
Bu broşür sana niçin verildi?
Hollanda’da iltica talep etmek istiyorsun. İltica etmek demek: Kendi 
ülkelerinde güvende olmayan ve korunamayan insanların başka bir ülkeye 
sığınıp koruma talep etmeleri demektir.

İltica başvurusu yaptığın zaman Hollanda devletinden resmen sana oturma 
izni verilmesini talep etmiş oluyorsun. Hollanda’da yaşayabilmek için bu 
izninin olması gerekmektedir. İltica başvurusunu yaptığın zaman itibaren 
iltica prosedürün başlar. Bu, Hollanda devletinin sana oturma izni verilip 
verilmeyeceğini değerlendirildiği hukuksal bir işlemdir.

Bu broşürde iltica prosedürü süresinde olup bitenler hakkında bilgiler 
verilmiştir. Ayrıca ne yapman gerektiği (zorunlulukların) ve Hollanda 
devletinden ne gibi şeyler bekleyebileceğin hakkında (hakların) da bilgiler 
verilmiştir. 
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İltica talebin
İltica prosedürü hakkında bilgiler
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Hollanda’da kimler korunabilir  
(iltica edebilir)?

İltica bazında oturma izni
Hollanda Yabancılar Yasasında ne zaman iltica bazında oturma izni 
alabileceğin yazılıdır. Aşağıdaki durumlardan biri sana geçerli 
olduğu zaman iltica bazında oturma izni alabilirsin:
• Ülkende ırk, din, vatandaşlık veya siyasi görüşlerin dolaysıyla 

kovuşturulacağından gerçekten korkuyorsun. Veya belirli bir 
toplumsal gruba ait olabilirsin.

• Ülkende idam cezasına çarptırılacağından gerçekten korkabilirsin 
veya işkence göreceğinden ya da başka bir şekilde insanlık dışı 
muamele görme veya aşağılanama korkun olabilir.

• Ülkendeki silahlı bir çatışmadan dolayı rastgele şiddete maruz 
kalacağından ciddi korkun olabilir.

• Annen veya baban kısa süre önce Hollanda’da oturma izni almış 
olabilir. 

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi IND oturma izni alma 
koşullarına uyup uymadığını inceler.
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Hangi kuruluşlarla karşılaşırsın?

Hollanda kanununa göre ufak yaşta bir sığınmacı olarak anne veya 
baban ya da bir bakıcın olmadan Hollanda’ya geldiğin zaman sana 
bir vasi tayin edilmesi gerekir. Hollanda’da bu işlemle ilgilenen 
kuruluşun adı Nidos vakfı’dır. Nidos vakfı refakatsiz küçük sığınmacı 
yabancıların velayet ve (bir kısmının) konaklama işlemlerine bakar. 
Bu vakıf senin velayetini talep eder. Nidos vakfı bundan sonra kendi 
çalışanlarından birini senin vasin olarak tayin eder. Bu çalışan sana 
Hollanda’da öncülük yapar. Vasi diğer işleri arasında senin için 
alınması gereken önemli kararları alır ve oturabileceğin iyi bir yerin 
olmasını ve eğitim almanı sağlar.Vasi aynı zamanda iltica 
işlemlerinde sana yardımcı olur ancak IND’nin alacağı kararı 
etkileyemez. Nidos vakfı 15 yaşından ufak çocukların bakıcı aileye 
verilmesini ve oturma izni olan gençlerin ufak çaplı konutlara 
yerleştirilmesini sağlar. Nidos vakfı tarafından velayet ve barınak 
konuları hakkında daha fazla bilgiler için bak.   www.nidos.nl

Merkezi Mülteciler Kabul ve Konaklama Organı (COA) 
mültecilerin Hollanda’da kabul ve buna bağlı rehberlik işlemleriyle 
ilgilenen kuruluştur. 15 yaşından ufak olduğun zaman iltica 
işlemleri süresinde Nidos’a bağlı bir konaklama ailesinin yanında 
kalırsın. 15 yaşından büyük isen COA’ya ait olan genç sığınmacıların 
kaldığı özel bir konaklama yerine sevk edilirsin. COA sana kalacak 
bir yer ayarlar ve seni sigortalar. Bir doktorla temas kurmada yardım 
için COA’ya başvurabilirsin. COA tarafsız bir kuruluştur ve iltica 
talebin hakkında karar vermez.  www.coa.nl

