma
alabilirsiniz).
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Delil Toplama: Yasal Konular

Sığınma duruşmanızda üzerinde durulacak bazı yasal konular
şunlardır:
• Kimlik

• Devlet Koruması

• Öznel Korku

• Başka Bir Ülkede Yasal
İkâmet

• İnanılırlık

• Genelleştirilmiş Risk

• Ülke içi Alternatif Kaçış

Bu yasal konuların her biri “İnsani Mülteci” ya da “Korunmaya
Muhtaç Kişi” yasal tanımlamalarının farklı bir bölümüne bağlıdır.
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Bu yasal konuların aşağıdaki sayfalarda bulunan tariflerini
dikkatlice okuyun. Her konunun altına, toplayacağınız ve o
konuya hitap eden delilleri sıralayın.

!

Sığınma başvurunuzda hangi yasal konunun en önemlisi
olacağı hakkında avukatınıza danışın.

Kimlik
IRB-RPD’ye söylediğiniz kişi olduğunuzu ispat
etmek zorundasınız. Buna vatandaş olarak
kimliğiniz veya ülkenizin veya diğer ülkelerin
daimi oturma müsadesi kimliği dahildir. Buna,
mensubu olduğunuz belli bir din veya etnik
yapı, profesyonel, siyasal parti veya sendika
üyeliği, cinsel eğiliminiz veya başka bir tür
sosyal grup üyeliğiniz de dahil olabilir. Sığınma
talebinizle ilgili olacak kimliğinizin bir yönünü
ispat edecek belgeleri toplayamazsanız,
bunun sebebini duruşmada açıklamak zorunda
kalacaksınız.
Hiç kimlik belgeniz yoksa, gözaltına
alınabilirsiniz veya CBSA sizin kimlik
bilgilerinizin gerçek olup olmadığını
belirlemek isteyebilir.

Delil Örnekleri:
• Bir ülkenin vatandaşı
olduğunuzu ispat etmek
için: pasaport, milli kimlik
kartı, askeri hizmet kartı,
evlilik cüzdanı, okul eğitim belgeleri
• Bir dine mensubiyetinizi ispat etmek için:
vaftiz sertifikası, din önderinizden bir
mektup
• Politik veya profesyonal bir kuruma
mensubiyetinizi ispat etmek için: üyelik
kartı, kurumun bir mektubu, profesyonal
eğitiminizi gösteren belgeler, diplomalar
• Cinsel eğiliminizi ispat etmek için: toplum
grubu, hayat arkadaşı veya aile üyesinden
bir mektup. Bu tanıkların, sizin nasıl LGBTQ
toplumunun bir parçası olduğunuzu
bildiklerini göstermek için mümkün oldukça
detaylı bilgi vermesi gerekir.

Delillerim:
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İnanılırlık
IRB-RPD’ye yaşadıklarınız konusunda doğruyu
söylediğinizi göstermek zorundasınız.
Doğruyu söyleyip söylemediğinize karar
vermek için, IRB-RPD sizin BOC formunuzdaki
bilgilerle duruşmadaki sözlü ifadelerinizi,
tutarlı olduklarından emin olmak için gazete
haberleri, insan hakları raporları ve diğer
tanıkların ifadeleriyle karşılaştıracak. Eğer
açıklayamayacağınız tutarsızlıklar olursa, IRBRPD sizin inanılır olmadığınıza karar verebilir.
Hikayenizin belli detaylarının doğruluğunu
ispat edecek belgeleri toplayarak inanılırlığınızı
pekiştirebilirsiniz. Ne yazık ki hepimiz
sıklıkla hem kendi deneyimlerimizi hem de
başkalarının deneyimlerini hatırlamakta zorluk
çekeriz. Eğer başka insanların duruşmanızda
ifade vermesini isterseniz, ifadelerinin sizin
sığınma başvurunuzla neden ilgili olduğunu
onlara açıklayın. IRB-RPD kurul üyesinin,
onların ifadelerinde tutarsızlıklar olup olmadığı

veya onların sunduğu delillerle sizinkiler
arasında çelişki olup olmadığına bağlı
olarak onların inanılır olup olmadığına karar
vereceğini anlatın.
Delil örnekleri:
• Sığınma başvurunuzdakilere benzer veya
sizinkini doğrulayan insan
hakları ihlâllerini gösteren
ülke raporları
• Tıbbi/hastane kayıt veya
makbuzları
• Polis tutanakları
• Yaralanmaları gösteren fotoğraflar
• Tanıkların yeminli ifadeleri
• Yara izi ve yaralanmaları tespit eden
Kanada’daki doktorunuzdan bir mektup

Delillerim:

Öznel Korku
“İnsani Mülteci” tanımlamasına uymak için
geldiğiniz ülkede ciddi bir işkence görme
korkunuz olduğunu göstermek zorundasınız.
Korkunuzun gerçek olup olmadığına karar
vermek için IRB-RPD aşağıdaki
soruları gözönüne alacaktır:
a. Ayrıldıktan sonra işkence
gördüğünüz ülkeye geri
döndünüz mü?
(Yasal Konu: Tekrar Yargılanma)
b. Kanada’ya gelirken başka
güvenli bir ülkeden geçtiniz (örneğin A.B.D.)
ama orada sığınma talebinde bulunmadınız
mı?
(Yasal Konu: Başka Yerde Sığınma Başvurusu
Yapmakta Başarız Olma)
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c. Ülkenizde işkenceye maruz kaldıktan sonra
daha erken ayrılma olanağınız olduğu halde
ülkenizde kalmaya devam ettiniz mi?
(Yasal Konu: Ayrılmada Gecikme)
d. Kanada’ya geldikten sonra
sığınma başvurusu yapmadan
önce bir süre beklediniz mi?
(Yasal Konu: Başvuruda Gecikme)
Bu soruların herhangi birine “Evet”
cevabı verdiyseniz, duruşmada
olasılıkla bunun nedenlerini
anlatmanız istenecektir. Açıklamalarınızı
destekleyecek deliller toplayın. Verdiğiniz
kararları nasıl açıklayacağınızı düşünün.

Duruşmaya başkanlık yapan Kurul Üyesine
neden ülkenizi hemen terketmediğinizi veya
neden daha önce sığınmacı koruması talep
etmediğinizi açıklamaya hazır olun. Ülkenizdeki

durumun değişeceğini mi umut ettiniz?
Ülkenizi terketmenin zorlukları nelerdi? Neden
gelir gelmez başvurmadınız?

Delillerim:

Genelleştirilmiş Risk

Karşı karşıya olduğunuz riskin kişisel olduğunu,
ülkedeki herkesin karşı karşıya olduğu
genel risklerle aynı olmadığını göstermek
zorundasınız. Buna göre, eğer çok fazla
şiddet olan bir ülkeden geliyorsanız, neden
sizin şahsen riskte olduğunuzu göstermeniz
gerekiyor.

isteyebilirsiniz: www.refworld.org (“refugee
claims victims of organized crime ”
sözcükleriyle arama yapın).

