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Uluslararası Koruma anketi (Bölüm A) ve 
(Bölüm B) tamamlama klavuzu 

Bu anketi aşağıdaki yolla Uluslararası Koruma Bürosuna geri göndermelisiniz: 

Tarih: 

Başvurunuzun daha hızlı işlenebilmesi için, anketi doldurmadan önce bu yönergeleri okumanız ve 

anlamanız gerekir. Anket, bu belgenin B Bölümünde yer almaktadır. 

Bu kılavuz ilk önce ne yapmanız gerektiğini ve anketi nasıl doğru bir şekilde dolduracağınızı öğrenmenize 

yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bunu yapmak başvuru sürecini sizin ve bizim için kolaylaştıracaktır. 

Bilmeniz gereken kelimeleri açıklayarak başlıyoruz. Daha sonra sorularımızı (Talimatları) nasıl 

cevaplayacağınızı ve anketi ve belgeleri bize gönderdikten sonra ne olacağını anlatıyoruz. 

Soru formunu doldurmalı ve iade etmelisiniz (Bölüm B) veya yukarıdaki tarihten önce veya hemen sonra 

bunu neden yapmadığınızı bize makul bir açıklamayla izah etmelisiniz. Bu bize sizin bizle  işbirliği 

yaptığınızı gösterecek ve bu da size yardımcı olacaktır. 

Lütfen doldurduğunuz anketi aşağıdaki adrese verilen ücretsiz posta zarfını kullanarak iade edin: 

International Protection Office (IPO) 
Immigration Service Delivery 

79-83 Lower Mount Street

Dublin 2, D02 ND99

Bize tüm ilgili belgeleri göndermelisiniz 

Bu anketi bize geri gönderirken, lütfen uluslararası koruma başvurunuz ve Eyalette (İrlanda’da) kalma 

izniniz için mevcut tüm ilgili belgeleri bize gönderin. İhtiyaç duyduğumuz belge türlerini sayfa 4’ün. 2 inci. 

Maddesinde listeliyoruz. Bunlar tıbbi belgeleri içerir. Varsa, lütfen orijinal belgeleri bize gönderin. 

Menşe ülkenizden koruma başvurunuzla ilgili belgeleri vermeyi planlıyorsanız, bunlar zaman 

alabileceğinden derhal yapmalısınız. 

Referans numarası: 

Kişi Kimliği: 

Başvuru sahibinin adı: 
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Önemli kelimelerin açıklaması 

Bu belgede ve beraberindeki kitapçıkta aşağıdaki sözcük ve açıklamaları göreceksiniz. Bunları incelemek için 

zaman ayırın, ardından bu yönergeler ve anketin (Bölüm B) anlaşılması daha kolay olacaktır.  

Vatansız 

Herhangi bir ülkenin vatandaşı değilseniz, vatansızsınız. 

Önceden ikamet edilen ülke 

Vatansızsanız, "eski mutat mesken", önemli bir süre boyunca yaşadığınız herhangi bir ülke anlamına gelir. 

Mülteci 

Mülteci olarak tanınmak için, aşağıdaki nedenlerden biri veya daha fazlası nedeniyle zulme uğrama korkusu 

olan bir kişi olmalısınız: 

• ırk 

• din 

• milliyet 

• siyasi görüş veya 

• belirli bir sosyal grubun üyeliği. 

Ayrıca siz: 

• vatandaşı olduğunuz ülkenin dışındaysanız ve korku yüzünden o ülkenin korumasını kabul etmekte 

isteksiz olmalı  

veya  

• • Daha önce ikamet ettiğiniz ülkenizin dışında olmak, geri dönemeyen veya korku yüzünden geri 

dönmek istemeyen vatansız bir kişi olmalı. 

İkincil koruma 

İkincil Koruma, bir kişinin mülteci olarak nitelendirilmediği, ancak kişinin menşe ülkesinde "ciddi zarar" 

görme riskiyle karşı karşıya olduğu durumlarda verilir. Ciddi zarar üç farklı anlama gelebilir. 

Ciddi zarar - ölüm cezası veya infaz 

‘Ciddi zarar' ölüm cezası veya infaz riski altında olmak anlamına gelir. 

Ciddi zarar - ciddi kötü muamele  

Ciddi zarar, kişinin menşe ülkesinde veya daha önce mutat ikametgahının bulunduğu ülkede (yukarıda 

açıklanmıştır), kişinin: 

• işkence  
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• insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza.  

Ciddi zarar - uluslararası veya dahili silahlı çatışma 

Ciddi zarar, uluslararası veya dahili silahlı çatışma durumunda ayrım gözetmeyen şiddet nedeniyle bir sivilin 

yaşamına veya kişiye ciddi ve bireysel bir tehdit olduğu anlamına da gelebilir. 

Ayrım gözetmeyen şiddet  

Ayrım gözetmeyen şiddet, rastgele olan ve özellikle herhangi bir kişiyi hedef almayan şiddet anlamına gelir. 

Ailenin birleşimi,   

Aile birleşimi, size bir mülteci beyannamesi veya ikincil koruma beyannamesi verilmişse, 12 ay içinde 

ailenizin bazı üyelerine aşağıdaki izinleri almak için Adalet Bakanına başvurabileceğiniz anlamına gelir:   

• başka bir yerde yaşıyorlarsa, İrlanda'ya gelebilir ve yaşayabilir 

veya 

• Zaten buradalarsa, İrlanda'da kalabilir ve yaşayabilir.  
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Anketi doldurmadan önce talimatlar 

Anket, bu belgenin B Bölümüdür. Devlette (İrlanda’da) uluslararası koruma başvurunuzun merkezi bir 

parçasıdır. Tam ve doğru bir şekilde tamamlamalısınız. Bunu yapmak için önce aşağıdaki sayfaları okumanız 

gerekir. Uzun izahlardır ama bunlar size yardım edecekdir. 1-15. inci Maddeler anketi doldurmanıza 

yardımcı olacaktır. Geri kalan noktalar, esas olarak bilgilerinizi nasıl ele aldığımız ve uygun şekilde 

paylaştığımızla ilgilidir. 

İngilizcenin ana diliniz olmayabileceğini biliyoruz, bu nedenle ankette konuşabileceğiniz dilleri soruyoruz ve 

sizinle görüşmeyi tercih ettiğiniz dilde yapabiliriz. 

1. Bu anketi doldurmadan önce 

Kitapçığı okuyun 

Lütfen bu belge ile birlikte verdiğimiz "Uluslararası Koruma Başvuru Sahipleri için Bilgi Kitapçığı" nı okuyun. 

Öncelikle daha önce açıkladığımız önemli kelimeleri anlamanıza yardımcı olur. 

Yasal tavsiye alın 

Hukuki Yardım Kurulu (LAB), uluslararası koruma için başvuran kişilere ücretsiz yardım sağlar. İletişim 

bilgileri, "Uluslararası Koruma Başvuru Sahipleri için Bilgi Kitapçığı" Ekinde yer almaktadır. Ek, kitapçığın 

arkasındadır. 

Başka bir yasal temsilcinin hizmetlerini de kullanabilirsiniz, ancak bunun için sizin kendiniz ödeme yapmanız 

gereklidir. 

2. Bize ilgili tüm bilgileri vermelisiniz 

Lütfen ankette başvurunuzla ilgili tüm bilgileri sağladığınızdan emin olun. Cevaplarınızı desteklemek için 

mümkün olduğunca fazla ayrıntı verin. Yanıtlarınızı destekleyen tüm belgeleri – tercihen orijinal belgeleri - 

dahil edin: 

• kişisel evraklar 

• kimlik belgeleri  

• fotoğraflar 

• tıbbi belgeler 

• diğer belgeler.  

Uluslararası koruma için görüşmenizden önce veya görüşme sırasında bize verdiğiniz sürece, bize yazılı 

olarak verdiğiniz her (belgeyi) şeyi hesaba katacağız. Görüşmenizden önce veya görüşmeniz sırasında 

aldığımız sürece, sizin adınıza bize verilen yazılı belgeleri de dikkate alacağız (bkz. Madde 10) - Uluslararası 

Koruma Görüşmesi. 
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Bu yazılı belgeleri bize mümkün olan en kısa sürede vermelisiniz, çünkü onları çevirmemiz gerekebilir veya 

görüşmenizde bunları tartışmamız gerekebilir.  