Mülteciler Sağlık Bakımı (GZA) hasta olduğun veya sağlık 
konusunda soruların olduğu zaman başvurabileceğin bir kuruluştur. 
COA’ya ait her konaklama yerinde veya buraya yakın yerlerde 
GZA’nın bir sağlık merkezi bulunur. GZA senin için doktor 
asistanından, sağlıkçıdan GGZ muayenehane çalışanından veya aile 
hekiminden bir randevu alır.  www.gzasielzoekers.nl

Hollanda Mültecilere Yardım Kuruluşu mültecilerin haklarını 
koruyan tarafsız bir insan hakları kuruluşudur. Mültecilere Yardım 
Kuruluşu sana İltica prosedürü hakkında bilgi verir. Mültecilere 
Yardım Kuruluşu bu prosedür sırasında sana bilgi ve şahsen destek 
verip diğer kuruluşlarla bir sorunun olduğu zaman arabuluculuk 
yapar. Kuruluş bunu avukatla işbirliği içinde yapar. Mültecilere 
Yardım Kuruluşu iltica talebin hakkında soru sorulmaz. 
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

Ücretini kendin ödeyemediğin zaman Hukuksal Yardım Kurulu bir 
avukatın devreye girmesini sağlar ve avukatın ücretini öder. Avukat 
Hukuksal Yardım Kurulu çalışanı değildir. Avukat iltica prosedürü 
süresinde sana hukuksal yardım sunan tarafsız bir hukuk uzmanıdır. 
 www.rvr.org

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) Adalet ve Güvenlik 
Bakanlığına bağlı bir dairedir. IND memurları seninle kimliğin, 
vatandaşlığın, yol güzergahın ve ülkenden kaçış nedenlerin 
hakkında görüşmeler yapar. Kişisel öykünü ve geldiğin ülkedeki 
durumu incelerler. Ondan sonra da (geçici olarak) Hollanda’da kalıp 
kalamayacağın ve ülkene geri dönmen gerekip gerekmediği 
konusunda bir karar alırlar.  www.ind.nl

IND’ye ait binalarda ve COA’nın barınma merkezlerinde güvenlik 
çalışanları vardır. Bu çalışanları giyindikleri üniformalarından 
tanıyabilirsin. Onlar senin güvenliğini sağlamak için bu tür yerlerde 
bulunmaktadırlar. Onlara IND’ye ve COA’ya ait binalarda ve 
alanlarda neler yapılmasına izin verilip verilmediğini sorabilirsin. 
Bu güvenlik çalışanlarının iltica talebin hakkında karar verme 
konusunda herhangi bir etkileri yoktur.
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Geri Dönüş ve Terk İdaresi (DT&V) Hollanda Adalet ve Güvenlik 
Bakanlığına bağlı bir dairedir. Oturma izni verilmediği zaman bir 
DT&V görevlisi ülkene geri dönüş işlemlerini organize eder. 
 www.dienstterugkeerenvertrek.nl

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göçmenlere dünya çapında 
destek veren bir kuruluştur. Hollanda’yı kendi başına tek etmek 
istediğin zaman IOM sana yardımcı olabilir. IOM geri dönüş ve 
yeniden uyum konularında pratik bilgiler verir ve Hollanda’dan 
gidişini ayarlarken sana rehberlik yapar. Bu konuda yardım için 
Nidos vasine, Mültecilere Yardım Kuruluşu görevlisine veya 
avukatına başvurabilirsin.  www.iom-nederland.nl

Senden neler yapman beklenmektedir?

İltica prosedürü süresinde iltica nedenlerini destekleyebilecek 
beyanlarda bulunman önemlidir. Aynı zamanda senden elinde 
bulunan veya daha sonra getirtebileceğin delilleri (örneğin 
sorunlarını destekleyebilecek belgeleri veya mektupları) IND’ye 
göstermen beklenmektedir. Şu anda seninle ilgili bir sorun varsa ve 
IND’nin bunu bilmesi gerekiyorsa bunu en kısa zamanda IND’ye 
bildirmen önemlidir. IND sana bu durumda iltica prosedüründen 
geçmen için mümkün olduğunca iyi destek vermeye çalışır.