Eğer iç savaş olan bir ülkeden geliyorsanız,
IRB’nin iç savaş durumlarında zulümden korkan
siviller hakkındaki yönergelerini okumalısınız.
Birçok insanın risk altında olduğu bir
durumda nasıl korunmaya uygun olduğunuzu
göstereceğinizi anlamak için
www.irb-cisr.gc.ca adresine gidin (“civilian
facing persecution ” sözcükleriyle arama
yapın).

• Arkadaşlarınız veya diğer tanıkların,
sizin veya benzer
durumda olan
diğerlerinin şiddet
kurbanı olduğunu
doğrulayan yeminli
ifadeleri

Eğer suç örgütlerinin şiddetinden
korkuyorsanız, UNHRC ’nin “Organize Suç
Kurbanlarıyla İlgili Sığınma Başvuruları
Hakkında Yönerge Notu”nu okumak

Delil Örnekleri:
• Size karşı şiddet tehditleri içeren herhangi
bir not veya telefon mesajı kayıtları

• Yaralanma ve uğranılan
zararları gösteren fotoğraflar, ülkenizde
tedavi gördüğünüzü ispatlayan hastane
kayıtları, ülkenizdeki polis tutanakları
• Şahsi bir riskle karşı karşıya olduğunuzu
gösteren belgesel deliller.

Delillerim:
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Devlet Koruması
Kendi devletinizin sizi koruyamayacağını
veya korumayacağını IRB-RPD’ye göstermek
zorundasınız. IRB-RPD, kendilerini inandıracak
aksi deliller sunmazsanız, devletinizin sizi
koruyacağını varsayar.
Eğer ülkenizdeki yetkililerden koruma almaya
çalıştınız ve alamadıysanız:
• Tam olarak ne yaptığınızı ve yetkililerin nasıl
karşılık verdiğini açıklayın
• Koruma almak için uğraştığınızı gösteren
belgeleri toplamaya çalışın
• Ülkenizden, sizin durumunuzdaki
insanları yetkililerin koruyamayacağı ve
korumayacağını gösteren raporları bulmaya
çalışın

Eğer ülkenizdeki yetkililerden koruma almak
için ÇABA SARFETMEDİYSENİZ:
• Nedenini açıklamak ve bunu yapmanızın
sizin için mantıklı olmadığını gösteren
destekleyici belgeler temin etmek
zorundasınız
Delil Örnekleri:
• Polis korumasının olmadığı
ve/veya yolsuzluk olduğunu
gösteren ülke raporları
• Polise yaptığınız başvurular
• Sizinkine benzer durumda olan
ve yetkililerin korumadığı insanların yeminli
ifadeleri

Delillerim:

Ülke içi Alternatif Kaçış (IFA)
IRB-RPD ülkenizin başka bir bölümünde
yaşamanın mantıklı olacağına karar verirse,
başvurunuz kabul
edilmeyecektir.
Eğer bu konu
duruşmanızda
göndeme gelirse,
IRB-RPD hangi
bölgede güvenli bir
şekilde yaşayabileceğinizi size söyleyecektir.
Bu durumda aşağıdaki delilleri temin etmek
zorundasınız:

c. o bölgeye gitmek imkânsız çünkü savaş,
doğal afet veya başka bir sebeple oraya
ulaşmak mümkün değil.
Delil Örnekleri:
• Ülkenizin başka bir bölgesine taşınarak
problemden kaçmaya çalıştığınızı gösteren
belgeler

a. siz bu diğer bölgede güvenli bir şekilde
yaşayamazsınız, veya

• Karşı karşıya olduğunuz problemin ülkenin
her tarafında var olduğunu gösteren
raporlar. Örneğin, size zarar vermek
isteyenler ülkenin her tarafında hareket
edebiliyor veya korktuğunuz ayrımcılık
ülkenizin her bölgesinde mevcut.

b. (yaşınız, cinsiyetiniz veya özel durumlar
nedeniyle) sizin bu diğer bölgede yaşamaya
çalışmanız mantıksız olurdu, veya

• Sizin gibi birisinin neden ülkenin başka bir
bölgesinde yaşamakta zorluk çekeceğini
gösteren ülkeniz hakkındaki raporlar.
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Örneğin, ülkenizdeki kültürü tarif eden
ve neden sizin gibi birisinin ülkenin başka
tarafına taşınmasının zor olacağını gösteren

!

raporlar. Siz ayrıca o bölgenin iç savaş
veya diğer ciddi sorunlardan etkilendiğini
gösterebilirsiniz.

Not: Ülkenizin başka bir bölgesinde kimseyi tanımadığınızı veya orada işinizin olmadığını söylemek
yeterli DEĞİLDİR. Sonuç olarak sığınma başvurusu yapanların çoğu burada kimseyi tanımıyor veya
Kanada’ya geldiklerinde bir işe sahip değillerdir. Bunlardan daha iyi sebepler göstermek zorundasınız.

Delillerim:

Başka Bir Ülkede Yasal İkâmet
Eğer birden fazla ülkenin vatandaşıysanız veya
birden fazla ülkede daimi oturma müsadeniz
varsa, her iki ülkede risk altında olduğunuzu
göstermek zorundasınız. Kanada,
sadece durumunuz sizin yaşama
hakkınız olan her bir ülkedeki
sığınmacı ve korunan kişi
tanımlamasına uyuyorsa sizi
koruyacaktır. Eğer Kanada,
sizin bir ülkede risk
altında olduğunuzu ama
diğer bir ülkede güvenli bir şekilde
yaşayabileceğinizi tespit ederse, başvurunuz
reddedilecektir.
Delil Örnekleri:
• Eğer birden fazla ülkede yaşama hakkınız
varsa, her bir ülkede benzer veya farklı
risklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Her bir

ülkede karşılaşacağınız riskleri düşünün ve o
riskler hakkında mümkün oldukça çok delil
toplayın.
• IRB-RPD sizin bir başka ülkede yaşama
hakkınız olduğuna inanabilir ama siz bunun
doğru olmadığını düşünüyor olabilirsiniz.
Eğer siz bir zamanlar bir başka ülkenin
vatandaşı veya daimi oturma müsadeli bir
kişiydiyseniz ve bu hakkı kaybettiyseniz, IRBRPD’ye o ülke hükümetinin verdiği ve artık
orada yaşama hakkınız olmadığını gösteren
belge veya mektubu verin.
• Eğer siz bir ülkede doğduysanız ve hiçbir
zaman o ülkenin vatandaşlığını almadıysanız,
IRB-RPD’ye o ülkenin vatandaşlık yasasının
bir kopyasını verin. (Bunu genellikle
internette bulabilirsiniz.)

Delillerim:
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Delilleri Teslim Etme

Bütün delillerinizin İngilizce veya Fransızcaya çevrilmesi ve
duruşmanızdan en az 10 gün öncesinde IRB-RPD’ye teslim
edilmesi şarttır. Eğer bir avukatınız varsa, belgeleri sizin adınıza o
teslim edecektir. Delillerinizi incelemesi ve IRB-RPD’ye son teslim
tarihinden önce çevirtmesi için avukatınıza yeterince zaman
tanıyın. Eğer avukatınız yoksa, bir sonraki sayfadaki 1’den 10’a
kadar olan maddeleri takip edin.
Duruşmanızdan 10 gün önce IRB-RPD’ye tanıklarınızın isimlerini
vermeniz şarttır. Tanıklar hakkında daha fazla bilgi için lütfen
sayfa 34 ve 37’ye bakın.