 

Bize ana mülakattan sonra da bilgi gönderirseniz, başvurunuzla ilgili olarak Bakanlığa bir tavsiyede 

bulunmamışsak, bunu da değerlendirebiliriz.  

3. Lütfen sorularınızı boş veya cevapsız bırakmayınız  

Bir soru sizin için geçerli değilse, "geçerli değil" yazın. Hiç bir soruyu cevapsız bırakmayın. 

Anketteki tüm bölümleri tam olarak doldurmanız gerekmektedir. Alakalı olan bir şeyden bahsetmez ve 

daha sonra bu bilgileri kullanmaya çalışırsanız, başvurunuzda söylediklerinizin doğru olduğuna inanmamız 

bizim için daha zordur.  

4. Sağladığınız tüm bilgileri dikkate alacağız  

Ankette (Bölüm B) sağladığınız tüm bilgileri ve başvurunuzu değerlendirirken sizin veya yasal temsilcinizin 

bize verdiği diğer belgeleri dikkate alacağız.  

Daha fazla alana ihtiyacınız varsa, fazladan sayfa ekleyin 

Menşe ülkenizde veya daha önce (mutat) ikamet ettiğiniz ülkede başınıza gelenleri ve oraya neden 

dönemeyeceğinizi açıklamak için daha fazla alana ihtiyacınız olabilir. Eğer öyleyse, lütfen bu anketin sonuna 

fazla sayfalar ekleyin.  

Bu sayfalarda şunları her sayfa başına yazın: 

• IPO Kişi Kimlik numaranız (1. sayfanın sonunda yazılıdır) 

• tarih 

• imza 

• cevapladığınız sorunun numarası. 

5. Başvurunuz değerlendirilirken bilgileriniz nasıl kullanılacak 

Ankette verdiğiniz bilgiler iki şekilde kullanılacaktır.   

Uluslararası koruma başvurunuzu incelerken ve bununla ilgili bir tavsiyede bulunurken 

Bilgilerinizi, uluslararası koruma başvurunuzu (mülteci statüsü ve ikincil koruma) incelemek ve Bakanlığa  

tavsiyede bulunmak için kullanacağız. Bu şartları 2 inci sayfada açıkladık. 
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İrlanda'da kalma izni alıp almayacağınıza karar verirken 

Size mülteci statüsü veya ikincil koruma verilmemenizi tavsiye edebiliriz. Ancak, Adalet Bakanı bilgilerinizi 

başka nedenlerle İrlanda'da kalma izni almanız gerekip gerekmediğini değerlendirmek için kullanacaktır. 

6. Aileniz hakkında bilgiler 

Ayrıca ailenizin üyeleri hakkında da bilgi topluyoruz. Size mülteci statüsü veya ikincil koruma verildiyse ve 

daha sonra aile birleşimi için başvurma hakkına sahipseniz bu bilgilere ihtiyacımız vardır. 

7. Bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler hakkında 

Anketi cevaplarken sizden sizin bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler hakkında bilgi almamız gerekiyor. 

İrlanda'da iki yazım tipi göreceksiniz: bağımlı ve bağımlı (bağlı):  

• 'Bağımlı' (gramerde isim), bir kişidir (genellikle bir çocuk veya bir eş - karı veya koca) 

• 'Bağımlı' (gramer de sıfat), bağımlı kimse anlamına gelir (size dayanan). 

Neden bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin İrlanda'da koruma alması gerektiğini düşünüyorsunuz 

Size bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin neden uluslararası korumaya (mülteci statüsü veya ikincil 

koruma) hakkı olduğunu düşündüğünüzü bize söylemeniz gerekiyor. Bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler 

çocuk veya başka akraba olabilir.  

Neden bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin eyalette (İrlanda’da) kalmasına izin verilmesi 

gerektiğini düşünüyorsunuz 

Uluslararası korumaya hakkınız olmadığını tavsiye edersek, bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere İrlanda'da 

kalmaları için izin vermemiz gerektiği anlamına gelen başka nedenler olduğunu bize söylemeniz gerekir.  

Bağımlılar 

8. 18 yaş altı 

Bağımlılar genellikle 18 yaşın altındadır - yani 17 yaşında veya daha küçüktür. Bağımlı çocuğunuz şu anda 

İrlanda'daysa ve 18 yaşın altındaysa, ancak İrlanda vatandaşı değilse, onu başvurunuza dahil edeceğiz. 

Koruma için başvurduğunuzda çocuğunuz İrlanda'daysa bunu yapacağız. Bunları ankete dahil etmeyi 

unutmayın. 

Bu, uluslararası koruma için başvurursanız, İrlanda vatandaşı olmayan bağımlı çocuğunuz adına da başvuruda 

bulunmuş olduğunuz anlamına gelir. Bağımlı çocuğunuz veya çocuklarınız, aşağıdakilerden biri veya daha fazlası 

olanlardır: 

• Başvurunuzu yaparken, İrlanda'da bulunuyorsanız ve 17 yaşında veya daha küçükseniz 

veya 

• başvuru sahibi iken İrlanda'da doğmuşsanız 
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veya 

• 17 yaşında veya daha küçükseniz ve başvuru sahibi olduğunuz sürede İrlanda'ya girdiyseniz. 

Başvurunuz hakkında yapacağımız herhangi bir öneri onlar için de geçerli olacaktır. 

9. Başvuru nedenleriniz, bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerle ilgili ayrıntıları içermelidir 

Sizin, çocuklarınızın ve bakmakla yükümlü olduğunuz diğer ilgili kişilerin tüm ayrılma nedenlerini eklemelisiniz: 

• menşe ülkeniz (önceden yaşadığız ikamet ülke) 

veya 

• vatansız bir kişiyseniz, eski mutat ikametgahınızın ülkeniz (önceden yaşadığız ikamet ülke) bu (sayfa (2 de 

açıklanmıştır).  

Neden oraya dönemeyeceğinize dair tüm nedenleri ve neden İrlanda'da kalmanıza izin verilmesi gerektiğini 

düşündüğünüzü açıklamanız gerekir. 

10. Uluslararası Koruma görüşmesi 

Doldurduğunuz anketi ve bize gönderdiğiniz diğer belgeleri aldıktan sonra, çoğu durumda sizinle bir mülakat 

yapacağız. 

Mülakatta, neden uluslararası koruma için başvurduğunuzu bize daha açık hale getirme şansınız olacaktır. (Bu 

görüşme, Bölüm 35 Mülakatı olarak adlandırılır.)  

11. Bizim önerimiz 

Görüşmenizden sonra, uluslararası koruma başvurunuz hakkında Bakanlığa bir tavsiyede bulunacağız. Uluslararası 

korumanın reddedilmesi durumunda, Bakanlık, Devlette (İrlanda'da) kalma izni ile ilgili olarak bir karar verecektir. 

12. Doğru ve dürüst olmalısınız 

Önemli belge 

Bu çok önemli bir belgedir. Bize yanlış veya yanıltıcı bilgi verirseniz veya ankette kasıtlı olarak bilgi 

paylaşmazsanız (veya başka bir aşamada), bu, başvuru anketinizdeki bilgilere inanamayacağımız anlamına 

gelebilir. 

 
Ankette bize verdiğiniz bilgiler ve görüşmede verdiğiniz cevaplar farklı veya çelişkili ise, bu durum bize 

doğru olup olmadığınızı merak ettirebilir. Aynısı, sağladığınız diğer bilgiler için de geçerlidir. Bu, sizin ve 

bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin başvurunuzun reddedilebileceği anlamına gelebilir. 

 
Aynı şekilde, başvurunuzda sizinle veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerle ilgili bilgilerden 

bahsetmezseniz, bu, başvurunuzda yaptığımız tavsiyeleri etkileyebilir. Bu nedenle, bildiğiniz tüm ilgili 

bilgileri eklemelisiniz ve daha sonra dosyanızı ilerletmek için kullanmaya çalıştığınız hiçbir bilgiyi dosya 

dışında bırakmamalısınız. İlgili bilgileri dosya dışarıda bırakmak başvurunuza zarar verebilir. 
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13. Bize yanlış bilgi verdiğinizi öğrenirsek, korumanızı kaldırabiliriz 

Size veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere uluslararası koruma veya İrlanda'da kalma izni verilirse ve 

daha sonra, özellikle kimliğiniz, koruma statünüz veya Devlette (İrlanda’da) kalma izniniz hakkında gerçek 

olmayan veya yanıltıcı bilgiler verdiğinizi öğrenirsek, bu izinleri kaybedebilirsiniz.  