Günden güne iltica prosedürü

IND ile olan randevu gününde IND’nin şubesine gidersin ve genel 
iltica prosedürün başlar. Aşağıda günden güne iltica prosedürünün 
nasıl ilerlediği anlatılmıştır.

1. gün: İlk görüşme
İlk önce bir IND görevlisiyle ilk resmi konuşman olur. Buna ilk 
görüşme veya mülakat denir. Bu görüşmede IND başvuru 
görüşmesinde vermiş olduğun bilgileri kontrol eder. Ayrıca 
anlaşılmayan konular varsa IND sana daha fazla sorular sorar.

Başvuru görüşmesi yapmadın mı? O halde sana kim olduğun ve 
nereden geldiğin konularda sorular sorulur. Ama ayrıca ailen, 
annen, baban veya sana bakmış olan diğer kişiler ve Hollanda’ya 
yaptığın yolculuk hakkında sorular sorulur.

Eğer istersen ilk görüşmeye Mültecilere Yardım Kuruluşu görevlisi 
veya vasin de katılabilirler. İlk görüşmede iltica nedenlerin hakkında 
soru sorulmaz. Bu gibi sorular IND görevlisiyle yapacağın ikinci 
görüşmede sorulur. IND görevlisi sana sorular sorarak doğru 
konuşup konuşmadığını da kontrol eder. İlk görüşmeye mümkün 
olduğunca iyi hazırlan. Bir avukat sana bu konuda yardımcı olur. 
Kim olduğunu ve nereden geldiğini anlatman için sana 1 tek şans 
tanınır. Her zaman gerçek bilgilerini ve gerçek doğum tarihini belirt 
ve sahte bir belgedeki (yolculuk belgesindeki) bilgileri verme. Gizli 
isim kullandığın zaman da bunu belirt. Çünkü belgelerinin ve 
hikayenin doğruluğu kontrol edilir. IND anlatımlarının doğru 
olmadığını veya belgelerinin gerçek olmadığını tespit ederse bu 
durum IND’nin sana oturma izni verilip verilmeyeceği konusunda 
vereceği kararı etkiler. Her görüşmeye bir tercüman çağrılır. IND 
görevlisi soruları Hollandaca sorar. 

Tercüman bu soruları senin anlayacağın bir dilde tercüme eder. 
Tercüman aynı zamanda senin vereceğin yanıtları da Hollandacaya 
çevirir. Tercüman tarafsızdır ve IND’nin iltica talebin hakkında 
vereceği kararı etkileyemez. Tercümanla anlaşamadığınız zaman 
derhal söyle. O zaman IND sana başka bir tercüman çağırır. Soruları 
iyi anlamadığından dolayı yanlış anlaşılmaların olmaması 
önemlidir. İlk görüşmenin raporu (avukat vasıtasıyla) sana verilir. 

2. gün: İkinci görüşmeye hazırlık
Avukat seninle birlikte ilk görüşmenin raporunu inceler. Bunun için 
avukatın IND şubesinde ayrı bir odası vardır.
Bu görüşmede bir tercüman avukatına anlatmak istediğin her şeyi 
tercüme eder. Raporda eksik veya yanlış bir şey varsa avukat bunu 
IND’ye iletir. Avukatın seni IND ile yapacağın ikinci görüşmeye 
hazırlar.

