
RANDEVULARINIZI VE
DURUŞMA TARİHLERİNİZİ
KAÇIRMAMAK İÇİN
ADRESİNİZİ GÜNCELLEYİN

Davanızın en iyi şekilde sonuçlanması 
için ICE ve Göçmenlik Mahkemesi 
kayıtlarındaki adresinizi güncel 
tutmalısınız. Taşınmanızın ardından 5 
gün içinde bildiriminizi yapmalısınız 
fakat yapmadıysanız hâlâ yapabilirsiniz.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 
BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

GÖÇMENLİK VE GÜMRÜK MUHAFAZA 
BİRİMİNE (ICE) ve GÖÇMENLİK 

İNCELEME YÖNETİM OFİSİ (EOIR) 
GÖÇMENLİK MAHKEMESİNE

• Yerel ICE biriminizin yerini bilmelisiniz.
• Alınmış tüm randevularınıza İade Yetkilinizle birlikte gitmeli ve tüm

Göçmenlik Mahkemesi duruşmalarında hazır bulunmalısınız.
• Tüm göçmenlik evraklarını saklamalısınız.
• Doğru veya yeni adresinizi yerel ICE birimine bildirmelisiniz.
• Doğru veya yeni adresinizi Göçmenlik Mahkemesine bildirmelisiniz.

ICE ile alakalı konularda veya yerel ICE biriminin yerine dair 
sorularınız için aşağıdaki numarayı arayınız: 

1-888-351-4024

Göçmenlik Mahkemesi duruşmanıza dair sorularınız 
için bu numarayı arayınız: 1-800-898-7180

Sorularınız varsa:

TURKISH/TÜRKÇE 

Aşağıdaki koşulları sağlamanız gerekmektedir:



Neye ihtiyacım var?

Dosya 
numaranız

Yeni adresiniz ve telefon numaranız

Eski adresiniz

Ne yapacağım?
1.   Adres Değişikliği formunu (Form EOIR-33) doldurun ve

         üç nüsha olarak çoğaltın.

* 2.   Adres Değişikliği formunun asıl nüshasını Göçmenlik

* 3.    Adres Değişikliği formunun bir nüshasını
ICE Avukatlarına gönderin. ICE 
Avukatlarının adreslerini bulmak için 
https://www.ice.gov/contact/field-
offices?office=12 adresini ziyaret 
ederek yeni adresinizin bulunduğu 
eyalet ve bölgeyi aratabilirsiniz

4. Adres Değişikliği formunun bir nüshasını
kayıt yaptırırken ICE Yetkilinize verin.

5. Adres Değişikliği formunun bir nüshasını
kendi kayıtlarınız için güvenli bir yerde
saklayın.

6. Göçmenlik Mahkemesi’nde işlemleri
sürmekte olan her aile bireyiniz için ayrı
bir Adres Değişikliği formu
doldurmalısınız.

* Belgeleri gönderdiğinize dair kanıtınız olması için

Adres Değişikliği Formu

Bir sonraki duruşmanızın olduğu Göçmenlik 
Mahkemesi ve ICE Avukatlarının adresi 

belgeleri taahhütlü posta ile göndermelisiniz ve size
bir makbuz verilmesini talep etmelisiniz. Bu
makbuzu belgeleri gönderdiğinize dair kanıt olarak
kullanabilirsiniz. Taahhütlü postayı herhangi bir
posta merkezinden gönderebilirsiniz.

Belgeleri gönderdikten sonra
Göçmenlik Mahkemesi’nde

görülecek bir sonraki davanızın 
tarihini ve yerini onaylatmak için 

aşağıdaki numarayı arayınız:

1-800-898-7180

My NEW address is:

(“In care of” other person, if any)

(Number, Street, Apartment)

(City, State and ZIP Code)

(Country, if other than U.S.)

(New Telephone Number)

My OLD address was:

(“In care of” other person, if any)

(Number, Street, Apartment)

(City, State and ZIP Code)

(Country, if other than U.S.)

Name:

Alien Number: A

OMB# 1125-0004Alien’s Change of Address Form/Immigration Court

U.S. Department of JusticeExecutive Office for Immigration ReviewImmigration Court

If you move or change your phone number, the law requires you to file this Change of Address Form with the Immigration Court. You must file this

form within five (5) working days of a change in your address or phone number. You will only receive notification as to the time, date, and place of

hearing or other official correspondence at the address which you provide. Changes in address or telephone numbers communicated through any means

except this form, e.g., pleadings, motion papers, correspondence, telephone calls, applications for relief, etc. will not be recognized and the address

information and record will remain unchanged.
Failure to appear at any hearing before an Immigration Judge, when notice of that hearing or other official correspondence was served on

you or sent to the address you provided, may result in one or more of the following actions:

• If you are not already detained, you may be taken into custody by the Department of Homeland Security (DHS) and held for further action; and

If you are in removal proceedings:Your hearing may be held in your absenceunder Section 240 of the Immigration
and Nationality  Act (INA), and an order
of removal may  be entered against you.
Furthermore, you may become ineligible for
the following forms of relief from removal
for a period of 10 years after the date of theentry of the final order:1. Voluntary Departure as provided forin Section 240B of the INA;2. Cancellation of Removal as providedfor in Section 240A of the INA;3. Adjustment of Status or Change ofStatus as provided for in Section(s)245, 248, or 249 of the INA.

If you are in deportation proceedings:Your hearing may be held in your absence
under Section 242B of the Immigration and
Nationality Act (INA) (1995), and an order
of deportation may be entered against you.
Furthermore, you may become ineligible for
the following forms of relief from deporta-
tion for a period of 5 years after the date ofthe entry of the final order:1. Voluntary Departure as provided forin Section 242(b) of the INA (1995);2. Suspension of Deportation or Vol-untary Departure as provided for inSection 244 of the INA (1995);3. Adjustment of Status or Change ofStatus as provided for in Section(s)245, 248, or 249 of the INA (1995).

If you are in exclusion proceedings:Your application for admission to the United
States may be considered withdrawn, and
your hearing may be held in your absence
and an order of exclusion and deportationentered against you.

PROOF OF SERVICE (You Must Complete This)

I

mailed or delivered a copy of this Change of Address Form on
to the Officeof the Chief Counsel for the DHS (U.S. Immigration and Customs Enforcement-ICE) at

SIGN HERE

Signature

Date

X

SIGN HERE

Signature

X

(Name)
(Date)

(Number and Street, City, State, Zip Code)

Form EOIR - 33/ICRevised July2015

Göçmenlik Mahkemesi’ne adres değişikliği bildirimi 
yapmak için yerel Göçmenlik Mahkemesi’nden 
alabileceğiniz ya da https://www.justice.gov/eoir/form-
eoir-33-eoir-immigration-court-listing adresinden 
ulaşabileceğiniz Form EOIR-33’ü kaydettirmelisiniz. 
Bu işlemi yeni adresinize taşınmanızın ardından 5 
gün içinde yapmalısınız.

Mahkemesi’ne postalayın. (Bu işlem https://www.justice.gov/
eoir/form-eoir-33-eoir-immigration-court-listing adresinden 
internet üzerinden de yapılabilir.)

https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-immigration-court-listing
https://www.ice.gov/contact/field-offices?office=12
https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-immigration-court-listing
https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-immigration-court-listing
https://www.ice.gov/contact/field-offices?office=12
https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-immigration-court-listing



