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YA DA:
SINIR DIŞI ETMEYİ
DURDURMANIN YOLLARI
LÜTFEN DAĞITIN!

Basılabilir PDF’yi buradan indirebilirsiniz:
www.oplatz.net

(Buradaki bilgiler Almanya’nın Mart
2016 tarihli yasasını göz önünde
tutmaktadır)

Sınır dışı etmeyi
durdurmanın yolları
Er ya da geç BAMF (Göç ve Mülteci Federal
Dairesi) sığınma başvurunuz hakkında bir karar
alacak. Eğer başvurunuz reddedilmişse ve siz
Almanya’yı gönüllü olarak terk etmiyorsanız,
sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıyasınız.
Planlanan sınır dışının tarihi ve zamanını bilmiyorsunuz. Karar mektubunda belirtilen tarihten
sonra, her an sınır dışı edilebilirsiniz.
Eğer aşağıdaki cümleler, karar ifadesinde yer
alıyorsa, başvurunuz reddedilmiştir:
Der Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigter
wird abgelehnt.
(Politik sığınma için başvuru reddedilmiştir).
2. Der Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft wird abgelehnt.
(Mülteci statüsü için başvuru reddedilmiştir).
3. Der Antrag auf Anerkennung als subsidiär
Schutzberechtigter wird abgelehnt.
(İkincil koruma için başvuru reddedilmiştir).
4. Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 oder 7
des Aufenthaltsgesetzes liegen nicht vor.
(İkamet Yasası’nın 60. Maddesi, 5 ya da 7.
Fıkralarına göre sınır dışı edilmeye dair bir
engel bulunmamaktadır).
Bu durumda, karara itiraz etmek üzere harekete
geçmek için hukuki olarak iki haftalık süreniz
var. Kesinlikle harekete geçin. Bu, davanızın
İdari Mahkeme tarafından inceleneceği anlamına
gelir; bu arada, mahkeme karara varana kadar
burada kalmak hukuki hakkınız, yani [şimdilik]
güvendesiniz.

Dublin ve “güvenli menşe ülkeler”
Almanya sizin sığınma başvurunuzdan başka bir
Avrupa Birliği üyesi ülkenin sorumlu olduğunu
fark ettiğinde, örneğin parmak izinizin kaydı
önceden o ülkede yapılmışsa (Dublin Sözleşmesi),
sizin o ülkeye sınır dışı edilmenize karar
verecektir:
1. Der Asylantrag ist unzulässig. (Sığınma
başvurusu kabul edilemez).
2. Die Abschiebung nach … (z.B. Polen) wird
angeordnet.” (Sınır dışı edilmesi (örneğin
Polonya’ya) işleme konacaktır).
Eğer menşe ülkeniz Almanya tarafından güvenli
ülke olarak sınıﬂandırılıyorsa (Arnavutluk,
Bosna-Hersek, Gana, Kosova, Makedonya, Karadağ,
Senegal, Sırbistan), karar şöyle olacaktır:
1. Der Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigter wird als offensichtlich unbegründet abgelehnt. (The application for political asylum
is rejected as manifestly unfounded)(Politik
sığınma başvurusu açıkça mesnetsiz olduğundan
reddedilmiştir).
2. Der Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft wird als offensichtlich unbegründet
abgelehnt.
(Mülteci statüsü için başvuru açıkça mesnetsiz
olduğundan reddedilmiştir).
3. Der Antrag auf Anerkennung als subsidiär
Schutzberechtigter wird abgelehnt.
(İkincil koruma için başvuru reddedilmiştir).
4. Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 oder 7
AufenthG liegen nicht vor.
(İkamet Yasası’nın 60. Maddesi, 5 ya da 7.
Fıkralarına göre sınır dışı edilmeye dair bir
engel bulunmamaktadır).
Her iki durumda da, hukuki yollara başvurup
karara itiraz etmek için yalnızca 1 haftanız var
ve hukuki yollara başvurmuş olsanız bile sınır
dışı edilme riskiyle karşı karşıyasınız.