3. gün: İkinci görüşme
IND görevlisiyle yapacağın ikinci konuşmaya ikinci görüşme veya 
mülakat denir. Bu görüşmede iltica nedenlerini anlatabilirsin. Bu 
görüşme de IND’nin şubesinde yapılır. IND’nin korunmaya ihtiyacın 
olduğunu tespit edebilmesi için gereken her şeyi anlatman 
önemlidir. Başından geçen olayları ve hangi nedenden dolayı kendi 
ülkende korunamayacağını anlatırken dürüst ol ve her şeyi tam ve 
açık bir şekilde anlat. Belirli bir olayı tam olarak hatırlamadığın 
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zaman IND görevlisine söyle. IND görevlisi ülkendeki genel durumu 
bilir. Kendi durumunu ve niçin şahsen korunmaya ihtiyacın 
olduğunu anlatman önemlidir. Her ne kadar ufak olsa da her 
ayrıntıyı mümkün olduğunca anlat. IND görevlisi sana bu konuda 
soru da sorar. 

Ülkende başından geçen olaylardan dolayı vücudunda yara izleri, 
bedensel veya ruhsal şikayetlerin varsa IND görevlisine anlatman 
önemlidir. IND başvurunun değerlendirmesinde önemli olduğunu 
düşünüyorsa sende belirli bir (tıbbi) araştırma yapmaya karar 
verebilir. Ücretini kendin ödemen kaydıyla böyle bir araştırmayı 
kendin de yaptırabilirsin. Avukatın sana bu konuda yardımcı 
olabilir. Bu görüşmede geldiğin veya daha önce kaldığın bir ülkede 

kimlerin sana bakıp bakamayacaklarını açıkça anlatman önemlidir. 
Niçin böyle düşündüğünü de IND görevlisine anlat.
Bu görüşmeye bir tercüman çağrılır. 

Avukatın veya vasin genelde bu görüşmeye katılırlar. Onların yerine 
seni temsil eden başka birini de beraberinde getirebilirsin. 
Mültecilere Yardım Kuruluşu görevlisinden de bu görüşmeye 
katılmasını rica edebilirsin. İkinci görüşmenin raporu (avukat 
vasıtasıyla) sana verilir.

4. gün: İkinci görüşmenin raporunun incelenmesi
Avukatın seninle birlikte ikinci görüşmenin raporunu inceler. Bu 
görüşmede de bir tercüman sana avukatına anlatmak istediğin her 
şeyi tercüme etmede yardımcı olur. Raporda eksik veya yanlış bir şey 
varsa avukatın bunu bir yazıyla IND’ye iletir. 

5. gün alınmak istenen karar
IND sana iltica bazında oturma izni verilip verilemeyeceğini 
değerlendirir. Bu değerlendirme iltica prosedürünün ne şekilde 
devam edeceği açısından belirleyicidir. 
İki olanak vardır:
1. iltica bazında oturma izni alma koşullarına uyuyorsun. 
 Sana (avukatın vasıtasıyla) iltica talebinin kabul edildiği yazılı 

olan bir yazı (=karar) gelir. Yani sana (geçici olarak) Hollanda’da 
kalma izni verilmiş olur. Bundan sana ne gibi sonuçlar doğacağı 
konusunda avukatın sana bilgi verir.

2. IND’nin araştırma yapması için daha fazla zamana ihtiyacı vardır 
ve iltica talebin hakkında 8 gün içinde karar veremeyecektir.

 IND iltica talebini Uzatmalı İltica Prosedüründe incelemeye 
devam eder. Başvurunun yanıtı daha sonra gelecektir. Sana 
Uzatmalı İltica Prosedürü hakkında ayrı bir broşür verilir. 

3. IND iltica bazında oturma izni almak için koşullara uymadığının 
kanısındadır.

 Sana (avukatın vasıtasıyla) IND’den iltica talebinin reddedileceğini 
hedefledikleri bir yazı gelir. Bu bir niyet yazısıdır. Bu yazıda 
hedeflenen reddin gerekçeleri ve bundan sana ne gibi sonuçlar 
çıkacağı yazılı olur. Avukatın bu yazıyı seninle görüşür.

6. gün: Görüş
IND iltica talebini reddetme niyetinde olduğu zaman, bu niyet 
hakkında avukatınla görüşürsün. Avukatın seninle daha önce bu 
konuda anlaşmalar yapmıştır. Avukatın bunun üzerine IND’ye bir 
görüş yazısı gönderir. Bu yazı ile IND’nin niyet mektubuna karşılık 
resmen cevap vermiş ve niçin buna katılmadığını açıklamış olursun.