!

Yukarıdaki son teslim tarihini kaçırmayın!
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Başvurunuzu destekleyen belge ve delilleri teslim etmek
için aşağıdaki adımları takip edin:

1 Belgelerinizi İngilizce veya Fransızca’ya

çevirtin. Her bir belge için aşağıdaki şekilde
hazırlanmış bir çevirmen beyanı ekleyin:
• Çevirmenin ismi ve imzası
• Orijinal dil ve lehçe
• Çevirinin doğru olduğunu söyleyen çevirmen
beyanı

2 Belgelerinizi 8.5 x 11 inch, letter-boyutlu

kağıda yazdırın, tarayın veya fotokopi yaptırın.
Bilgisayarda yazılan belgelerin 12 font
boyutunda olması şarttır.

3 Belgelerinizi bir araya getirin (tek büyük bir
paket yapmak için) ve ilk sayfadan sona kadar
sayfa numarası koyun (1, 2, 3, 4, 5 ...).

4 Üzerinde isminiz ve adresiniz, tarih, IRB-

RPD dosya numaranız, belgelerinizin bir listesi
ve sayfa sayısı yazan bir üst yazı ekleyin.

5 Bütün belgelerin 2 fotokopisini alın (bir

tanesi IRB-RPD, diğeri sizin kayıtlarınız için).

6 Eğer Bakanın Müsteşarı (CBSA veya

IRCC’den bir temsilci) duruşmanıza
katılacaksa, onun için de belgelerinizin
tamamının bir fotokopisini yaptırmalısınız.
Bakanın Müsteşarının duruşmanıza katılıp
katılmayacağı konusunda duruşmadan en az
10 gün öncesinde size tebligat yapılacaktır.

?

Belgelerimin çevirisi için sertifikalı bir
çevirmene ihtiyacım var mı?

Sertifikalı çevirmenler en iyisidir fakat bu şart
değildir. Eğer profesyonel bir çevirmene ödeyecek
paranız yoksa, güveneceğiz birisine (tercihen bir
aile üyesine değil) belgelerinizi çevirtebilirsiniz. Bu
kişinin bir çevirmen beyanı imzalaması şarttır.

7 Belge paketinizin bir kopyasını şahsen

veya kurye ile IRB-RPD’ye teslim edin. Postayla
göndermeyi seçerseniz, zamanında teslim
edilmesini teminen paketi duruşmadan en
az 17 gün öncesinde postalamalısınız. Eğer
paketiniz 20 sayfadan azsa, IRB-RPD’ye faks ile
gönderebilirsiniz.
IRB-RPD
300 West Georgia Street, Suite 1600
Vancouver, BC V6B 6C9
Telefon: 604-666-5946 Faks: 604-666-3043
Pazartesi-Cuma günleri arası sabah 8’den öğleden
sonra 4’e kadar.

8 Eğer belgelerinizi şahsen teslim ederseniz,
belgelerinizi teslim ettiğinizi belgelemek
için IRB-RPD görevlisinin sizde kalan kopyayı
“RECEIVED” ibaresiyle damgalamasını rica
edin. Eğer kurye ile gönderdiyseniz gönderi
makbuzunu ispat için saklayın. Faks ile
gönderirseniz, faksın başarıyla gönderildiğini
söyleyen sayfayı saklayın.

9 Eğer Bakanın Müsteşarı duruşmanıza

katılıyorsa, belge paketinizin bir kopyasını
CBSA veya IRCC’ye teslim edin (duruşmanıza
hangi kurum katılacaksa). CBSA veya IRCC’nin
adresi Bakanın size göndereceği müdahil
tebligatında yeralacaktır. Ayrıca, IRB-RPD’ye
bir mektup yazarak CBSA veya IRCC’ye bir
kopya gönderdiğinizi bildirin.

10 Başvurunuzla ilgili bütün yazılı

evrakları, belgelerin asılları ve kopyaları dahil,
duruşmaya getirin.

?

 on teslim tarihine veya duruşmamdan
S
sonrasına kadar önemli belgelerimi
toplayamazsam ne olur?

IRB-RPD’ye yazıp durumu anlatın. Belgeleriniz elinize
geçer geçmez teslim edin. Belgelerin başvurunuz
için neden önemli olduğunu ve onları zamanında
bulmak için ne tür çabalar sarfettiğinizi açıklayın.
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Hazırlanırken Sağlıkla Kalma

“

Duruşmamdan önce çok endişelendim ve uyuyamadım.
Beklemek çok stres vericiydi.

“

– Saman, eski bir sığınmacı

Birçok kişi için duruşma öncesi dönem çok zordur. Diğer sığınma
başvurusu yapanların sağlıklı kalabilmek için neler yaptıklarına
bakın.
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“ Rahat olmaya çalıştım ve herşeyin
iyi gideceğini düşündüm.”
–Ahmed

“ Başıma gelenleri hatırlayabilmek için
elimden geleni yaptım. Ben hatırlamaya
çalıştıkça daha fazla detay aklıma geldi.”

“ Kendimi
duruşma
salonunda
oturmuş zor
sorulara cevap
verirken hayal
ettim.”
–Maria

“ Düzenli olarak
dua etmek
sakinleşmeme
yardım etti.”
–Chen Jin Yi

“ Müzik dinleyip
kitap okudum.”
–Medin

–Benoit

“ Skype üzerinden
ailemle görüştüm.”
–Mohamed

“ Yüzmeye gittim
ve diğer sporlarla
uğraştım.”
–Victoria

“ Kendimi meşgul
etmeye çalıştım.
İngilizce dersi
aldım ve toplum
merkezine
gittim.”

“ Dosyam üzerinde sıkı çalışıp mümkün
oldukça çok delil topladım. O nedenle
faydalı birşeyler yapıyorum diye
düşündüm.”
–Claude

–Dawit

“ Beni meşgul eden ve normal
hissetmemi sağlayan gönüllü bir iş
buldum.”
–Tesfaye

“Duruşma salonunu görmek ve
duruşmanın nasıl yapılacağını öğrenmek
için READY Turuna katıldım”
–Antonella

“ İnternet
sayfalarına baktım
ve duruşma süreci
hakkında bilgi
topladım.”
–Jagathragavan

“ Yürürken, sorulara nasıl cevap
vereceğimi çalıştım.”
–Sara

Sağlıklı kalmak için ne yaparım:
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Duruşma Günü
Sığınma başvuru sürecinizin temel olayı duruşmadır. Duruşma
gününe hazırlanırken kafanızda bir sürü soru olabilir.
Duruşmam nerede
yapılacak?

Immigration and Refugee Board – Refugee Protection Division
300 West Georgia Street, Suite 1800
Vancouver BC

Ne zaman orada olmalıyım?