14. "Güvenli Menşe Ülke" 

Belirli bir Güvenli Menşe Ülkesinden geldiğiniz söylenmiş olabilir (2015 Uluslararası Koruma Yasası'nın 72. 

Inci  Bölümünde belirtilmiştir). Bu, Adalet Bakanı'nın ülkenizde genellikle ve tutarlı bir şekilde aşağıdakilerin 

olduğuna inandığı anlamına gelir: 

• zulüm yok 

• işkence veya insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza yok 

• Ülkenizde uluslararası veya dahili silahlı çatışma durumlarında ayrım gözeten şiddet tehdidi yok. 

Bize şunu söylemeniz önemlidir: 

• neden özel koşullarınızda güvenli bir menşe ülke de olmadığınızı düşünüyorsunuz  

• koşullar neden uluslararası koruma başvurunuzla ilgilidir. 

15. Anketi tamamlamak için yönergelerin özeti 

Bu anketteki tüm soruları yanıtlayın. Gerekirse, daha fazla ilgili bilgiyi ayrıntılandırmak için lütfen ek 

sayfalar kullanın. Bu sayfaların nasıl etiketleneceği için önceki 4 üncü. maddeye bakın. Ekstra belgeleri bize 

mümkün olan en kısa sürede verin. 

Bize başvurunuzu destekleyen belgeler vermek isterseniz, Uluslararası Koruma Bürosu (IPO) tarafından 

belirlenen zaman çizelgeleri doğrultusunda en kısa sürede almalı ve bize göndermelisiniz.  

 

Tıbbi kanıt 

Başvurunuzu destekleyen her türlü tıbbi kanıtı mümkün olan en kısa sürede bize göndermelisiniz. 

Mümkünse, başvurunuz için gerekli  olan tüm belgeleri görüşmenizden önce bize göndermelisiniz. 

İlgili tüm belgeleri ankete dahil edin 

Anketle birlikte bize göndermelisiniz: 

• tüm seyahat ve kimlik belgeleriniz  

• sahip olduğunuz veya alabileceğiniz başvurunuzla ilgili diğer belgeler. 

16. Bilgileriniz gizlidir 

Başvurunuzla bağlantılı olarak verdiğiniz tüm detayları hukuka uygun şekilde ele alacak ve gizli tutacağız. 

Bilgilerinizi şu kişilerle paylaşmayacağız: 

Turkish



IPO Anket IP02 (2021) 

 Anket, Bölüm B,  9 

• menşe ülkenizdeki veya daha önce mutat ikamet ettiğiniz ülkedeki yetkililer 

• ülkenizin temsilcileri İrlanda'daki Büyükelçiliğiniz gibi.   

17. Bilgilerinizden bazılarını ilgili kuruluşlarla paylaşabiliriz 

Ancak sizden yasalara uygun olarak aldığımız bilgileri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 

(UNHCR) ile paylaşabiliriz. İrlanda'daki sizinle bağlantılı olabilecek kamu kurumlarıyla da bilgi paylaşabiliriz. 

Bu, aşağıdaki gibi İrlanda devlet dairelerini ve kurumlarını içerebilir: 

• Göçmenlik Hizmeti Teslimi ve Göçmenlik makamları 

• Garda Síochána (İrlanda polisi) 

• Yerel yetkililer 

• Tusla - Çocuk ve Aile Dairesi (Ajansı). 

Bunu, bu kuruluşların vatandaş olmayanların İrlanda'ya girişine ve İrlanda'dan çıkarılmasına ilişkin yasayı 

uygulama dahilinde işlerini yapabilmeleri için yapıyoruz. 

Ayrıca, AB Dublin Düzenlemesi ve EURODAC Parmak İzi Yönetmeliği uygulayan diğer ülkelerlede bazı 

bilgileri paylaşabiliriz. (Bu düzenlemeler, sığınma başvurusunu işleme almaktan hangi ülkenin sorumlu 

olduğuna karar vermemize yardımcı olur.) 

 

 

18. Bilgilerinizi başka durumlarda kullanırız 

Bir başvuru sahibi sizinle ilgiliyse veya başvurusu bir şekilde sizinkiyle bağlantılıysa, diğer başvuruları 

incelerken de bilgilerinizi kullanabiliriz.  

Aile birleşimi  

19. Uluslararası korumaya sahip kişilerden aile birleşimi başvuruları 

Aile üyeleriniz hakkında bize verdiğiniz bilgileri (anketin 2 inci Bölümünde) gelecekteki aile birleştirme 

başvurularını incelemek için kullanacağız. 

Aile birleşimi hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen size verdiğimiz Bilgi Kitapçığına bakın. 

 
Uluslararası koruma başvurunuz başarılı olursa, aile birleşimi için başvurabilirsiniz. Ancak, herhangi bir aile 

birleştirme başvurusunu değerlendirmek için ihtiyacımız olan tüm bilgileri bize hemen vermelisiniz. 
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Aile birleşimi başvurusunda bulunmak için 12 ayınız var 

Aile birleştirmesine başvurmak istiyorsanız, bunu Bakanlığa; mülteci beyannamesi veya ikincil koruma 

beyannamesi verilmesiden sonraki 12 ay içinde yapmanız gerekir. 

20. Bu anket  

Anketi doldurun (bir sonraki sayfadan başlar) 

Anketi tamamen mavi veya siyah mürekkeple doldurmalı, imzalamalı ve sonunda tarih atmalısınız. Bu 

ankette size yardım eden başka bir kişi varsa, o kişininde ayrıntılarını doldurması gerekecektir. 

Size verilen tarihe göre iade edin 

Bu anketi önceden adresli ücretsiz posta zarfında yazılı tarih ve saat zaman çerçevesinde iade etmelisiniz. 

Zarfı kaybederseniz, bu anketi bu yönergelerin 1. inci sayfasındaki adrese gönderin.  

Geç yanıtlar başvurunuza zarar verebilir 

Bize bu anketi göndermek için son tarih ve saati kaçırırsanız veya sorduğumuzda mülakata gelmezseniz, 

başvurunuzu incelerken 'işbirliği yapmadığınıza' - bizimle çalışmadığınıza karar verebiliriz. Bu, başvurunuza 

zarar verebilir. 

"Uluslararası Koruma Başvuru Sahipleri için Bilgi Kitapçığı", "işbirliği yapmadığınızı" tespit etmemiz 

durumunda başvurunuzun sonuçlarını anlatır. 

Son olarak, bu kılavuzların anketi doldurmanıza ve bize göndermeniz gereken ilgili belgeleri belirlemenize 

yardımcı olacağını umuyoruz. 
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Anket – Bölüm B 

1. Ana başvuru sahibi hakkında bilgiler 

1.1 Lütfen aşağıdaki bölümü olabildiğince eksiksiz doldurun. Cevaplarınızı beyaz kutulara yazın. 

 

IPO Kişi kimlik numarası (kimlik numarası - kılavuzun 1. inci sayfasına bakın): 

 

İsim veya isimler: 

 

Soyadı: 

 

Cinsiyet:  

 

Erkek   Kadın  Diğer  

 

Doğum tarihi:  Gün Ay Yıl 

 

İlçe veya doğduğu şehir: 

 

Doğduğuz ülke: 

 

Milliyet: 

 

Etnik köken, ırk veya kabile: 

 

Din:  

 

İrlanda'daki mevcut adres: 

 

 

 

 

E-posta adresi: 

 

Telefon numarası: 

 

Cep numarası: 
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1.1 Lütfen aşağıdaki bölümü olabildiğince eksiksiz doldurun. Cevaplarınızı beyaz kutulara yazın. 