7. ve 8. günler: karar
IND görüş yazısını okuduktan sonra hedeflenen ret kararının 
değiştirilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirir. Bu 
değerlendirmenin sonucunda iltica prosedürünün ne şekilde devam 
edeceği belirlenir. IND bu değerlendirmenin sonucunu bir yazı ile 
avukatına bildirir. Avukatın sana bundan ne gibi sonuçlar 
doğacağını açıklar.
Dört olanak vardır:
1. Görüş yazını okuduktan sonra IND yine de senin iltica bazında 

oturma izni alma koşullara uyduğunun kanısına varır.
 Sana (avukatın vasıtasıyla) IND’den iltica talebinin kabul edildiği 

yazılı olan bir yazı (=karar) gelir. Hollanda’da (geçici olarak) 
kalabilirsin. Avukatın sana bundan ne gibi sonuçlar doğacağı 
konusunda bilgi verir. 

2. IND’nin araştırma yapması için daha fazla zamana ihtiyacı vardır ve 
iltica talebin hakkında 8 gün içinde karar veremeyecektir. IND iltica 
talebini uzatmalı süreçte inceler. Sana Uzatmalı İltica Prosedürü 
hakkında ayrı bir broşür verilir.

3. IND senin iltica bazında oturma izni verilmesi için geçerli olan 
koşullara uymadığının kanısındadır. Sana IND’den (avukatın 
vasıtasıyla) bir yazı gelir (=karar). Kararda ret gerekçeleri ve 
bundan sana ne gibi sonuçlar doğacağı yazılı olur. 

 Yazıda ayrıca karara karşı neler yapabileceğin ve ne gibi geri 
dönüş olanakların olduğu yazılı olur. Avukatın bu yazıyı seninle 
görüşür.

4. IND dosyanı DT&V’ye iletir. DT&V görevlileri seninle gidiş 
görüşmeleri yapıp geldiğin veya daha önce kalmış olduğun 
ülkede sana kimin bakabileceğini araştırırlar. Bu görüşmelere ve 
araştırmalara işbirliği yaptığın ve DT&V senin elinde olmayan 
nedenlerden dolayı geldiğin ülkeye geri dönemeyeceğinin 
kanısında olduğu zaman bunu IND’ye iletir. IND seni refakatsiz 
ufak çocuklar için ‘hata dışı’ (buitenschuld) politikasının 
çerçevesinde bir oturma izni alma başvurusu yapmaya çağırır.

Başvurunun geri çekilmesi

Başvurunu her an için geri çekebilirsin. O durumda bir avukata, 
vasine veya doğrudan IND’ye başvurman iyi olur. IND’ye yapmış 
olduğun başvuruyu geri çektiğin zaman, başka bir nedenle kalmana 
izin verilmemiş ise artık Hollanda’da kalamazsın. İltica talebini geri 
çektin ve başka bir nedenden dolayı Hollanda’da kalamıyor musun? 
O zaman geldiğin ülkeye geri dönmen gerekir. Geri dönüş 
yolculuğun başlayıncaya kadar bir konaklama yerinde kalmaya 
devam edersin. İltica başvurunu geri çektikten sonra yeniden bir 
iltica talebinde bulunman mümkündür. 
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İltica Prosedüründen sonra

Sana oturma izni veriliyor
İltica talebin IND tarafından kabul edildiği zaman (geçici olarak) 
Hollanda’da kalabilirsin. Sana oturma izni verilecektir.
15 yaşından ufak isen Nidos ufak çaplı bir konutta kalmanı sağlar. 18 
yaşından büyüksen vasine danışılarak çalışabilir ve bir ev de 
arayabilirsin. COA sana ev aramada yardımcı olabilir. Kendi evin 
çıkana kadar COA’ya ait konaklama yerinde kalmaya devam 
edebilirsin. Oturma iznini aldıktan sonra IND sana hakların ve 
yükümlülüklerin hakkında bilgi verir. 
Vasin ve Mültecilere Yardım Kuruluşu görevlileri sana her çeşit 
kuruluşlara nasıl ulaşabileceğin konusunda yardımcı olurlar.
Mültecilere Yardım Kuruluşu da aile ferlerinin Hollanda’ya 
gelmelerinde yardımcı olabilir.