Belirlenmiş duruşma saatinizden en az 15 – 30 dakika önce.
Böylece duruşma salonunu bulmak, birbirinizi anladığınızdan
emin olmak amacıyla çevirmenle konuşmak, lavaboyu kullanmak
ve kendinize çeki düzen vermek için zamanınınız olacaktır. Eğer
gözlemci veya tanıklarınız varsa, onlar da duruşmadan 15 dakika
önce orada olmalıdırlar.

Sığınma duruşmamda kimler olacak?
Duruşma Başkanı Kurul Üyesi
(Görevi: Karar Vermek)
Avukatınız
(Görevi: Sizi Savunmak. Avukatınız
yoksa 9. sayfaya bakınız.)
Bakanın Müsteşarı
Bazan CBSA veya IRCC’den bir
temsilci duruşmaya katılır. Eğer bu
olacaksa, duruşmadan önce size
bildirilecektir. (Görevi: Size Karşı
İddiada Bulunmak)
Çevirmen
Gerekirse hazır bulunacak
(Görevi: Tarafsız)
Siz
Gözlemciler
Bir arkadaş veya aile üyesini davet
edebilirsiniz. Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komisyonu
(UNCHR)’nun bir temsilcisi de
duruşmanıza katılabilir.
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Duruşmam ne kadar sürecek?

Genellikle 3.5 saat. Eğer duruşmanız diğer aile üyeleriyle birlikte
yapılırsa veya özel ihtiyaçlarınız varsa, tam bir gün sürebilir.

Duruşmamda ne olacak?

1. Sunuş: Duruşma Başkanı Kurul Üyesi odada bulunan herkesi
tanıtacak ve duruşma sürecini size anlatacak. Doğruyu
söyleyeceğinizi onaylamanız istenecek. Eğer kendi dininizin
kutsal kitabı üzerine yemin etmek isterseniz, kitabınızı
duruşma odasına getirin.
2. Ekli Belge Listesi: Duruşma Başkanı Kurul Üyesi, delil olarak
sunulan bütün belgeler için bir “Ek Belge Numarası” verecek.
Ek Belge listesinde bulunan belgelerin birer kopyasının sizde
de olduğundan emin olun; sizde olmayan belgelerin kopyasını
Kurul Üyesi’nden rica edin. Kurul Üyesi ayrıca sizin duruşmaya
getireceğiniz belgelerin asıllarına da bakacaktır.
3. Sorgulama: Duruşma Başkanı Kurul Üyesi, Bakanın Müsteşarı
ve avukatınız (eğer varsa) size geçmişiniz, belgeleriniz ve
davanız için önemli olan yasal konular hakkında sorular
soracak.
4. Tanıklar: Eğer tanıklarınız varsa, konuşma sırası onlara gelecek.
İfade verme zamanları gelene kadar tanıklarınız duruşma
odasının dışında kalmak zorundadır (bakınız: sayfa 34).
5. Görüşler: Duruşmanızın sonunda, Duruşma Başkanı Kurul
Üyesi avukatınıza veya size neden durumunuzun “İnsanı
Mülteci” veya “Tehlikede Olan Kişi” tanımına uyduğunu
açıklamanız için olanak verecek.
6. Karar: Duruşma Başkanı Kurul Üyesi, duruşmanın sonunda
sözlü olarak bir karar verebilir veya bir süre bekleyip kararını
yazılı olarak size gönderebilir. Her iki durumda da postayla bir
“Karar Tebligatı” alırsınız.
Genellikle duruşmanın ortalarına doğru kısa bir ara verilir; bu
arada lavaboyu kullanabilir veya içecek bir şeyler alabilirsiniz.

Bakanın Müsteşarı (IRCC
veya CBSA temsilcisi)’nın
duruşmama katılması ne
anlam ifade ediyor

Bakanın Müsteşarı (CBSA veya IRCC temsilcisi) sığınma
duruşmanıza katılabilir. Bakanın Müsteşarı’nın duruşmanıza
katılıp katılmayacağını duruşma öncesinde bir Müdahil Tebligatı
ile size bildirilecek. Bu tebligatta size Bakanın mı duruşmaya
katılacağı yoksa sadece belge mi göndereceği bildirilecek.
BELGELERİ DİKKATLİCE OKUYUN – Bakan, belgelerin sizin
hikayenizin gerçek olmadığını gösterdiğini iddia edebilir.
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Eğer Bakanın Müsteşarı (müdahil) duruşmanıza katılırsa,
size sığınma hakkı verilmemesini savunacaktır. Bakanın
Müsteşarı birçok nedenle başvurunuza karşı çıkabilir: doğruyu
söylemediğinizi düşünüyor olabilir, kimliğiniz hakkında kuşkuları
olabilir, bir suç işlediğinizi, bir terör örgütü üyesi olduğunuzu
veya başka sebepleri düşünüyor olabilir. Eğer geleceği size
bildirildiyse Bakanın Müsteşarın’a duruşmanıza neden katıldığını
sormalısınız.
Duruşmama neler
götürmeliyim?

BOC formunuzu, bütün orijinal kimlik belgelerinizi ve CBSA,
IRCC veya IRB-RPD’ye teslim ettiğiniz bütün delilleri götürün.
Ayrıca, Kanada’ya geldiğinizden beri devletin size gönderdiği ne
belge varsa götürün.

Duruşmam gizli midir?

Bütün sığınma duruşmaları gizlidir. Bu demektir ki, duruşma
odasında bulunan çevirmen dahil hiç kimse başvurunuzla ilgili
bilgiyi bir başksıyla paylaşamaz.

Ya çevirmenin söylediği
bir şeyi anlamazsam ya da
çevirmenin bir hata yaptığını
düşünürsem ne olur?

Eğer çevirmenin bir hata yaptığını düşünür veya duruşma
sırasında söylenen bir şeyi anlamazsanız, Duruşma Başkanı Kurul
Üyesin’e söyleyin. Eğer gözlemciler çevirmenin bir hata yaptığını
düşünürlerse, bu durumu, ara verildiğinde veya duruşmanın
sonunda avukatınıza söylemeleri gerekir. Eğer çevirmen
söylediğiniz bir şeyi çevirirken hata yaparsa, siz çeviriden tatmin
olana kadar orijinal ifadelerinizi tekrar edin veya farklı kelimeler
kullanarak aynı fikri bir daha söyleyin. Eğer yine de çeviriden
tatmin olmazsanız, Duruşma Başkanı Kurul Üyesin’e söyleyin.

Tanık getirebilir miyim?

Evet. Tanıklarınız şahsen, telefonla veya video ile katılabilir.
Duruşmanızdan en az 10 gün önce yazılı olarak IRB-RPD’ye tanık
çağırdığınızı bildirmelisiniz. IRB-RPD (ve eğer katılıyorsa, Bakanın
Müsteşarına)’ye tanıklarınızın iletişim bilgilerini, tanıkların sizi
nereden tanıdıklarını (aile, arkadaş, toplumsal organizasyon),
onların delillerinin sizin davanızla ilgisi, telefonla mı yoksa
şahsen mi katılacakları ve ifadelerinin ne kadar süreceğini
bildirmek zorundasınız. Eğer bir “bilirkişi” davet ediyorsanız,
bu bilirkişinin vasıflarıyla ilgili bilgi vermeniz gerekiyor. Şahsen
katılan tanıklar, konuşma sıraları gelene kadar duruşma odasının
dışında oturacaklardır. Eğer tanığınız telefonla ifade verecekse,
uzun mesafe telefon görüşmesi için duruşmaya bedeli önceden
ödenmiş bir telefon kartı getirmek zorundasınız.