Ne olursa olsun:

Kiliseye sığınma

• Bir avukatla ya da hukuki danışma merkezi ile
görüşün.
• Güvendiğiniz insanlarla konuşun! Benzer durumda olan diğer insanların bulunduğu çevrelere
katılın. Her yerde size yardım edebilecek insanlar var.

Bazen dini topluluklar, sınır dışı edilme tehditi altında bulunan kişilere koruma önerebilir ve
yetkililer üzerinde sınır dışı etmeyi durdurmak
için baskı kurmaya çalışabilir. Bu, zaman kazanmak için iyi bir yol olabilir. Bir dini toplulukla bağlantı kur ve onlara durumunu anlat.

Pratik bilgi:
oplatz.net/informations-for-refugees

Kiliseye sığınma ve Berlin’de kiminle iletişime
geçilebileceği hakkında daha çok bilgi için:

Bazen, sınır dışı etmenin uygulanamayacağı bazı
nedenler vardır; avukatınıza sorun!

www.kirchenasyl-berlin.de

• Hastalık nedeniyle seyahate uygun olmamak
• Pasaport yoksunluğundan dolayı sınır dışı
etmenin mümkün olmaması
• Sınır dışı edilecek kişinin haymatlos (ülkesiz) olması ya da menşe ülkenin onu geri almayı
reddetmesi

Sığınma süreci boyunca
ya da sığınma başvurusu
reddedilmişse, daima
hatırlayın:

Güç dayanışmada!
Birlikte daha
güçlüyüz.

Maria bir sure önce Almanya’ya sığınma başvurusu
yaptı. Şimdilerde BAMF’tan (Göç ve Mülteci Federal
Dairesi) başvurusunun “açıkça mesnetsiz olduğundan
reddedildiğini” söyleyen bir mektup aldı. Almanya,
Kosova’yı güvenli menşe ülke olarak sınıflıyor.

Şİmdİ, karara karşı hukuki yollara başvurmak için
sadece 1 haftam mı var?

Senin davanda da, Almanya’yı terk etmek için verilmiş 1 haftan var. Yine de
gerçekten tam 1 haftan olduğu kesin
değil, çünkü her an sınır dışı edilebilirsin. Sana, karara karşı hemen hukuki
yola başvurmanı şiddetle öneririm. Ama
bunun işe yarayacağı sözünü veremem.

Evet, genellikle 2 hafta veriliyor, ancak Dublin Sözleşmesi’ne
başvurulduğunda ya da Almanya
menşe ülkenizi güvenli ülke
olarak sınıflandırıyorsa bu
süre 1 haftaya iniyor.

Sınır dışı edilmekten
kaçınmak için başka ne
yapabilirim?

Yani, hukuki yollar işe yaramazsa, sınır dışı edilmeyi dudurmak
için başka yol yok.

Açıkça sınırlı seçeneğin var ve şunu unutma: Eğer
başvurduğun yollardan dolayı sınır dışı edilmen
olanaklı değilse, “kaçak” ya da illegal olarak
sınıflandırılabilirsin. Bu, senin bundan sonra
sosyal güvence haklarından yararlanamayacağın
anlamına gelir. Eğer rutin bir control için durdurulursan, göz altına alınabilir ve sınır dışı
öncesi alıkoyma merkezinde tutulabilirsin.

Söylediklerimden başka, daha fazla sağlam bilgim yok,
ancak sana senin durumundaki başka insanların sınır dışı
edilmeyi durdurmak ya da en azından geciktirmek için ne
yaptığını anlatabilirim. Sıklıkla yasaları çiğnemek zorunda
kaldılar, tabi sınır dışı edilmek daha korkutucuydu onlar
için. Ama elbette bunun da işe yarayacağının garantisi yok.

Sığınma
başvurunuz
reddedildi.