Oturma izni verilmiyor
İltica talebin IND tarafından reddedildiği zaman avukatına 
danışarak bir Hollanda mahkemesinde itiraz davası açabilirsin. 
Yani IND tarafından verilen kararı kabul etmediğini resmen 
mahkemeye bildirirsin. Aynı zamanda mahkemeden itiraz davası 
süresince Hollanda’da kalmana izin verilmesini talep edebilirsin. 
Avukatın bu konuda sana yardımcı olur. Bunun üzerine hakim 
IND’nin iltica talebin hakkında karar verirken Hollanda yasalarını 
doğru uygulayıp uygulamadığını inceler.  Bazı durumlarda hakimin 
vereceği kararı Hollanda’da bekleyebilirsin. IND’nin iltica talebini 
reddettiği ve mahkemede itiraz davası açtığın zaman sana genelde 
Hollanda’yı terk etmen için 28 gün süre tanınır. Geri dönüşünden 
kendin sorumlusun.  Sana tanınan süre içinde kendiliğinden 
ayrılmadığın zaman ülkene zorla geri gönderilebilirsin. DT&V gidiş 
işlemlerini organize etmende sana yardımcı olur. Geri dönüş 
yolculuğun organize edilmediği sürece konaklama yerinde kalmaya 
devam edersin. Ülkene gönüllü olarak geri dönmeye razı olduğun 
zaman Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile irtibat kurabilirsin.  IOM 
sana daha fazla bilgi verebilir ve sana gidişine yardımcı olabilir. 
Genelde IOM’nin mülteci kamplarında randevusuz görüşme saatleri 
vardır ve değişik kentlerde de IOM görevlilerinden biriyle randevu 
yapabilirsin. İltica işlemleri bittikten sonra da destek ve bilgi için 
Mültecilere Yardım Kuruluşuna başvurabilirsin.

Hata dışı oturma izni’

Nizami oturma izni
Refakatsiz küçük sığınmacılara özel politika uygulanmaktadır. İltica 
talebinde bulunduktan sonra 3 yıl içinde kendi ülkene geri 
dönemiyor musun? Buna karşı yapabileceğin bir şey yok mu ve 
ülkende iyi bir kabul olanağı yok mu? O halde özel bir oturma izni 
alabilirsin. Bu özel oturma iznini, yani hata dışı oturma iznini, 
alabilmen için bazı koşullara uyman gerekir.  
• İltica talebinin reddedilmiş olması,
• İlk başvuruyu yaptığın zaman 15 yaşından ufak olman, 
• 18 yaşından küçük olman ve bekar olman,
• Hollanda’da yalnız olman, yani annen-baban veya yurt dışında 

sana tayin edilmiş bir vasinin olmaması,
• Geldiğin ülkede veya daha önce yaşadığın bir ülkede sana bakacak 

bir kimsenin veya kuruluşun olmaması,
• Daha önce (yalnız veya vasinle veya başka bir yetişkin ile birlikte) 

geri dönüşüne işbirliği yapmış olman,
• Senin hatan olmadan geldiğin veya örneğin daha önce kalmış 

olduğun bir ülkeye geri gitmenin mümkün olmaması.

Bu koşullara uyduğun, iltica talebini yaptıktan sonra üzerinden 3 yıl 
geçmeden önce de tespit edilebilir. 

Hollanda’da iltica talebinde bulunduğun zaman 15 yaşından büyük 
olduğun zaman da nizami hata dışı oturma izni alabilirsin. Bu 
durum örneğin IND’yi gerçekten geldiğin ülkeye geri 
dönemeyeceğine dair yeterince ikna etmiş isen söz konusu olabilir. 
Koşullar şunlardır:
• Geldiğin ülkenin veya daha önce kalmış olduğun ülkenin 

yetkilileri geri dönmene izin vermemeleri,
•  Yetkililerden yardım almak veya gerekli yolculuk belgelerini elde 

edebilmek için inisiyatif göstermiş olman,
•  Tıbbi nedenlerden dolayı gitmenin mümkün olmaması. 