Arkadaşlarımı getirebilir
miyim?

Evet. Eğer tanık yazılmazlarsa, davanız konusunda bilgileri olsa
dahi duruşmada konuşmalarına izin verilmeyecektir. Duruşma
gününde, duruşmanın gizli olduğunu anladıklarına dair bir form
imzalamaları gerekecek.
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“Hariç tutulduğum”
söylenirse bunun anlamı
nedir?

Kendi ülkenizde risk altında olsanız dahi IRB-RPD sizin
durumunuzun sığınmacı korumasına uymadığını düşünüyor
demektir. Örneğin, Kanada’nın dışında ciddi bir suç işlediyseniz
veya bir vatandaşınkine benzer haklarla yaşayabileceğiniz başka
bir ülke varsa, hariç tutulabilirsiniz. Hariç tutulma çok ciddidir.
Genellikle duruşma başlamadan önce hariç tutulmanın söz
konusu olup olmadığı söylenecektir. Eğer duruşmada IRB-RPD
size hariç tutulmanın sözkonusu olduğunu söylerse, duruşmanın
(yeni bir duruşma tarihine) ertelenmesini rica etmelisiniz, böylece
onların endişelerine karşılık verecek delilleri toplamak ve yasal
bir savunmaya hazırlanmak için zaman kazanırsınız.

Duruşmaya çocuklarımı
getirmem gerekiyor mu?

Sığınma başvurunuza dahil çocuklarınız varsa, 12 yaş ve üzeri
olanları Duruşma Başkanına tanıtmak için duruşmaya getirmeniz
gerekir. Genellikle tanıtmadan sonra 12 yaş ve üzeri çocukların
duruşma salonundan ayrılması istenir. Duruşma Başkanı 12
yaş altı çocklarınızı duruşmaya getirmenizi isterse, size özel
bir mektup gönderir. Duruşmada çocuklar tanıtıldıktan sonra
Duruşma Başkanı olasılıkla çocukların duruşma salonundan
ayrılmalarını isteyecektir. Duruşmanız bitene kadar çocuklarınıza
bakacak birisini getirin.

Nasıl giyinmeliyim?

Duruşma gününde rahat, sakin ve sizi iyi gösterecek şekilde
giyinin. Kıyafetiniz temiz, düzgün ve günün öneminin farkında
olduğunuzu göstermekle beraber rahat edebileceğiniz türden
olmalı.

Duruşmam kaydedilir mi?

Duruşma odasındaki mikrofonlar duruşmanızı kaydeder. Eğer
olumsuz bir karar çıkarsa, duruşma kaydının bir kopyası size
gönderilir. Karara itiraz etmeye karar verirseniz, duruşma
sırasında nelerin söylendiğini göstermek için bu kaydı
kullanabilirsiniz.

Üzülüp ağlarsam ne olur?

Endişelenmeyin. Sığınma duruşmasında birçok kişi ağlar.
Duruşmanın herhangi bir anında üzgün hissederseniz, kendinizi
rahatlatacak adımlar atabilirsiniz. Örneğin:
• 3 veya 4 defa derin nefes alıp verin
• Su isteyin
• Kısa bir ara verilmesini isteyin
Unutmayın, bu SİZİN gününüz. Mümkün oldukça rahat ve
sakin olmak için ne gerekiyorsa yapın.
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Duruşma Hazırlığı Kontrol Listesi

Duruşmaya hazırlanmanıza yardım edecek aşağıdaki kontrol
listesini kullanın. Eğer varsa, avukatınızla kontrol listesini
inceleyin.

Avukatımla (varsa) buluştum ve duruşma günüm için iyi bir şekilde hazırlandım.
READY turuna katıldım (bakınız: sayfa 9), duruşma sürecini, duruşma odasındaki oturma
planını anlıyorum ve duruşmamda kimlerin olacağını biliyorum.
Bütün kimlik belgelerimi ve ilgili delilleri (yani belgeler, videolar, makaleler v.b.) İngilizce
veya Fransızca’ya çevirttim ve duruşma tarihimden en az 10 gün öncesinde IRB-RPD’ye
teslim ettim.
Duruşmama 10 günden az bir süre kalmış olduğu halde, yeni bir olay meydana geldiyse
veya yeni bir delil ortaya çıktıysa, yeni belgeleri Fransızca veya İngilizce’ye çevirip,
belgelerin neden geçiktiğini ve dosyam için neden önemli olduğunu açıklayarak
başvurumla birlikte IRB’ye teslim ettim.
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Eğer IRB-RPD ek belgeler isteyen bir talimat gönderdiyse, onları teslim ettim. İstenen
belgeleri temin edemezsem, onları elde etmek için neler yaptığımı gösterebilirim.
Bilgilerin doğru ve tam olarak doldurulmuş olduğunu tespit etmek için BOC formumu
yeniden okudum. Eğer hata bulduysam veya eksik bir şey varsa IRB-RPD’ye ve eğer varsa
avukatıma haber verdim.
“İnsani Mülteci” ve “Korunmaya Muhtaç Kişi” (bakınız: sayfa 20–21) yasal tanımlamalarını ve
sığınma başvurum için en önemli yasal konuları gözden geçirdim (bakınız: sayfa 23–27).
Yanımda duruşmaya götürmek için sığınma başvurumla ilgili bütün belgelerim (kimlik
belgelerimin asılları, teslim ettiğim delillerin asılları, BOC ve IRCC formlarımın birer kopyası
ve CBSA, IRCC ve IRB-RPD’den gelen bütün mektup ve belgeler) hazır.
Duruşmamdan en az 10 gün önce şahsen veya telefonla ifade verecek tanıkların
isimlerini ve iletişim bilgilerini IRB-RPD’ye verdim (bakınız: sayfa 34). Tanıklarıma, sığınma
duruşmasında neler olacağını ve onların ifadelerinin neden benim başvurum için önemli
olduğunu anlattım. Ayrıca, onların delillerinin inanılır ve benim bilgilerimle tutarlı olup
olmadığını görmek için Duruşma Başkanı, Bakanın Temsilcisi (eğer katılıyorsa) ve avukatımın
onlara soru sorabileceğini açıkladım. Tanıklarımı duruşma saati, tarihi ve yeri konusunda
bilgilendirdim. Tanıklarım ile görüşme yapılması gerekirse diye yeterince zaman yüklü olan
uzak mesafe telefon kartı satın aldım.
Beni desteklemesi için duruşmaya bir gözlemci (arkadaş, aile, destek görevlisi) getirmeme
izin verildiğini biliyorum. Eğer bir gözlemci davet etmeye karar verdiysem, duruşmamın
saati, günü ve yerini kendisine bildirdim.
Eğer çocuklarım varsa, onlara bakacak birini ayarladım. IRB-RPD Üyesinin duruşmanın
başında 12 yaş ve üzeri çocuklarımı görmek zorunda olduğunu biliyorum.
Duruşmam için hazırım. Neden ülkeme geri dönmeye korktuğumu açıklayabilirim ve
avukatım, bir aile üyesi veya bir arkadaşımla sorulara cevap vermek için alıştırma yaptım.

