
Cinsel ve Kişilerarası Şiddete Uğrayan Kişiler icin 

Göçmenlik ve Vize Bilgileri 

Göç ve vize durumu hakkında soruları olan uluslararası öğrencilerin  ve  akademisyenlerin 

göçmenlik avukatından  yardım almaları tavsiye edilir. Bu belge kanunların bazı yönlerini 

açıklamak için yanlızca bir ek kaynaktır, ve yasal tavsiyenin yerine kullanılmamalıdır.  

Şiddet saldırısına uğradım, benim göçmenlik durumum kampüs kaynaklarından 

faydalanmamı etkiler mi? 

Hayır. Yasaya göre, cinsel veya kişilerarası şiddete maruz kalan öğrenciler ve personel 

göçmenlik ve vize durumuna bakılmaksızın aynı haklara sahiptirler. (Yasalar: Title IX of the 

1972 Education Amendments (Title IX) and the Violent Against Women Act (VAWA).   

Kampüs medikal ve psikolojik danışma kaynaklarını ve  mevcut konaklama imkanlari hakkında 

bilgileri burada bulabilirsiniz. 

https://www.smc.edu/student-support/health-wellbeing/health-services/index.php 

and 

https://www.smc.edu/student-support/sexual-violence-response-prevention/get-help-support/ 

Öğrenci davranış yöntemleri  hakkında bilgi ise burada bulunabilir.  

https://www.smc.edu/student-support/student-judicial-affairs/index.php 

Bu suçu ihbar ettiginiz için Üniversite size karşı tutum alamaz ve ayırım yapamaz.  

Yasal veya belgesiz (kaçak) göçmen bir kişi olarak cezai suçlama yapma yetkim var mı?  

Evet. Içinde yaşadığınız eyaletin cinsel saldırı, aile içi şiddet, flört şiddeti ve tacizkar takiple 

ilgili cezai suç tanımlamaları hakkında bilgileri Annual Security Report’unda bulabilirsiniz.   

https://www.smc.edu/administration/police/annual-security-report.php 

Suclamayla ilgili detaylı sorular için buraya basvurabilirsiniz. 

Johnnie  Adams, Chief of Police, Santa Monica College Police Department  

1718 Pearl Street , Santa Monica, California 90405 

310 434 4302 

https://www.smc.edu/administration/police/  

adams_johnnie@smc.edu 

 Saldırı mağdurları için özel vize ve göçmenlik statuleri var mi?  

https://www.smc.edu/student-support/health-wellbeing/health-services/index.php
https://www.smc.edu/student-support/sexual-violence-response-prevention/get-help-support/
https://www.smc.edu/student-support/student-judicial-affairs/index.php
https://www.smc.edu/administration/police/annual-security-report.php
https://www.smc.edu/administration/police/
mailto:adams_johnnie@smc.edu


Evet. Cinsel saldırı, aile içi şiddet, flört şiddeti ve taciz mağdurları için U ve T Vizeler’de dahil 

diğer vize seçenekleri olabilir. Detaylar için, bir göçmenlik avukatına danışın. 

U vizesi 

Cinsel istismar, aile içi şiddet, tecavüz, saldırı veya baska sekilde siddete maruz kalarak, ciddi 

fiziksel ya da zihinsel istismara  mağdur kalan kişiler  

• Mağdur kisi/ Başvuru yapan kişinin suç sayılan bir saldırıya uğramış olması ve 

soruşturma ve/veya kovuşturma konularinda yardıma hazır olması gerekir 

• Genellikle dört yıl için geçerlidir 

• Daha fazla bilgi için bir göçmenlik avukatına danışın ve aşağıdaki websitesine bakın:  

•  

T vizesi 

İnsan ticaretine  mağdur olan kişiler  

• Insan ticaretiyle ilgili  soruşturma veya kovuşturma islerinde işbirliği yapmak zorunluğu 

vardir (fiziksel veya psikolojik travmadan dolayı kişinin işbirliği yapma yeteneği 

olmadığı durumlar haricince)ve ABD'den  gonderildigi takdirde büyük zorluklarla 

karşılacağını kanıtlaması gerekir  

• Genellikle dört yıldır geçerlidir 

• Daha fazla bilgi icin bir göçmenlik avukatına danışın, ve aşağıdaki websitesine bakın: 

 
 

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-

activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status  

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-human-

trafficking-t-nonimmigrant-status  

Kampüsde  bana ek bilgi sağlayabilecek bir ofis var mı? 