Esperanza, Kolombiya’nın, şimdi
paramiliterler tarafından Avrupa
pazarına ihraç edilecek kömür için
maden açmak amacıyla tamamen
boşaltılmış, küçük bir köyünde
yaşıyordu. Avrupa’ya göç etti, sığınma
başvurusu Almanya tarafından reddedildi ve sınır dışı edilme tehditiyle
karşı karşıya kaldı. Sınır dışı edilmeyi
zorlaştırmak amacıyla o, Yabancılar
Dairesi’ne (Ausländerbehörde)
görüşmeye gittiğinde, pasaportunu
vermeyi reddetti.

Pasaportunuzu
da alayım.

Pasaportumu veremem,
yanımda değil.

Eğer pasaportumu
verirsem, sınır dışı
edileceğim. Yani…

Pekâlâ, sığınma
başvurunun
reddedilmesine karşı hukuki yollara
başvuruyoruz.
Şimdilik hoşça
kal.

Mohsen, eleştirel haberciliği nedeniyle hapsedilip işkence gördüğü İran’da
gazeteci olarak çalışıyordu. Nihayet
serbest bırakıldığında, göç etmeye
karar verdi. Ancak Almanya, sığınma
talebini Kabul etmedi. Mohsen, bir
arkadaşından pasaportunu saklamasını rica etti, böylece kolayca sınır dışı
edilemeyecekti.

Pasaportumu
alıp bir süre
saklayabilir
misin?

Merhaba
Lisa!

Yanına uğrayabilir
miyim? Seninle
konuşmam gerek.

Sorun değil.
Eğer sana yeni pasaport edinmeye
çalışırlarsa, bu
biraz zaman alır
sanırım.

Elbette bizimle bir
süre kalabilirsin,
sorun olmaz.

Suriye’deki iç savaş ve çatışmalar,
Ahmed’I Almanya’ya göç etmeye
zorladı. Oraya vardığında kendisine,
Dublin Sözleşmesi gereğince sığınma
başvurusuyla ilgilenme sorumluluğunun Bulgaristan’da olduğu ve
Bulgaristan’a sınır dışı edileceği belirtildi. Ahmed, sınır dışı edilmekten
kaçınmak için bazı arkadaşlarından,
onlarla birlikte kalmayı rica etti.

Sağolun. Polis eminim vakit kaybetmeden
mekanımın civarında
dolanmaya başlar.

Bu esnada…
Şimdi mülteci
hostelindeyiz.
Hangi oda?

Açın kapıyı!
Polis!

Polis!

Mahmoud, Afganistan’da süren savaş
nedeniyle Almanya’ya geldi. Ancak
yetkililer onun sığınma başvurusunu
kabul etmedi. Polis sınır dışı etmek
için kapısına geldiğinde, arama izin
belgesi görene kadar kapıyı açmadı.

Arama izniniz
yoksa kapımı
açmıyorum!

Açın kapıyı!

Hayda! Şimdi gidip
izin belgesi almak
zorundayız.

Beni sınır dış etmek
istiyorlar. Yardım
edebilir misiniz?

Eritre’de dikta yönetimi hakkında
yayımladığı eleştirel haberler dolayısıyla hayatı risk altına giren Makeda,
İtalya üzerinden Almanya’ya göç etti.
Almanya, Dublin Sözleşmesi uyarınca
onu İtalya’ya sınır dışı etme kararı
aldı. Makeda, kilise desteği isteyerek
buna direndi.

Sana yardımcı olabiliriz
sanırım. Avukatınla tekrar konuşmalıyım..

Bir vaiz tanıyorum, daha
önce başkalarına da
yardımcı olmuştu.

..durumunu daha
yakından anlayabilmek için. Belki
kiliseye sığınmak
yerinde bir çözümdür.

Sınır dışı
edileceksin.

Avukatımı aramak
istiyorum, bunu
yapmak hakkım.

klik!