1.2 Başka yerlerdeki adresler 

Lütfen ana adresinizi ve menşe ülkenizde veya daha önce mutat ikamet ettiğiniz ülkede ikamet ettiğiniz 

diğer adresleri listeleyin. Lütfen tam adresleri veriniz. Orada yaşadığın tarihleri verin. Cevaplarınızı beyaz 

kutulara yazın. Gerekirse fazladan sayfa kullanın. 

Açık adres: 
 

Bu tarihten: ay                         yılı Bugüne kadar: ay                         yıl 

 

Açık adres: 

 

Bu tarihten: ay                         yılı Bugüne kadar: ay                         yıl 

 

Açık adres: 

 

Bu tarihten: ay                         yılı Bugüne kadar: ay                         yıl 

 

Açık adres: 

 

Bu tarihten: ay                         yılı Bugüne kadar: ay                         yıl 
 

 

2. Aile 

2.1 Bu bölümde aileniz hakkında bazı sorular sormak istiyoruz. Lütfen cevaplarınızı beyaz kutulara 

doldurun. 

Size eşiniz (karı veya koca), partneriniz veya hemcins partneriniz hakkında sorular soracağız. 

İnsanlar, aynı cinsiyetten çiftlerin statüsünü tanıyan bir kayıt programı ile hemcins partner olurlar. 

Aşağıdakilerden biri veya birkaçı yoluyla eşiniz, partneriniz veya hemcins partneriniz ile birleşmiş 

olabilirsiniz:  

• dini ayin (ayin bir tören veya eylemdir) 

• geleneksel ayin 

• medeni birliktelik töreni dahil resmi tören (evlilik) 

• vekaleten evlilik (Bu, evli olanların birinin veya her ikisinin fiziksel olarak düğünde olmadığı 

durumdur.  

  Genellikle başkaları tarafından temsil edilirler.) 
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2.1 Bu bölümde aileniz hakkında bazı sorular sormak istiyoruz. Lütfen cevaplarınızı beyaz kutulara 

doldurun. 

Lütfen bize eşiniz, partneriniz veya hemcins partneriniz hakkında aşağıdaki bilgileri verin. 

Eşinizin, partnerinizin veya hemcins partnerinizin adı: 

Doğum tarihleri: Gün                                Ay                                Yıl 

Doğduğu ülke:  

Doğum yeri:  

Milliyet:  
 

Ne tür bir evlilik ya da medeni birliktelik töreniydi? 

 

Eşiniz, partneriniz veya hemcins partnerinizle en son ne zaman görüştünüz? 
 

Eşiniz, partneriniz veya hemcins partneriniz şu anda nerede? 

 

Eşiniz, partneriniz veya hemcins partneriniz hala 

yaşıyor mu? 

Evet  Hayır  

 

Eşiniz veya hemcins partneriniz için bir IPO Referans numaranız var mı? 

 

                                                        "Evet" ise lütfen numarayı buraya girin: 

Evet  Hayır  

 

_______________________ 

 

Lütfen eşinizin, partnerinizin veya hemcins partnerinizin bilinen son adresini girin: 
 

 

 

2.2 İrlanda'daki aile üyeleri 

İrlanda'da aile üyeleriniz var mı? Eğer cevabınız evetse lütfen detayları aşağıda 

belirtiniz 

Evet  Hayır  

 

 

Onların adı nedir? 

1.  

2.  

3. 

Sizinle ilişkileri nedir? 

1. 

2. 

3. 

Onlar kaç yaşındadır? 

1. 

2. 

3. 

 
 

Adresleri nedir? 
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2.2 İrlanda'daki aile üyeleri 

Eyaletteki (İrlanda’ki) göçmenlik statüleri nedir? 
 

 

2.3 Lütfen tüm çocuklarınızın detaylarını veriniz 

Lütfen bize sizin hakkınızda bilgi verin: 

• biyolojik çocuklar 

• üvey çocuklar 

• evlatlıklar 

• bakımınızdaki diğer çocuklar. 

Çocuklarınızla bağlantınızı kaybettiyseniz, yine de aşağıda onların ayrıntılarını doldurmalısınız. 

 Çocuk 1 Çocuk 2 Çocuk 3 

İsim: 
 

   

Cinsiyet:    

Doğum tarihi: 
 

Gün   Ay Yıl Gün Ay Yıl Gün Ay Yıl 

Doğum yeri ve ülkesi:     

Milliyet:    

Şimdi neredeler:    

Sizinle ilişkisi:    

Onları en son ne zaman 
gördünüz veya onlarla 
iletişim kurdunuz? 

   

Her iki biyolojik ebeveynin 
isimleri: 
 
 

   

Daha çok /fazla çocuğun var mı? 

Daha fazla çocuklarla ilgili ayrıntı sağlamak için daha fazla alana ihtiyacınız varsa, lütfen ayrı bir sayfada 

devam edin. Her ekstra sayfayı tam adınız ve IPO referans numaranızla işaretleyin. Soru 2.3'ü (yukarıda) 

yanıtladığınızı bize kağıt üzerinde söyleyin ve imzalayın. 

Başvurunuzdan sonra İrlanda'da doğan veya İrlanda'ya gelen çocuklar 

Aşağıdaki durumlarda derhal Uluslararası Koruma Bürosuna bildirmelisiniz:  
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• çocuğunuz siz uluslararası koruma başvurusunda bulunduktan sonra doğmuşsa  

• bakmakla yükümlü olduğunuz çocuğunuz, başvurunuzu yaptıktan sonra İrlanda'ya gelmişse.  

Ayrıca bize diğer yetişkin aile üyelerinden bahsetmelisiniz. 

Eşiniz veya partneriniz de dahil olmak üzere tüm yetişkin aile üyeleri (18 yaşından büyük) kendi bireysel 

başvurularını yapmak zorundadır ancak, yine de bu ankette onların ayrıntılarını sağlamanız gerekir. 

2.4 Bağımlılığın ayrıntıları 

Daha önce çocuklarınızı listelediniz, lütfen bize bu çocukların neden ve nasıl size bağımlı olduklarını 

anlatın. Lütfen ihtiyaç varsa ek sayfa kullanın.  

Çocuk 1: 

 

Çocuk 2: 

 

Çocuk 3: 

 

 

2.5 İrlanda ile bağlantı 

Siz veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerden biri veya her ikisinin de İrlanda ile herhangi bir 

bağlantısı var mı? Örneğin, siz: 

• İrlandalı bir vatandaşla evli 

• İrlanda doğumlu bir çocuğun ebeveyni  

• bir AB Vatandaşı ile evli misiniz? 

Uygun olanı işaretleyiniz. Evet            Hayır   

 

"Evet" ise, lütfen ayrıntıları buradan verin. 

 

Aileniz (Anne Baba) 

2.6 Lütfen ebeveynlerinizin detaylarını veriniz 

Baba 
Soyadı: 

İsim: 

Mevcut adres: 

Doğum tarihi:  Gün                            Ay            Yıl 
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2.6 Lütfen ebeveynlerinizin detaylarını veriniz 

Milliyet: 

Vatandaşlık (lar): Etnik köken, ırk veya kabile: 
 

 

Anne 
Soyadı: 

İsim: 

Mevcut adres: 

Doğum tarihi:  Gün Ay Yıl 

Milliyet: 

Vatandaşlık (lar): Etnik köken, ırk veya kabile: 
 

 

Aileniz yaşıyor mu öldü mü? 

Senin baban 
Babanız öldü mü (öldü)?  

 
Evet   Hayır   

"Evet" ise, lütfen ölüm tarihini belirtin 

Lütfen varsa ölüm belgesini de bize verin. 

Gün                          Ay Yıl 

Babanızın orijinal ölüm belgesini eklediniz mi? Evet  Hayır  

 

Senin annen 
Anneniz öldü mü? 

 
Evet  Hayır   

"Evet" ise, lütfen onun ölüm tarihini belirtin 

Lütfen varsa ölüm belgesini de bize verin. 

Gün             Ay               Yıl 

Annenizin orijinal ölüm belgesini eklediniz mi? Evet    Hayır  

  

Kardeşleriniz (erkek kardeşler, kız kardeşler, üvey erkek kardeşler ve üvey kız kardeşler) 

2.7 İrlanda'da ikamet (yaşamak) 

 

Bilginize göre, kardeşleriniz, ebeveynleriniz veya diğer aile bireyleriniz İrlanda'da 

mı yaşıyor? 