Pressman  Nicolov, Dean International Students Center 

International Education Center (IEC) Student Services Center (SSC) 3rd Floor 1900 Pico Blvd., 

Santa Monica, California 90405 

310 434 4768 

https://www.smc.edu/student-support/international-education/index.php 

Nicolov_Pressman@smc.edu 

The International Student and Scholar Services Office (Uluslararası Öğrenci ve Akademik 

Hizmetler Bürosu)  göçmenlik statüsü ile ilgili yararlı bilgiler verebilir. Bunun dışında, başka bir 

vizeye geçmekle ilgili sorularınız,  F-1 ve J-1 öğrenci vizesi dışındaki sorulariniz   veya işveren 

sponsorluğunda çalışma vizesiyle ilgili sorulariniz için bir göçmen  avukatıyla görüşün. 

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
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Visa Options 

F-1 ve J-1 statüsünüdeki öğrenciler  

• Lisanslı tıp doktoru, osteopatı doktoru veya  klinik psikoloğun  onayıyla  ders yükünü 

azaltma seçeneği 

• Okuldan ayrılma ve onunla ilgili varılacak sonuçlarla ilgili seçenekler 

• Okuldan ayrilmayi seçen oğrenciler için  ilerdeki  bir tarihte akademik programa dönme 

imkaniyla ilgili bilgi 

• Beraberindeki eşiyle  ilgili seçenekler ve etkileri 

• Vize statüsünü değiştirmekle ilgili  seçenekler hakkında genel bilgiler  

• U ve T vizeleri hakkında genel bilgi  (bir göçmen  avukatına tavsiye ve sevk) 

• Bu konularda nitelikli avukata tavsiye ve sevk 

H-1B O-1, E-3 veya TN vizesiyle çalışanlar 

• Belli bir sure işten ayrılma seçenekleri ve bunun göçmenlik statüsüne etkileri  

• Beraberindeki eşiyle ilgili seçenekler ve etkileri 

• Vize durumunu değiştirmekle ilgili genel bilgiler.Göçmen  avukatına tavsiye ve sevk 

• U ve T vizeeri için genel bilgiler (Göçmen avukatına tavsiye ve sevk) 

• Göçmen  avukatına tavsiye ve sevk 

(ABDde  daimi ikamet bekleyen ama yeşil kartı henüz onaylanmamış) 

•  Işveren sponsorluğunda daimi ikamet basvurusu yapmiş kişilerin işi bırakmaları 

nedeniyle karşılacakları sonuçlar  

• Avukata tavsiyesi ve sevk 

Göçmenlik avukatı nedir ve ne yapar? 

Göçmenlik avukatları göçmenlik yasaları alanında uzmanlaşmış lisanslı avukatlardır. Göçmenlik 

avukatları göçmenlik vizesi basvurusu yapmak isteyen kisileri temsil ederler. Onların göçmenlik 

başvurularını yapabilirler, göçmenlik bürolarında ve mahkelerde onların haklarını savunurlar.  

Ayrıca bu konularla ilgili genel tavsiyelerde bulubilirler ve göçmenlik seçeneklerini 

anlatabilirler. Bütün avukatlar gibi, göçmenlik  avukatları da  mesleki etik ve yasal şartlarla 

bağımlı olarak müşteriyle ilgili bilgileri gizli tutmak zorundadirlar.  

Bu cevrede göçmenlik avukatı nasil bulabilirim? 

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Homeland Security Bölümü bürosu (DHS) 

ücretsiz ya da düşük maliyetli avukat  bulmak icin iki site sunuyor: 

USCIS: Community Web içinde Yardım bulun     

USCIS: Yasal Hizmetler bulun. 

•Insan%20ticaretiyle%20ilgili%20%20soruşturma%20veya%20kovuşturma%20islerinde%20işbirliği%20yapmak%20zorunluğu%20vardir%20(fiziksel%20veya%20psikolojik%20travmadan%20dolayı%20kişinin%20işbirliği%20yapma%20yeteneği%20olmadığı%20durumlar%20haricince)ve%20ABD'den%20%20gonderildigi%20takdirde%20büyük%20zorluklarla%20karşılacağını%20kanıtlaması%20gerekir
http://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services


Göçmenlik TemyizKurulu (BİA) ücretsiz ya da çok az maliyetli göçmenlik hizmetleri sağlayan 

avukatların listesini 

Amerikan Göçmenlik Avukatları Birliği (AILA)  Göçmenlik Avukat Yönlendirme Hizmeti ‘de 

göçmenlik avukatı listesi bulabilirsiniz.  

Amerikan Bar Association’in web sitesinde Eyaletlerdeki avukatların listesini bulabilirsiniz.  

http://www.justice.gov/eoir/probono/states.htm
http://www.justice.gov/eoir/probono/states.htm
http://www.aila.org/
http://www.aila.org/
http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm
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