Türkiye hükümetinin Kürt halkına hiç
durmadan yaptığı saldırılar Leila’nın
hayatını dayanılmaz kılmıştı ve Leila
Almanya’ya gitmeye karar verdi.
Sığınma başvurusunun ardından göz
altına alındığında, sınır dışı edilmeyi
durdurmakta yardımcı olması için
avukatını aramakta ısrarcı oldu.

Merhaba, sınır dışı
ediliyorum, az
evvel göz altına
alındım!

Araman çok iyi oldu,
elimden geleni
yapacağım.

Yardım edin! Rızam
dışında sınır dışı
ediliyorum!
...

Yonkeu, Kamerun’da insan hakları
aktivisti olduğu için sürekli baskı
altında tutuldu. Ofislerinin basılmasının ardından, aktivist iki yoldaşının
kaybedilmesi üzerine, aynı akıbetle
karşılaşmamak için göç etmeye karar
verdi. Almanya’ya vardıktan sonra,
sığınması reddedildi ve sınır dışı
edilmesi istendi.Yonkeu, götürüldüğü hHavaalanında, dikkatleri kendi
durumu üzerinde toplayarak, sınır dışı
edilmeyi durdurmayı başardı.

Neler
oluyor?

Birini sınır dışı
ediyorlar.

Rezalet!

...

Birşey yapmalı. Belki de görevlilerle
konuşmalıyım.

Kamerun’a geri
uçmuyorum!

Sessiz ol
ve otur!

Hayır,
oturmuyorum!

Sınır dışı edilecek kişi..

Siz oturmadan
havalanamayız.

Ben de
oturmuyorum!

Uçaktan inmeli,
başka türlü
kalkamayız.

Sosyal farkındalık
yaratmak
Ötekiler, sınır dışı edilmeyi
geciktirebildiler ve avukat
yardımıyla davalarını kamusalda
görünür kılarak Almanya’da kalmayı
başardılar. Bunu gerçekleştirmek
için, sınır dışı edilme tehditi
ortaya çıkar çıkmaz, dostlarıyla
birlikte bir kampanya başlatma
kararı aldılar. Öncelikle, sınır
dışı edilme durumundaki kişilerin
yüzleşmek zorunda olduğu tehlikele-

ri ve neden Almanya’da kalmayı seçtiklerini ayrıntılarıyla açıklayan
bir imza metni hazırladılar.
Metin, e-mail, Facebook ve Twitter
aracılığıyla online olarak yayıldı.
Ayrıca, kampanyayı destekleyebilecek gruplarla hep birlikte
iletişime geçtiler: Kendiliğinden
örgütlenen göçmen grupları, politik
gruplar, dini cemaatler, okullar,
dernekler, vb.
Sonra, bir yürüyüş düzenlediler.
Yasal bildirimini yaptılar,
yürüyüşe çağrı metni yazıp, öte-

ki grupların yardımıyla sokakta
dağıttılar. Pankartları yazdılar
ve bir politik gruptan ses sistemi
ödünç aldılar.
Yürürüşten bir kaç gün önce çeşitli
gazetelere basın bildirisi gönderdiler. Tanıdıkları bir gazeteci
kendileriyle yaptığı bir röportajı
yayımladı. Birbirinden farklı bir
çok grubun sayesinde, metni binlerce kişi imzaladı ve yürüyüş
büyük başarıya ulaştı. Sonunda,
metin sayesinde oluşan kamuoyu
baskısı, söz konusu kişilerin
Almanya’da kalmasını sağladı.

Hukuki danışma merkezleri, avukatlar ve diğer önemli
adreslere buradan
ulaşabilirsiniz:
(Berlin)
www.ﬂuechtlingsinfo berlin.de/fr/
arbeitshilfen/adrﬂueberatung.pdf
www.ﬂuechtlingsrat berlin.de/
links.php
(Almanya genelinde)
www.asyl.net/index.php?id=64