?

Acil bir durum nedeniyle duruşma tarihimi
değiştermek zorunda kalırsam ne olur?

Siz veya avukatınız:
• Duruşmanızdan en az 3 gün öncesinde yazılı olarak
IRB-RPD’ye başvurmalısınız
• Asıl duruşma tarihinizden sonraki 10 iş günü içinde
3 olası tarih ve saati IRB-RPD’ye vermelisiniz
• Eğer sebebiniz sağlıkla ilgiliyse doktorunuzdan
bir sağlık raporu alarak teslim edin; eğer sağlık
raporu alamazsanız, bir mektup yazıp neden rapor
alamadığınızı açıklamalısınız.

IRB-RPD’den bir cevap almazsanız, asıl duruşma
gönünde duruşmanıza gitmek zorundasınız. Eğer
gitmezseniz “Duruşmaya Katılma Tebligatı”nızda
belirtilen tarihte yapılacak “özel duruşma”ya
katılmak zorunda kalacaksınız. “Özel duruşma”nızda
başvurunuz “terkedilmiş” ilan edilebilir. Ayrıca, eğer
Bakanın Müsteşarı (IRCC veya CBSA’dan bir temsilci)
duruşmanıza katılacaksa, erteleme talebinizin bir
kopyasını onlara da göndermelisiniz. IRB-RPD’ye
yazacağınız dilekçede IRCC veya CBSA’ya nasıl ve ne
zaman bilgi verdiğinizi açıklamanız gerekiyor.
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Duruşmanızdan Sonra

Olumlu Karar:
Eğer olumlu bir karar verilirse ve Bakan 15 gün içinde temyize başvurmazsa, Kanada’da kalıcı
oturma izni için IRCC’ye başvurabilirsiniz. Kanada içinde veya dışında olan eş ve durumu uygun
olan çocuklarınızı başvurunuza ekleyebilirsiniz.
Bazı kişilere Yabancı Olarak Belirlenmiş Kişiler (DFN) oldukları söylenebilir. Eğer siz bir DFN iseniz,
daimi oturma izni için 5 yıl beklemeniz gerekecektir. Duruşmadan önce CBSA veya IRCC sizin bir
DFN olup olmadığınızı size bildirecektir (bakınız: sayfa 40).
Bir avukatla görüşmeden önce Kanada dışına seyahat etmeyin. Eğer Kanada dışına seyahat
etmeniz gerekiyorsa Sığınmacı Seyahat Belgesi için başvuruda bulunmalısınız. Bu belge için
başvuru formu www.ppt.gc.ca adresinde bulunmaktadır. “Find a Form ” ibaresinin üzerine tıklayın
ve “Travel Document Applications”i seçin.

Olumsuz Karar:

Olumsuz bir karar verilirse, sizin için mevcut olan farklı seçenekler hakkında bir avukatla görüşün:
• Gönüllü olarak Kanada’dan ayrılmayı seçebilirsiniz, veya
• Eğer temyiz hakkınız varsa, Kanada Göçmenlik ve Mülteci Kurulu – Mülteci Temyiz Birimi (IRBRAD)’ne kararı temyiz edebilirsiniz, veya
• Eğer temyiz hakkınız yoksa, kararı bir Yasal Değerlendirme için Federal Mahkemede temyize
gidebilirsiniz.
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IRB-RPD’nin olumsuz
kararını IRB-RAD’de temyiz
ederseniz:
• Bir avukattan yardım almanız gerekecek
çünkü bu son derece karmaşık ve zaman
alan bir işlemdir.
• “Karar Tebligatı”nı aldıktan sonraki 15 gün
içinde IRB-RAD’ye temyiz başvurusu yapmak
zorundasınız. Bundan sonra, başvurunuzu
“mükemmelleştirmek” (tamamlamak) için bir
15 günlük süreniz daha olacak.
• IRB-RPD’den sığınma başvurunuza olumsuz
bir karar çıktıysa, olumsuz sonucu alır
almaz READY@refugeeclaim.ca‘ya yazarak
IRB-Sığınmacı İtiraz Bölümü Bilgilendirme
Toplantısına katılma olanağı talep
edebilirsiniz.
• IRB-RAD temyiz başvurunuz hakkında bir
karar alınana kadar Kanada’da kalmanıza izin
verilecektir.
• Çoğu durumda duruşma yapılmayacaktır.
İtiraz kararı yazılı delil ve iddialarınıza göre
verilecek ve postayla size gönderilmelidir.

temyize gidebilirsiniz. Yasal Değerlendirme
başvurunuz hakkında bir karar verilene kadar
Kanada’da kalmanıza izin verilecektir.

IRB-RAD’ye temyiz
hakkınız yoksa ve IRBRPD’nin olumsuz kararını
Yasal Değerlendirme için
Federal Mahkemede temyiz
başvurusu yaparsanız:
• Bir avukatın yardımına ihtiyacınız olacak
çünkü bu çok karmaşık ve zaman alan bir
işlemdir.
• “Karar Tebligatı”nı aldıktan sonraki 15
gün içinde Federal Mahkeme’ye temyiz
başvurusu yapmak zorundasınız.
• Eğer sınırdışı işlemleri için CBSA’ya
çağrıldıysanız, hemen avukatınıza haber
vermelisiniz. Yasal değerlendirme kararını
beklerken Kanada’da kalabilmeniz için
Federal Mahkeme’ye sınırdışı kararını
“durdurma” başvurusu yapmak zorunda
kalabilirsiniz.

• Eğer IRB-RAD itirazınızı reddederse, Yasal
Değerlendirme için Federal Mahkeme’de
Federal Mahkeme adresleri için, bakınız:
www.cas-satj.gc.ca/en/operations/locations.shtml
IRB-RAD’de temyiz hakkında bilgi edinmek için, bakınız:
www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefApp/Pages/RefApp.aspx

?

IRB-RAD’ye temyiz için başvurma hakkım
var mı?

IRB-RAD (Mülteci Temyiz Birimi)’ye IRB-RPD’nin
olumsuz kararı için temyiz başvurusuna hakkınız olup
olmadığını belirlemek için bir avukatla görüşmeniz
çok önemlidir. Bir avukatla çalışmıyorsanız,
bu rehberin 44. sayfasındaki ücretsiz yasal
tavsiye kliniklerindeki bir avukattan veya hukuk
öğrencisinden tavsiye almaya çalışın.
Bazı sığınma başvurusu yapan kişiler, örneğin
Yabancı Olarak Belirlenmiş Kişiler ve IRB-RPD’nin
‘Açıkça Dayanaksız” başvuru veya “İnanılırlığı
Olmayan Esaslı” başvuru dediği kişilerin IRB-RAD’ye
temyiz başvurusu yapma hakkı yoktur.

?

Temyiz ile Yasal Değerlendirme arasındaki
fark nedir?