Evet   Hayır  

 

"Evet" ise, aile üyenizin İrlanda'da olma (yaşlama) izni var mı Evet    Hayır  
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"Evet" ise, hangi nedenlerle (gerekçelerle) ? 

 
 

 

2.8 Lütfen tüm kardeşlerinizin detaylarını veriniz (ölenler de dahil) 

Erkek ve kız kardeşleri (ve varsa üvey erkek kardeşler, üvey kız kardeşler, üvey kardeşler) dahil edin. 

Bunların hepsi kardeşlerdir. Gerekirse daha fazla sayfa kullanın (bu soru numarasını [2.8] eklediğiniz her 

sayfaya yazın). 

 Kardeş 1 Kardeş 2 Kardeş 3 

Soyadı:    

İsim:    

Cinsiyet:    

Din:    

Milliyet:    

Vatandaşlık (lar):  
 

  

Etnik köken veya ırk veya 
kabile: 

   

Doğum tarihi: Gün Gün Gün 

Ay Ay Ay 

Yıl Yıl Yıl 

Şimdi neredeler?  
 
 

  

Baba adı:    

Anne adı:    

Seninle ilişkisi:    

Bakmakla yükümlü olunan diğer kişiler  

2.9 Herhangi bir bakmak yükümlüla olunan kişi 

Bakmakla yükümlü olduğunuz başka kişiler varsa, lütfen ayrıntılarını ve sizinle ilişkilerini bu tabloda 

eksiksiz olarak belirtiniz. Bu bağımlılar şunları içerebilir: 

• büyükanne ve büyükbabalar 
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2.9 Herhangi bir bakmak yükümlüla olunan kişi 

• halalar 

• amcalar 

• kuzenler 

• bakımınız da olan herhangi biri. 

 Ek bağımlı 1 Ek bağımlı 2 Ek bağımlı 3 

Soyadı:    

İsim:    

Cinsiyet:    

Din:    

Milliyet:    

Vatandaşlık (lar):  
 

  

Etnik köken veya ırk veya 

kabile: 

   

Doğum tarihi: Gün                Gün                  Gün                  

Ay Ay Ay    

Yıl Yıl Yıl 

Şimdi neredeler?    

Seninle ilişkisi:    

Neden sana bağımlılar? 

Örneğin yaşlı, hasta veya 

engelli. 

   

Lütfen gerekirse daha fazla sayfa kullanın (bu soru numarasını [2.9] sayfanıza yazın ve imzalayın). 
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3. Eğitim ve istihdam geçmişi 

3.1 Örgün eğitim veya öğretimin süresi  

Lütfen bize hangi seviyede eğitim aldığınızı söyleyin: örneğin, ilkokul (12 yaşına kadar), ortaokul (yaklaşık 

18 yaşına kadar) veya üçüncü seviye (genellikle 18 yaş üstü)? 

Herhangi bir okul veya kolej yeterliliğiniz varsa, lütfen bunları ekleyin.  

 

Gittiğiniz okulun veya üniversitenin adı ve adresi: 

 
 

Başlangıç: Ay                       Yıl Bitiş: Ay                       Yıl 

 

Elde edilen nitelikler: 

 
 

 

 

Gittiğiniz okulun veya üniversitenin adı ve adresi: 
 

 

Başlangıç: Ay                       Yıl Bitiş: Ay                       Yıl 

 

Elde edilen nitelikler: 

 
 

 

 

Gittiğiniz okulun veya üniversitenin adı ve adresi: 
 

 

Başlangıç: Ay                       Yıl Bitiş: Ay                       Yıl 

 

Elde edilen nitelikler: 

 
 

 

Herhangi bir orijinal sertifika eklediniz mi? 

Evet                   Hayır.  

 
 

Lütfen gerekirse daha fazla sayfa kullanın (bu soru numarasını [3.1] sayfanıza yazın). 
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3.2 İstihdam ve serbest meslek  

Lütfen tüm istihdamlarınızı veya serbest mesleğinizi listeleyin. En yenisiyle başlayın. Bu işlere dair 

kanıtları gösteren belgeleriniz varsa, bunları bize bu anketle birlikte verin. 

 

Şirket veya işverenin adı ve adresi: 

 
 

Başlangıç: Ay                       Yıl Bitiş: Ay                       Yıl 
 

İş türü: 
 

 

 

Şirket veya işverenin adı ve adresi: 

 
 

Başlangıç: Ay                       Yıl Bitiş: Ay                       Yıl 
 

İş türü: 
 

 

Bu işlerin kanıtını göstermek için herhangi bir belge eklediniz mi? 

Evet                   Hayır.  

Lütfen gerekirse daha fazla sayfa kullanın (bu soru numarasını [3.2] sayfanıza yazın ve imzalayın. 

 
4. Lütfen neden İrlanda'da Uluslararası Koruma için başvurduğunuzu bize 

bildirin 

4.1 Beş nedenden biri 

Mülteci Sözleşmesi, bir kişinin beş nedenden biri veya daha fazlası nedeniyle zulüm görmekten 
korkmasını gerektirir. 

Siz veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler veya her ikisi hangi gerekçelerle (nedenlerle) haklı bir 
zulüm korkusuna sahip olduğunuzu iddia ediyorsunuz? 
Lütfen aşağıdaki kutuları uygun şekilde işaretleyerek sizin için geçerli olan tüm nedenleri seçin. Birden 

fazla kutuyu işaretlemeniz gerekebilir. 

1.Irk  2.Din    3. Milliyet    

4. Politik düşünce    5. Belirli bir sosyal grubun 

üyeliği   

 Bunlardan hiçbiri    

 

 

Lütfen bize bir sonraki sayfada kendi nedenlerinizi açıklayın: 
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4.1 Beş nedenden biri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lütfen gerekirse daha fazla sayfa kullanın. IPO numaranız ve imzanızla birlikte bu soru numarasını [4.1] 

sayfalarınıza yazın. 
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4.2 Özel sosyal grup 

 

Başvurunuzun belirli bir sosyal gruptan olmaya dayanıp dayanmadığını biliyor 

musunuz? 

Evet  Hayır  

 

Evet ise ve biliyorsanız, lütfen ayrıntıları buraya yazın.  

 

 

"Hayır" ise, başvurunuzun belirli bir sosyal gruptan olup olmadığını bilmiyorsanız, sağlayabileceğiniz diğer 

bilgilere dayanarak bunu sizin için dikkate alacağız.  

 

4.3 Bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin zulümden korkmasının nedenleri 

Lütfen bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin sebepleri sizin nedenlerinizden farklıysa neden zulümden 

korktuklarını açıklayın (yukarıdaki 4.1'de). Lütfen gerekirse daha fazla sayfa kullanın (IPO kimlik 

numaranız ve imzanızla birlikte bu soru numarasını [4.3] sayfanıza yazın). 

Bağımlı kişinin adı: 
 

Haklı gerekçelere dayanan bir zulüm korkusu olduğuna inanmanızın nedeni: 

 

 
 
 

 

Bağımlı kişinin adı: 
 

Haklı gerekçelere dayanan bir zulüm korkusu olduğuna inanmanızın nedeni: 

 

 
 

 

 

4.4 Ciddi zararlardan korkuyorsunuz 

Bir kişinin, menşe ülkesine dönerse ciddi bir zarar görme riski ile karşı karşıya kalacağına dair ciddi 
kanıtlar varsa ikincil korumaya ihtiyacı vardır. Ayrıca, o ülkenin korumasını istemek için ülkenin 
sağlayabileceğinden fazla riskte olmamalı veya çok fazla risk altında olmamalıdırlar. 

Lütfen bize neden ciddi bir zarar görme riski altında olduğunuzu iddia ettiğinizi söyleyin. Bir veya 
daha fazlasını işaretlemeniz gerekebilir. 

 

Ölüm cezasından veya infazdan korkuyorum.    

Menşe ülkemde işkence veya insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezadan 
korkuyorum. 