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) kendi hatan dışında 
refakatsiz küçük sığınmacı oturma izni alma koşullarına uyup 
uymadığına dair karar verir. 
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İnsan ticareti mağdurlarına özel oturma 
izni

İnsan ticareti mağduru isen süreli bir nizami oturma izni alabilirsin. 
Bu geçici bir oturma iznidir. Ayrıca şu koşullara uyman gerekir:
• İnsan ticareti mağduru olmak,
• Bir sanığın aranması veya sanığa karşı kovuşturma açılması için 

suç duyurusunda bulunmuş olman veya başka bir şekilde 
yardımcı olmuş olman, 

• Suç duyurusu yapılmış olan bir sanığa karşı bir soruşturma veya 
kovuşturma açılmış olması veya başka bir şeklide buna işbirliği 
yapmış olman.

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) bir insan ticareti 
mağduru olarak oturma izni alma koşullarına uyup uymadığına dair 
karar verir.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel veriler kendi hakkındaki her çeşit bilgileri içerir. Bu broşürün 
hazırlanmasında işbirliği yapan tüm kuruluşların isimleri aşağıda 
belirtilmiştir. Bu kuruluşlar başvurunun, bildirimin veya talebin 
incelenmesi sırasında kişisel bilgilerini kaydederler. Senden ve eğer 
gerekiyorsa diğer kuruluşlardan veya şahıslardan verilerini talep 
ederler. Bu kuruluşlar verilerini kullanırlar ve saklarlar ve eğer 
kanunen gerekiyorsa diğer kuruluşlara iletirler.
Kişisel gizlilik mevzuatında verilerini işleyen kuruluşların uymaları 
gerektiği kurallar yazılıdır. Örneğin onların verilerini dikkatle ve 
güvenli bir şekilde işlemeleri gerekir. Kişisel gizlilik mevzuatında 
hakların da yazılıdır. Örneğin:
• kuruluşlarda kayıtlı olan bilgilerini inceleme hakkı,
• kuruluşların bilgilerini ne yaptıklarını ve niçin yaptıklarını bilme  
 hakkı, 
• verilerinin hangi kuruluşlara iletilmiş olduğunu bilme hakkı.

Kişisel bilgilerinin ne şekilde işlendiği konusunda daha fazla bilgi 
almak ister misin? O halde kuruluşların web sayfalarını incele.

Sıkça sorulan sorular

IND ile ilk görüşmem ne zaman olacak?
Yabancılar polisine başvurduktan sonra iltica işlemlerine 
başlanması için en az 3 hafta hazırlanma süren vardır. Genelde IND 
ile yapacağın ilk görüşmenin yapılması için en az 3 hafta beklemen 
gerekir. IND kaldığın COA mevkiine veya bakıcı aileye yere bir yazı 
göndererek seni bu ilk görüşmeye çağırır.

IND’nin kararını ne kadar zaman bekleyeceğim?
Genel İltica İşlemleri genelde sekiz iş günü sürer. IND ofisleri 
normal iş günü sayılmayan cumartesi ve pazar günleri genelde 
kapalıdır. Örneğin iltica prosedürü süresinde hastalanmış olduğun 
için IND bazen 8 iş günü içinde karar verememektedir. O durumda 
IND iltica talebin hakkında bir karara varabilmek için ilaveten 6 iş 
günü daha zaman alabilir.

Aynı zamanda IND iltica talebini Uzamalı İltica Prosedürü dahilinde 
işleme almaya karar verebilir. O durumda IND’nin iltica talebin 
hakkında karar vermesi iltica başvurusunu imzaladığın günden 
itibaren en fazla 6 ay sürecektir. O durumda san bu Uzatmalı İltica 
Prosedürü hakkında ayrıntılı bilgi içeren başka bir broşür verilir. 
IND 6 ay içinde karar veremediği takdirde, IND’den sana bu konu 
hakkında bilgi verilir. İltica başvurusunu yaptığın günden itibaren 6 
ay içinde IND’den sana bir karar gelmediği veya IND’den herhangi 
bir haber çıkmadığı zaman IND’ye bir yazı göndererek iltica talebin 
hakkında 2 hafta içinde karar vermelerini talep edebilirsin. Avukatın 
sana bu konuda yardımcı olabilir. Avukatının talebiyle bir hakim, 
IND karar vermediği sürece geçen her gün için sana bir ceza 
ödenmesine karar verebilir. 