Bir temyizde karar verecek olan kişi IRB-RAD
üyesidir ve başvurunuz hakkında yeni bir karar
verebilir. Bir Yasal Değerlendirme’de Federal
Mahkeme yargıcı, sadece Duruşma Başkanı Kurul
Üyesi’nin duruşmanızda karar verirken yasal bir hata
yapıp yapmadığına karar verir. Eğer yargıç yasal
bir hata yapıldığına karar verirse, yeni bir duruşma
yapılması amacıyla başvurunuz tekrar IRB-RPD’ye
gönderilecektir.
Eğer IRB-RAD’ye temyiz başvurusu yapma hakkınız
varsa Yasal Değerlendirme başvurusu yapmadan
önce temyiz başvurusu yapmak zorundasınız.
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Tanımlamalar
Terkedilmiş başvuru:

BOC son teslim tarihi veya duruşmanızı kaçırırsanız, IRB-RPD
başvurunuzu “terkedilmiş” ilan edebilir. Bu, başvurunuza
devam etmenize izin verilmeyecek veya gelecekte başka bir
sığınma başvurusu yapamayacağınız anlamına gelir. Eğer
başvurunuz “terkedilmiş” ilan edilirse, yeniden açılması için
başvurabilirsiniz fakat bu, kazanılması çok zor bir başvurudur.

Belirlenmiş Yabancı Kişi
(DFN ):

Kanada devletinin “Düzenli olmayarak gelen” diye tanımladığı
gruptan Kanada’ya gelen bir kişi. DFN’lerin kendi başvuru
işlemlerine ve alıkonmalarına özgü kuralları vardır.

Belirlenmiş Temsilci:

18 yaş altı bir çocuk veya sığınma sürecini kendi başına
anlayamayan bir erişkin için IRB-RPD’nin seçtiği sorumlu kişi.
Bu kişi genellikle anne veya babadır fakat başka bir aile üyesi,
bir arkadaş veya bir sosyal hizmet görevlisi de olabilir.

Hariç tutulan kişi:

“İnsani Mülteci” veya “Korunan Kişi” olarak kabul edilemeyen
kişi.
Örneğin:
• Kanada’nın dışında ciddi bir suç işlemiş kişi
• Başka güvenli bir ülkede daimi oturma izinli veya vatandaşlık
hakkı olan kişi

Dosya inceleme işlemi

Duruşma yapılmadan karar verilen başvuruları işaret eder.
Bu işleme tabi tutulmanız düşünülüyorsa, IRB-RPD sizi
bilgilendirecektir.

Zulüm:

Genel olarak zulüm, insan haklarını tehdit veya ihlâl eden ve
tekrar eden veya sürekli nitelikteki ciddi kötülükleri ifade eder.
Yasal tanımlama karmaşıktır ve tanımlamanın sizin başvurunuza
uygulanabilirliği konusunu bir avukata danışmanız tavsiye
edilir. İşkence, dövme, ölüm tehdidi, zorla kısırlaştırma,
zorla kadın sünneti, zorla evlenme, şiddet içermeyen siyasal
eylemler için hapis ve ırza geçme zulüm için örneklerdir.
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Kısa duruşma

IRB, başvuru hakkında karar vermek için başvuranın inanılırlığı
dışında gözden geçirilmesi gereken sadece bir veya iki konu
olduğuna inanırsa, IRB-RPD tarafından iki saatlik duruşmalar
planlanabilir.

Özel duruşma:

Sığınma başvurunuzun “terkedilmiş” ilan edilip edilmeyeceğine
karar verilecek olan duruşmadır. BOC formunuzu teslim etme
süresini kaçırırsanız veya sığınma duruşmanıza katılmazsanız,
“özel duruşma”ya katılmak zorundasınız. “Özel duruşma”
tarihleri, sığınma başvurunuzun başında size gönderilen
“Duruşmaya Katılma Tebligatı”nda bulunmaktadır.

Zarar görme ihtimali olan kişi:

Zarar görme ihtimali olan bir kişi, çok özel bir nedenle normal
bir duruşmaya katılmakta zorluk çeken ve özel değişikliklere
ihtiyacı olan kişidir. Bir hastalık veya yaş nedeniyle zarar görme
ihtimalleri olabilir veya yaşadıkları olaylar o kadar sarsıcıdır
ki, bunları anlatmakta zorluk çekebilirler. Ne tür değişiklikler
talep edebilirsiniz? Örneğin, eğer bunalmış ve aklınız karışmış
hissediyorsanız daha sık ara verilmesini isteyebilirsiniz. Cinsel
saldırıya uğramış bir kadınsanız veya bir erkeğe anlatılması zor
olan diğer sorunlarınız varsa, duruşmaya başkanlık etmesi için
bir kadın KMurul Üyesi ve kadın çevirmen talep edebilirsiniz.
Geçmiş olaylar nedeniyle bunalmışsanız, Oturum Başkanı
olarak özellikle etkili bunalıma hassas bir Kurul Üyesi talep
edebilirsiniz.
Eğer zarar görme ihtimali olan bir kişiyseniz, siz veya
avukatınız bu durumu hemen IRB-RPD’ye bildirmelidir.
Duruşmanın işleyişinde ne tür değişikliklerin davanızı daha
kolay sunabilmenizi sağlayacağını IRB-RPD’ye bildirin. Bazı
durumlarda talebinizi desteklemek için bir doktor raporu
almak faydalıdır. IRB-RPD zarar görme ihtimali olan bir kişi
olduğunuza karar verirse ifade vermenizi kolaylaştırmak için
özel düzenlemeler yapacaktır.
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Devlet Kurumları

Sığınma başvurusu sürecine üç devlet dairesi müdahil olur:
IRB-RPD, IRCC ve CBSA. Eğer adresiniz veya telefon numaranız
değişirse, yeni bilgilerinizi her bir kuruma ayrı ayrı vermek
zorundasınız. IRB-RPD ile yazışmalarınıza isminizi, IRB Dosya
Numaranızı veya İstemci Kimliğinizi (UCI) yazın. IRCC veya CBSA
ile yazışmalarınıza isminizi ve İstemci Kimliğinizi (UCI olarak da
anılır) ekleyin. İstemci Kimliği veya UCI’yı Sığınmacı Koruma
Başvuranı Belgenizde bulubilirsiniz.
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Kanada Göçmenlik ve Mülteci Kurulu
– Mülteci Koruma Birimi (IRB-RPD)
Başvuru sürecinizdeki rolü:
• Başvuru Esası (BOC) formunuzu inceler
• sığınma duruşmanızı yürütür
• sığınma başvurunuzun kabul edilmesine
veya reddedilmesine karar verir
• READY Turu ile sığınma duruşması için
bilgilendirme temin eder.
İletişim Bilgileri:
300 West Georgia Street, Suite 1600
Vancouver BC, V6B 6C9
Pazartesi’den Cuma’ya çalışma saatleri: sabah 8:00 –
öğleden sonra 4:00
Telefon: 604-666-5946 veya 1-866-787-7472
Faks: 604-666-3043
İnternet Sitesi: www.irb-cisr.gc.ca
IRB adres değişim formu www.irb-cisr.gc.ca
adresinde bulunur (“Notification of Client Contact
Information” yazarak arama yapın). Adres değişikliği
şahsen, postayla veya faks ile yapılabilir.

