
Mülteciler anlaşması ve korunma hakkı
Mülteciler anlaşmasında kimlerin mülteci olarak korunma hakkı olduğu belirlenmiştir. 
Bu, Hollanda yasalarına da işlenmiştir. IND birinin korunması gerekip gerekmediği konusundaki kararını 
bu kurallara bağlamaktadır. Hollanda’da korunma hakkı alabilmen için aşağıdaki 5 noktada belirtilen 
konular hakkında mümkün olduğunca tam ve ayrıntılı bilgi vermen önemlidir:

1. Geldiğin ülkede niçin tam sen kovuşturuluyorsun?
2. Niçin kovuşturuluyorsun veya kovuşturulmaya maruz kalma ihtimalin var?
3. Kim tarafından kovuşturuluyorsun?
4. Geri döndüğün zaman ne olacağından korkuyorsun?
5. Hangi gerekçelerden dolayı kovuşturuluyorsun?

Kaçış öykünü çözümlerken bu ana hatların yanı sıra başka önemli noktalara da ilgi göstereceğiz.

Randevu yapmak
VluchtelingenWerk’in (Mültecilere Yardım Kuruluşu) seninle birlikte kaçış öykünü çözümlenmesini ve 
dayanak sağlamaya yardımcı olmasını ister misin? VluchtelingenWerk çalışanları sana destek vermeye 
hazırdırlar. 

Daha fazla bilgi ister misin? O halde VluchtelingenWerk’in ofislerinden birinde yapılan görüşme 
saatlerine gel. O zaman kaçış öykünün çözümlenmesi için bir randevu da yapabilirisin. 
Hollanda’da çoğu kentlerde ve köylerde bulunan mülteci kamplarında VluchtelingenWerk ofisi de 
bulunur. Yakınlarında bulunan bir ofisi bulmak için www.forrefugees.nl internet sayfasından sorgulama 
yapabilirsin.
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Kaçış öykünü  
desteklemede yardım 
Kaçış öyküsünün çözümlenmesi



Hollanda’da iltica talep ettin. Devlet Hollanda’da sana oturma izni verilip 
verilmeyeceğine karar verecektir. IND (Göç ve Vatandaşlık Dairesi) seninle 
görüşmeler yaptıktan sonra bu konuda karar verir. Bu dönemde avukatın tarafından 
yönlendirilirsin. VluchtelingenWerk de seninle birlikte kaçış öykünü çözümleyerek 
sana destek verebilir. Böylece IND’nin hakkında iyice düşünülmüş bir karar vermesi 
için gerekli olan tüm önemli bilgilere sahip olmasını seninle birlikte sağlamış oluruz.

Kaçış öyküsünün niçin  
çözümlenmesi gerekir
İltica talep ettiğin zaman bu sana iltica hakkının 
tanınacağını da ifade etmez. Öncelikle iltica 
sürecinden geçmen gerekir. Bu, Hollanda 
devletinin korunmaya ihtiyacın olup olmadığını 
değerlendirdiği hukuksal bir süreçtir. IND 
ile yapacağın görüşmelerde kaçış öykünü 
anlatırsın. Bu görüşmelerden sonra IND 
-Hollanda devletine göre- ülkenden geçerli 
nedenlerden dolayı kaçıp kaçmadığına 

ve Hollanda’da sana oturma hakkı verilip 
verilmeyeceğine karar verir. Dolaysıyla ülkenden 
niçin kaçtığını tam ve eksiksiz olarak IND’ye 
anlatman çok önemlidir. VluchtelingenWerk 
Hollanda’da mültecilerin ve sığınmacıların 
haklarını koruyan tarafsız bir kuruluştur. 
VluchtelingenWerk her bir mültecinin adil ve 
dikkatle çözümlenmiş olan bir iltica sürecine 
hakkı olduğunun kanısındadır. Bu yüzden 
seninle birlikte kaçış öykünü çözümleyerek sana 
ve avukatına destek vermekteyiz.

Kaçış öyküsünün çözümlenmesi neyi 
ifade eder
VluchtelingenWerk seninle şahsi durumun ve kaçış 
öykün hakkında görüşür. Dosyanın içeriğini dikkatle 
inceler ve seninle görüşürüz. Seninle birlikte en 
önemli noktaları sıralarız. Ayrıca kaçış öykünü 
desteklemek için neler yapılması gerektiğine bakarız. 
Böylece bu şekilde örneğin bir doğum tutanağı 
veya benzeri deliller elde etmene yardımcı olabiliriz. 
VluchtelingenWerk ayrıca örneğin kendi ülkende 
etkinlik yapan insan hakları kuruluşlarından kaçış 
öykünü destekleyebilecek bilgi toplayabilir. 
Görüşmelerimiz sırasında kendinin neler yapabileceği 

ve VluchtelingenWerk’in sana hangi konularda 
yardımcı olabileceği hakkında konuşulur.
Eğer gerekiyorsa görüşmelerimiz sırasında birbirimizi 
iyi anlayabilmemiz için telefondan bir tercüman da 
bağlanabilir.

Ne yapmayız
VluchtelingenWerk senden izin almadan IND’ye veya 
başka herhangi bir kuruluşa senin hakkında hiçbir 
bilgi iletmez. Aynı zamanda kaçış öykün daima kendi 
kaçış öykün olarak kalır ve biz bu öykünü hiçbir şekilde 
değiştirmeyiz. Ayrıca VluchtelingenWerk oturma izni 
alma şansın olup olmadığını da söyleyemez.