 

Uluslararası veya dahili silahlı çatışma durumunda ayrım gözetmeyen şiddet nedeniyle 
yaşamıma veya şahsıma ciddi ve bireysel tehditlerden korkuyorum.    
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4.5 Bağımlılarınız ciddi zararlardan korkuyor 

Başvurunuzda bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler varsa, lütfen bize neden ciddi bir zarar olabileceğini 
söyleyin  

Bağımlı kişinin adı: 

Ciddi bir zarar görme korkusu olduğunu düşünmenizin nedeni: 

 

 
 

 

Bağımlı kişinin adı: 

Ciddi bir zarar görme korkusu olduğunu düşünmenizin nedeni: 

 

 
 

 

Lütfen gerekirse daha fazla sayfa kullanın. IPO kimlik numaranız ve imzanızla birlikte bu soru 
numarasını [4.5] sayfalarınıza yazın. 
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4.6 Cevaplamanız gereken önemli sorular 

Bu bölümdeki sorular, uluslararası koruma başvurunuzun çok önemli bir parçasıdır. Lütfen aşağıdaki 

beyaz kutularda siz ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin (varsa) uluslararası koruma başvurusu 

hakkında bize aşağıdaki bilgileri verin.  

• Lütfen biliyorsanız tarihleri ekleyin.  

• Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyun ve her birini yanıtladığınızdan emin olun.  

Lütfen gerekirse daha fazla sayfa kullanın (bu soru numarasını [4.6], IPO kimlik numarası ve imzanızla” 

birlikte kağıdınıza yazın”. 

(1) Eğer dönerseniz sana / size ne olacağından korkuyorsun: 

• menşe ülkeniz veya 

• eski mutat ikamet ettiğiniz ülke? 

 

 

 

(2) Lütfen ülkenizde sizin veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin eve gitmekten korkmasına 

neden olan, sizin, bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin veya her ikisinin de başına gelen belirli 

olayların ayrıntılarını bize bildirin. 

 

 

 

(3) Size ve (uygunsa) aile üyelerine karşı herhangi bir düşmanca eylem veya davranıştan bahsedin. Bize 

bu tür eylemleri veya davranışları kimin gerçekleştirdiğini söyleyin.  

 

 

(4) Sizi, bakmakla yükümlü olduğunuz kişileri veya her ikisini birden ülkeden ayrılmaya karar veren 

şeyin ayrıntılarını bize verin. 

 

 

 

(5) Geçmişte size, bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere veya her ikisine birden veya diğer aile 

üyelerine zulüm veya ciddi zarar görmüş olup olmadığınızla ilgili ayrıntıları bize verin.  
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4.6 Cevaplamanız gereken önemli sorular 

(6) Siz, bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler veya her ikisi de ülkenizdeki belirli bir kişi, kuruluş veya 

gruptan korkuyorsanız, bize isimlerini ve onlar hakkında mümkün olduğunca çok ayrıntı verin. Sizi 

veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişileri eve dönmekten korkutan (varsa) neler olduklarını bize 

anlatmaya çalışmalısınız.. 

 

 

(7) İrlanda'ya giderken size, veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere her iki durumdada başınıza 

(başa) gelen her şeyin ayrıntılarını verin. 

 

 

 

(8) Siz ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler kendi ülkenizden İrlanda'ya nasıl seyahat ettiniz? 

(kullanılan ulaşım ve seyahat edilen ülkeler)  

 

 

(9) Siz, bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler veya her bir durumda de İrlanda'ya geldiğinizden beri sizi 

veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişileri eve dönmekten korkutan her şeyin ayrıntılarını verin. 

 

 

 

(10) Bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler için kendi korkularınızdan farklı olan korkularınızı yazın. 

 

 

 

 

(11) Belirlenmiş bir Güvenli Menşe Ülkesinden geliyorsanız, lütfen ülkenizi sizin, bakmakla yükümlü 

olduğunuz kişiler veya her ikisi için de neden güvenli olmayan güvenli bir menşe ülke olarak  

gördüğünüz konusunda ne kadar ciddi endişeleriniz olduğunu bize bildirin. 

 

 

 

 

Lütfen gerekirse daha fazla sayfa kullanın (bu soru numarasını [4.6], IPO kimlik numarası ve imzanızla 
birlikte kağıdınıza yazın. 
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5. Koruma Uygulaması için genel bilgiler (Devlet koruması)  

5.1 Olayların bildirilmesi 

Size, bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin veya her ikisinin birden başına gelen herhangi bir olayı, 

menşe ülkenizdeki veya daha önce mutat ikamet ettiğiniz ülkedeki yetkililere rapor ettiniz mi? 

Lütfen bir kutuyu işaretleyin.              Evet      Hayır  

 

 
 

"Evet" ise, onları ne zaman ve kime bildirdiğinizi yazın? 

Yetkililer hangi önlemleri aldı? 

Lütfen bu konuyu destekleyebilecek tüm belgeleri ekleyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Hayır" ise, bu tür olayları bildirmediyseniz, neden bildirmediğinizi açıkça belirtin. 
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5.2 Suç mahkumiyeti 

Herhangi bir ülkede herhangi bir suç işlediniz veya suçlandınız mı veya bu nedenle yargılandınızmı?  

Lütfen bir kutuyu işaretleyin ve Evet'i 

işaretlerseniz ülkeyi adlandırın 

Evet           Hayır  

Evet ise, hangi ülke: ___________________ 

 

"Evet" ise, lütfen ayrıntıları aşağıda belirtin. Her suç için bir tane doldurun. Beraat ettiğiniz (suçsuz 

bulunduğunuz), suçlandığınız veya affedildiğiniz suçlar da dahil olmak üzere tüm suçları dahil edin.  

Suç 1 

Hangi suçlarla suçlandınız?  

 

Ne zaman suçlandınız? Gün  Ay Yıl 

Suçtan mahkum edildinizmi? Evet            Hayır  

Bu suç için hapis cezası çektiniz mi? Evet            Hayır  

Eğer"Evet", lütfen hapis cezasının başlangıç ve çıkış 

/ tahliye tarihlerini belirtin. 

Başlangıç 

tarihi:       

Gün            Ay             Yıl   

Tahliye tarihi:                                        Gün    Ay       Yıl   A 

 

Suç 2 

Hangi suçlarla suçlandınız?  

 

Ne zaman suçlandınız?  

Suçtan mahkum muydunuz?? Evet                           Hayır  

Bu suç için hapis cezası çektiniz mi? Evet                           Hayır  

“Evet” ise lütfen mahkumiyetin başlangıç ve tahliye 

tarihlerini belirtin. 

Başlangıç 

tarihi:       

Gün                      Ay Yıl     

Tahliye tarihi:                   Gün Ay     Yıl    

 

Lütfen gerekirse daha fazla sayfa kullanın (IPO numaranız ve imzanızla birlikte bu soru numarasını [5.2] 
yazın. 
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6. Vize, ikamet ve diğer seyahat bilgileri 

6.1 Seyahat geçmişiniz 

Daha önce menşe ülkenizin veya daha önce mutat ikamet ettiğiniz ülkenin dışına seyahat ettiniz mi? 

Lütfen bir kutuyu işaretleyin. Evet            Hayır  
 

 

6.2 Bağımlılarınızın seyahat geçmişi 

Bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerden herhangi birinin daha önce menşe ülkeleri veya daha önce 

mutat ikamet ettikleri ülke dışına çıktı mı? 

Lütfen bir kutuyu işaretleyin.              Evet            Hayır  
 

 

6.3 Pasaport başvurusu 

Siz veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler, sizden veya menşe ülkesinden veya eski mutat ikametgah 

ülkesinden pasaport için başvurdu mu?? 

Lütfen bir kutuyu işaretleyin Evet            Hayır  
 

 

6.4 Kişilerin pasaport başvurusunda bulunmamasının nedenleri 

Siz veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler veya her ikisi de, menşe ülkenizdeki veya daha önce mutat 

ikamet ettiğiniz ülkedeki yetkililerden pasaport başvurusunda bulunmadıysanız, lütfen nedenini açıklayın. 

 

 

 
 

 
 

 

6.5 Pasaport sorunu 

Siz veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler, menşe ülkenizdeki veya daha önce mutat ikamet 

ettikleri ülkedeki yetkililerden herhangi bir pasaport aldınız mı/ aldılar mı?? 