İltica öykümü aslında bir bayana anlatmak istiyorum. Bu mümkün mü?
Hollanda’da günlük yaşamda erkeklerle veya kadınlarla irtibatı 
reddedemezsin. Hollanda toplumunda erkekler ve kadınlar eşit 
muamele görürler. Bu senden de beklenmektedir. Ama iltica 
talebinin gerekçelerini bir bayan IND memuruna daha rahat 
anlatabilirim diye düşünüyorsan bunu IND ile yapılan ilk 
görüşmede belirtebilirsin. O durumda IND ikinci görüşmede sana 
bir bayan memur tahsis etmeye ve çevirmen çağırmaya çalışacaktır. 
İltica talebinin gerekçelerini bir erkek IND memuruna daha rahat 
anlatabilirim diye düşünüyorsan IND o zaman ikinci görüşmede 
sana bir erkek memur tahsis etmeye ve çevirmen çağırmaya 
çalışacaktır.

Hastalandığım zaman ne yapmalıyım?
Hasta veya hamile isen, bunu tıbbi tavsiye için yapılan araştırmada 
sağlıkçıya bildir (bak: “İltica prosedürün başlamadan önce” 
broşürüne). Bu, örneğin tüberküloz, uyuz veya hepatit B gibi 
bulaşıcı bir hastalığın olduğu zaman önemlidir. Sağlıkçıya verdiğin 
tüm bilgiler gizli tutulur.
Sağlıkçı senin iznin olmadan hiçbir zaman başkalarına sağlığın 
hakkında bilgi vermez. Sağlıkçının IND’ye senin hakkında bilgi 
vermesini kabul edersen IND icabında görüşmeler esnasında bu 
durumu dikkate alır.



Bu yayım aşağıda belirtilen kuruluşların işbirliğiyle 
hazırlanmıştır:
Merkezi Mülteciler Kabul ve Konaklama Organı (COA) 
Geri Dönüş ve Terk İdaresi (DT&V)
Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND)
Hukuksal Yardım Kurulu (RVR)
Hollanda Mültecilere Yardım Kuruluşu (VWN)
Nidos – Sığınmacı gençleri koruma kuruluşu 
Yabancılar polisi, Teşhis ve İnsan Ticareti bölümü (AVIM)
Kraliyet Jandarma Ekibi (KMar)
Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

Talimat veren kuruluşlar:
Adalet ve Güvenlik Bakanlığının Göç Politikaları Müdürlüğü
www.rijksoverheid.nl

Bu yayımın içeriğinden herhangi bir hak talep edemezsiniz.
Çevirideki ihtilaf durumlarında Hollandaca kaynak metin geçerlidir.
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İltica işlemlerin süresinde hastalandığın zaman bu COA, IND veya 
Mültecilere Yardım Kuruluşu (VWN) çalışanına bildirebilirsin. Onlar 
sana uygun (sağlık) yardımın yapılmasını sağlayabilirler.
IND ile veya avukatınla görüşme yapacağın gün hasta isen, vasine 
veya bir COA çalışanına bunu avukatına veya IND’ye iletmesini rica 
et.

Bu broşürü okuduktan sonra soruların var mı?
Sorularını vasine, avukatına veya COA görevlilerinden ya da 
Mültecilere Yardım Kuruluşu (VWN) çalışanlarından birine veya 
IND’ye sorabilirsin.

Şikayetin var mı?
İltica işlemlerinle ilgili olan bütün kurumlar profesyonel ve dikkatle 
çalışmaktadırlar. Ancak bir kurumun sana karşı iyi davranmadığını 
düşünüyorsan şikayet edebilirsin.
Avukatın veya Mültecilere Yardım Kuruluşunun (VWN) çalışanı sana 
bu konuda yardımcı olabilir.
 