	Kanada Göçmenlik, Sığınmacılar ve
Vatandaşlık Bakanlığı (IRCC)
Sığınma başvurusu sürecindeki rolü:
• Sığınma talebini başlatmak için başvurunuzu
işleme koyar (Kanada içinde) ve başvuru
yapmak için durumunuzun uygun olup
olmadığına karar verir
• Eğer durumunuz uygunsa sığınma başvuru
bilgilerinizi IRB-RPD’ye gönderir
• Duruşmanızda size karşı savunma yapmak
için Bakanın Müsteşarı denilen bir temsilci
aracılığıyla veya yazılı belge göndererek
sığınma talebinize karşı çıkabilir
İlave sorumluluklar:
• Çalışma izni ve Geçici Federal Sağlık
Sigortası işlemlerini yürütür.
İletişim bilgileri:
1148 Hornby Street
Vancouver BC, V6Z 2C3
Pazartesi’den Cuma’ya çalışma saatleri: sabah 8:00 –
öğleden sonra 4:00

IRCC Arama Merkezi: 1-888-242-2100
İnternet Sitesi: www.cic.gc.ca
IRCC’deki adresinizi online olarak değiştirmek
isterseniz: www.canada.ca adresine gidin
(IRCC web form yazarak arama yapın)

Kanada Sınır Hizmetleri Dairesi 		
(CBSA)
Sığınma başvurusu sürecindeki rolü:
• Bir giriş limanında (sınır kapısı, deniz veya
hava limanı) sığınma talebini başlatmak
için başvurunuzu işleme koyar ve başvuru
yapmak için durumunuzun uygun olup
olmadığına karar verir
• Eğer durumunuz uygunsa, sığınma başvuru
bilgilerinizi IRB-RPD’ye gönderir
• Duruşmanızda size karşı savunma yapmak
için Bakanın Müsteşarı denilen bir temsilci
aracılığıyla veya yazılı belge göndererek
sığınma talebinize karşı çıkabilir
İlave sorumluluklar:
• Kanada sınırlarını kontrol eder ve kimin
Kanada’ya gireceğine, kimin terketmesi
gerektiğine karar verir
• Eğer duruşmanızda olumsuz bir karar alınırsa
Kanada’dan sınırdışı edilme işleminizi
gerçekleştirir
• Eğer kimliğinizi belirleyemezlerse, Kanada
halkı için tehlikeli olduğunuza inanırlarsa
veya Kanada göçmenlik yasalarından
birine uymayacağınıza inanırlarsa, sizi
gözaltına alma hakları vardır. (Eğer gözaltına
alınırsanız, bir avukatla görüşme hakkınız
vardır ve serbest bırakılmanızın görüşüleceği
bir duruşma yapılacaktır.)
İletişim bilgileri:
Library Square, 7th Floor
300 W. Georgia Street
Vancouver BC, V6B 6C9
Pazartesi’den Cuma’ya çalışma saatleri: sabah 8:00 –
öğleden sonra 4:00
Telefon: 1-800-461-9999
İnternet Sitesi: www.cbsa-asfc.gc.ca
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Sığınma Başvurusu Yapanlar için
Sığınmacı Duruşmasıyla İlgili
Hizmetler
Yasal Tavsiye, Temsil ve Eğitim
Legal Services Society
604-601-6076 or 1-888-601-6076 (ücretsiz arama)
510 Burrard Street, Suite 400, Vancouver
Şartlara uyan sığınmacılara BOC hazırlığı dahil
ücretsiz yasal temsil temin eder.
READY Tour
604-328-3132
www.refugeeclaim.ca (internette kayıt yapın) IRBRPD sığınma duruşması hakkında Mülteci Koruma
Birimi duruşma odasında bilgilendirme sunumu yapar.
University of Ottawa Refugee Assistance Program
(UORAP)
www.ccrweb.ca/en/uorap
Sığınma başvurusu yapanlara sığınma başvurularını
destekleyecek delilleri toplamalarında yardım etmek
için internet üzerinde kaynaklar temin eder.

Law Students’ Legal Advice Program
604-822-5791
Ücretsiz yasal tavsiye ve temsil temin eder.
Access Pro Bono Society
604-878-7400 or 1-877-762-6664 (ücretsiz arama)
Ücretsiz yasal danışmanlık temin eder.
ISSof BC Legal Advocacy Program
2610 Victoria Drive
604-684-2561 Ext. 1624
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=PvAIsU14Kk-1YmUuoUwI2c6zHqIQNyNJoa
FN942eCCdUOVdRSzE2U1ZPVFJUSkFKSFg5RUNC
OTcyOS4u
Ücretsiz yasal tavsiye ve temsil temin eder.

Yerleşme ve Duruşma Destek Hizmetleri
Settlement Orientation Services
(SOS/ISSofBC)
2610 Victoria Drive, Vancouver
604-255-1881
www.sosbc.ca
#301–10334 152A Street, Surrey
604-683-1684
www.issbc.org/welcome-centre-surrey
Mennonite Central Committee
660-East 51 Ave, Vancouver
604 325 5524
Vancouver Association for the Survivors of Torture
(VAST)
2610 Victoria Drive, Vancouver
778 372-6596
vast-vancouver.ca
referrals@vast-vancouver.ca

1170 Bute Street, Vancouver
www.rainbowrefugee.ca
info@rainbowrefugee.ca
OPTIONS Community Services
#4 – 13634 104 Ave, Surrey
604-954-0482
InAsMuch Community Society
108A-32883 South Fraser Way, Abbotsford,
604-309-6661
hello@inasmuch.ca
MOSAIC
7134 King George Blvd., Surrey
778-591-9334 Ext 190
5575 Boundary Rd., Vancouver
604-254-9626 Ext 1011

Rainbow Refugee
Qmunity (LGBTQ)
BC211
www.bc211.ca
211 (ücretsiz arama)
Genel bilgi, kurumlara yönlendirme, güvenli barınak desteği, yiyecek, giysi ve taşıma desteği temin eder.
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Notlarım:

Bu rehberi aşağıdaki dillerde okumak için
www.refugeeclaim.ca adresini ziyaret ediniz (Metro
Vancouver, BC):
• İngilizce

• Arapça

• İspanyolca

• Sorani Kürtçesi

• Fransızca

• Farsça

• Basitleştirilmiş Çince

• Türkçe

Bu RHB rehberi aşağıdaki proje ortaklarımızın cömertliği:

ve iyileştirmek için enerjik ve düşünceli bir şekilde zamanlarını, görüşlerini ve
yaratıcılıklarını veren birçok uzman (sığınmacılar, avukatlar, hizmet sağlayıcılar ve
diğerleri) sayesinde yayına hazırlanmıştır. Teşekkür ederiz.

Kinbrace cemiyeti sığınma başvurusu yapanları
nezaketle karşılar ve barınma, eğitim ve destek temin
eder.

Telif hakkı 2019 Kinbrace Community Society
Görseller: Andrea Armstrong