Lütfen bir kutuyu işaretleyin Evet            Hayır  

 
 
 
 

Turkish



IPO Anket IP02 (2021) 

 Anket, Bölüm B,  29 

6.5 Pasaport sorunu 

"Evet" ise, lütfen aşağıdakileri tamamlayın. Lütfen gerekirse daha fazla sayfa kullanın (IPO numaranız ve 

imzanızla birlikte bu soru numarasını [6.5] yazın). 

 

Kişi 1 

Pasaport verilen kişinin adı:  

Verildiği yer:  

Düzenlendiği tarih: Gün Ay Yıl 

Son kullanma tarihi (geçerliliğini 
yitirecek): 

Gün Ay Yıl 

Pasaport numarası:  

Pasaport şimdi nerede?  

 

Kişi 2 

Pasaport verilen kişinin adı::  

Verildiği yer:  

Düzenlendiği tarih: Gün Ay Yıl 

Süresinin dolduğu tarih: Gün Ay Yıl 

Pasaport numarası:  

Pasaport şimdi nerede?  

 

Kişi 3 

Pasaport verilen kişinin adı::  

Verildiği yer:  

Düzenlendiği tarih: Gün Ay Yıl 

Süresinin dolduğu tarih: Gün Ay Yıl 

Pasaport numarası:  

Pasaport şimdi nerede?  
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6.6 Vize veya çalışma izni 

Başvurunuza dahil olan siz veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler İrlanda dahil herhangi bir ülkeyi 

ziyaret etmek için vize veya çalışma izni başvurusunda bulundular mı? 

Lütfen bir kutuyu işaretleyin Evet       Hayır  

 

"Evet" ise, siz veya onlar veya her ikisi ne zaman ve nerede başvurdunuz? 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

6.7 Seyahat, giriş vizesi veya çalışma izni 

Başvurunuza dahil olan siz veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler veya her ikisi, İrlanda da dahil olmak 

üzere herhangi bir ülke için hiç seyahat veya giriş vizesi veya çalışma izni aldınız mı?   

Lütfen bir kutuyu işaretleyin Evet       Hayır  

 

Cevabınız evet ise, lütfen ne zaman, nerede ve kime verildiğini, ne kadar süreceğini (son kullanma 

tarihi) ve diğer ilgili bilgileri içeren tüm ayrıntıları sağlayın. 

 

 

 
 
 

 
 

 

6.8 Ayrıldığınızda kullanılan belgeler 

Siz veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler veya her ikisi de menşe ülkenizden ayrılıp İrlanda'ya girmek 

için hangi belgeleri kullandınız? 
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6.9 Ayrıldığınız tarih 

Siz veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler veya her ikisi de en son hangi tarihte ayrıldınız: 

• siz veya menşe ülkesi? veya  

• daha önceki mutat ikamet ülkesi? 
 

Gün  Ay Yıl 
 
 

 

6.10 İrlanda'ya geldiğiniz tarih 

Siz veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler veya her ikisi de İrlanda'ya hangi tarihte geldiniz? 

Gün  Ay Yıl 
 
 

 
 

7. Kalma izni  
Uluslararası koruma başvurunuzu inceledikten sonra, mülteci statüsü veya ikincil koruma hakkına sahip 

olmamanızı tavsiye ederiz, Bakanlık size yine de başka nedenlerle (gerekçelerle) İrlanda'da kalmanıza izin 

verebilir, bu nedenle ilgili bilgilerin hepsini dahil etmeniz önemlidir. 

Kalma İzni Birimi, bu konuyu Bakanlık adına değerlendirecektir. Ailenizi ve kişisel durumunuzu ve özel ve 

aile hayatınıza saygı hakkınızı dikkate alacaklardır.  

Birim Kalma İzni aşağıdakileri akılda tutacaktır: 

• varsa, İrlanda ile olan bağlantınızın türü 

• insani hususlar (sağlıkla ilgili konular gibi) 

• cezai mahkumiyetler dahil İrlanda'daki karakteriniz ve davranışınız (hareketleriniz) 

• İrlanda dışındaki karakteriniz ve davranışınız, ilgili olduğu yerlerde ve ceza mahkumiyetleri dahil olmak 

üzere bu konuda bilgi alabiliriz 

• ulusal güvenlik ve kamu düzeni (kamuda normal davranışlar) 

• Devletteki tüm insanların ortak yararını (fayda ve menfaatlerini) etkileyebilecek herhangi bir şey. 

Bakanlık ayrıca 'geri gönderme' konusunu da ele alacaktır., Geri gönderme insanların zulme 

uğrayabilecekleri veya ciddi zarar görebilecekleri bir ülkeye geri gönderilmesi anlamına gelir. Bakanlık, bu 

konuyla ilgili olarak dile getirdiğiniz her şeyi değerlendirecektir. Bakanlık, özellikle, menşe ülkenize 

dönmeniz halinde maruz kalabileceğiniz zulüm veya ciddi zararla ilgili olarak ifade ettiğiniz korkuları dikkate 

alacaktır. 
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7.1 Kalmanıza izin verilmesinin diğer nedenleri 

Koruma başvurunuz reddedilirse, sizin veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin (18 yaşın altında) veya 

her ikisinin de İrlanda'da kalmasına izin verilmesi için başka nedenler varsa lütfen bize bildirin. 

 

 

 
 

 

 

Daha fazla alana ihtiyacınız varsa, lütfen fazla sayfa kullanın (bu soru numarasını [7.1], IPO numaranızı ve 
imzanızı yazın).  

 

 

7.2 Menşe ülkeye veya eski mutat ikametgahınıza dönmekten korkmanızın diğer nedenleri. 

Şimdiye kadar dahil edilen konular dışında, menşe ülkenize veya eski mutat ikamet ettiğiniz ülkeye geri 

dönmekten korkmanızın başka nedenleri var mı? Lütfen mümkün olduğunca fazla ayrıntı vererek 

açıklayın.  

 

 

 
 

Daha fazla alana ihtiyacınız varsa, lütfen daha fazla sayfa kullanın (sayfanıza bu soru numarasını (7.2), IPO 
numaranızı ve imzanızı yazın). 
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8. Tıbbi Konular 

8.1 Ciddi tıbbi durumlar 

Bize sizin, bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin veya her ikisinin sahip olduğu ciddi tıbbi durumlardan 

bahsedin. Bu anketi geri gönderdiğinizde veya mümkün olan en kısa sürede bize tıbbi durum (lar) un türü 

hakkında kanıt vermelisiniz. Sizinle görüşme yapmadan önce bu kanıtı bize ulaştırmanız iyi olur.  

Size veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin veya her ikisinin de aldığı herhangi bir akıl sağlığı bakımı 

veya desteğinin ayrıntılarını da eklemelisiniz. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

9. Uluslararası Koruma Görüşmesi (Bölüm 35 Görüşme) 
Bölüm 35 mülakatı sırasında, uluslararası koruma için neden başvurduğunuzu soracağız. 

Başvurunuzu değerlendirmemize yardımcı olmak için ilgili bilgileri sağlamalısınız. Deneyiminizin bazı 

kısımlarından bahsetmenin zor olabileceğini biliyoruz. Bir erkek veya kadın görüşmeci ve tercümanla 

konuşurken daha rahat olabilirsiniz. 

Erkek veya kadın bir görüşmeci veya tercümanı veya her ikisini de tercih ediyorsanız ve henüz bir talepte 

bulunmadıysanız, bize bildirmeniz gerekir. Bunu ayarlamak için elimizden geleni yapacağız. 

 

9.1 Görüşmeci ve tercüman 

Bir erkek veya bir kadın tarafından görüşmenizi yapma tercihiniz var mı?  Evet       Hayır  

 

“Evet” ise, lütfen aşağıdaki kutulardan birini işaretleyin. 

Evet, bir erkekle konuşmayı tercih ederim  Evet, bir kadınla konuşmayı tercih ederim  
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9.2 Özel olanaklar 

Tıbbi bir durum veya engellilik nedeniyle Uluslararası Koruma Bürosundaki görüşmeniz 

için herhangi bir özel tesise / alete ihtiyacınız var mı?  

Evet        

Hayır  

 

"Evet" ise, lütfen bize neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin. 

 

 

 
 

 
 

 

9.3 Diller 

İlk dilin nedir? 

 

Uluslararası koruma mülakatını hangi dilde yapmak istersiniz? 

 

Başka dil konuşuyormusun? Evet       Hayır  

"Evet" ise, lütfen bize bu dillerin ne olduğunu söyleyin. 

 

 

"Evet" ise, lütfen bize o veya bu dillerde ne kadar 

akıcı olduğunuzu söyleyin. 

 

 

 
 

10. Başvurunuzu destekleyecek belgeler 
Bu anketle birlikte, başvurunuzla ilgili olabilecek mevcut tüm belgeleri bize vermelisiniz: 

• uluslararası koruma  

• Devlette (İrlanda’da) kalma izni.  

Mümkünse lütfen bize orijinal belgeleri verin. Bize vermeniz gereken belge örnekleri aşağıdakileri içerir. 

Kimliğinizi içeren kartlar 

• Pasaport 

• ulusal kimlik kartı 

• seyahat dökümanları 

• ehliyet. 
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Sertifikalar ve kayıtlar 

• Doğum 

• ölüm, evlilik veya medeni birliktelik belgeleri 

• okul kayıtları  

• eğitim sertifikaları. 

Üyelikler 

Aşağıdaki gibi kuruluşlar için yazışma veya üyelik kartları: 

• siyasi partiler veya gruplar 

• sendikalar veya kulüpler  

• diğer gruplar. 

Polisle yazışmalar 

• Herhangi bir ülkedeki ve/veya ülkenizdeki polis yetkililerinin yazışmaları ve emirleri 

Tıbbi yazışmalar 

• Doktorunuzdan gelen yazışmalar (bunlar mektuplar veya tıbbi raporlar olabilir) 

• İrlanda'dan ve menşe ülkenizden veya daha önce mutat ikamet ettiğiniz ülkeden alınan tıbbi raporlar. 

Diğer belgeler  

Başvurunuzla ilgili diğer belgeler: 

• Telefon veya banka kayıtları  

• göçmenlik geçmişinizle ilgili herhangi bir belge. 

Şimdi bize ilgili belgeleri gönderin  

Daha önce de söylediğimiz gibi, başvurunuzu desdeklemek için kullandığınız tüm belgeleri temin etmeli ve 

bunları alır almaz bize IPO’ya göndermelisiniz. 

Bu, tıbbi kanıtları içerir. Tıbbi kanıtlara dayanmay ı planlıyorsanız, gecikmeden alın ve alır almaz bize 

IPO'ya gönderin. 

Belgeleri şimdi saklamanız, paylaşmamanız  başvurunuzdaki bilgilere ne kadar  inandığımıza zarar verebilir. 

Başvurunuza aykırı olabilir ve başvurunuzu reddetmemize neden olabilir. 

İdeal olarak, herhangi bir belgeyi görüşme tarihinizden en az üç iş günü önce almalıyız. Lütfen bize 

gönderdiğiniz tüm belgeleri aşağıda listeleyin. 

Gönderdiğiniz tüm belgelerde Kişi Kimliğinizi ve adınızı eklemeyi unutmayın. 
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10.1 Başvurunuzu desteklemek için bize göndereceğiniz herhangi bir belge var mı?  

Lütfen bir kutuyu işaretleyin.              Evet       Hayır  

 

"Evet" ise, lütfen aşağıdaki bilgileri sağlayın. 

Lütfen bize gönderdiğiniz tüm belgeleri ve bunlarla ilgili aşağıdaki bilgileri listeleyin. Lütfen ihtiyacınız 

varsa fazladan sayfalar ekleyin ve yanıtladığınız soru numarasını yazın. 

1. Belge nedir. 2. Belge tarihli ise, 

tarihi ekleyin.  

3. Belgenin 

uygulamanızla nasıl 

bir ilişkisi var.  

4. Yazıldığı dil (ler).  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 

 

 

11. Veri Koruma Bildirimi 
Göçmenlik Hizmeti Sunumunun Uluslararası Koruma Ofisi (IPO), Adalet Bakanlığı'nın bir parçasıdır. IPO, 

verdiğiniz tüm bilgileri ve kişisel bilgileri gizli olarak ele alacaktır. 2015 Uluslararası Koruma Yasası, 

başvuru sahiplerinin kimliklerini gizli tutmamızı sağlamak için tüm uygulanabilir adımları atmamızı 

zorunlu kılmaktadır. Ayrıca AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve Veri Koruma Yasası 2018'i de takip 

ediyoruz. 

Adalet Bakanlığına sağlanan bilgileri, yalnızca uygun yasaya uygun olarak diğer onaylanmış kuruluşlarla 

paylaşacağız. 

IPO Genel Veri Koruma Yönetmeliği Gizlilik Bildiriminin (IPO (PP) 52) tamamını IPO web sitesinde 

bulabilirsiniz: www.ipo.gov.ie. 

Adalet Bakanlığı'nın Veri Koruma Politikasının tamamını şu adreste bulabilirsiniz: 

www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data_Protection. 
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12. Anketi doldurmaya yardımcı  

12.1 Anketi kendiniz mi doldurdunuz? 

Lütfen bir kutuyu 

işaretleyin. 

Evet       Hayır  

 

Hayır ise, anketi doldurmanıza kim yardımcı oldu? (Dolduran kişi bu bölümü tamamlayabilir.) 

İsim: 

Adres: 

 

Başvuru sahibiyle ilişki: 
 

 

Lütfen başvuru sahibinin anketi neden kendi başına tamamlayamadığını açıklayın. 

 

 

 

 
 

 
 

 
13. Yasal temsilcinin beyanı ve imzası 

13.1 Yasal temsilci bunu doldurmalıdır 

Başvuru sahibine bu anketi doldurması için yardım ettiğimi beyan ederim. 

Yasal temsilci imzası: 

 

 

Tarih: 
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14. Başvuru sahibinin beyanı ve imzası  

14.1 Lütfen aşağıyı okuyun ve imzalayın 

Lütfen uygun olan kutuları işaretleyin ve en altta adınızı imzalayın ve tarih atın. 

Anlıyorum: 

• Bu anketi kendim ve bakmakla yükümlü olduğum kişiler adına dolduruyorum  

• Tüm bakmakla yükümlü olduğum kişiler bu uygulamaya dahil edilecek. 

 

Evet   

Hayır  

 

Bu anketin 11. inci maddesinde yer alan IPO Veri Koruma Bildirimini okudum ve 

kabul ediyorum. 

Evet  Hayır  

 

İrlanda vatandaşı olmayan bakmakla yükümlü olduğum çocuklarım adına uluslararası 

koruma başvurusunda bulunduğumu anlıyorum. Bakmakla yükümlü olduğum çocuklarım 

şunları içerir: 

• Başvuruyu yaptığımda, İrlanda'da bulunuyorum ve 18 yaşın altındayım 

• ben başvuru yapmışken İrlanda'da doğdu 

• 18 yaşın altındakiler ve ben başvuru s yapmışken İrlanda'ya girdiler. 

 

 

 

Evet  

Hayır  

 

Sağladığım bilgilerin, bir başvuru sahibinin benimle ilgili başvurusu olması veya  bir şekilde 

benimle bağlantılı olması durumunda diğer başvuru  doysalarını incelemek için de 

kullanılabileceğinin farkındayım. 

Evet  

Hayır  

 

Bu ankette verilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve tam olduğuna söz veriyorum. 

► Başvuranın imzası:    ► Tarih:  

► Başvuru sahibinin adı (büyük harflerle): ► Tarih:  
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SADECE OFİS KULLANIMI İÇİNDİR 

Applicant’s name:       Country of origin: Başvuranın adı:                                                                            Menşei ülke: 
 

 

Reference number:  Referans numarası:  
 

Person ID: Kişi Kimliği: 
 

Language used in questionnaire: Ankette kullanılan dil: 
 

Number of questionnaire pages: Anket sayfalarının sayısı: 
 

Any extra material: Total number of extra pages: Herhangi bir ekstra malzeme (belge): Toplam ekstra sayfa sayısı: 
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