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Siz sığınacaq üçün müraciət etmək 

istəyirsiniz 
Qeydiyyat mərhələsi və istirahət və hazırlıq dövrü  
 

 

 
 

 
 
 

Bu kitabçanı niyə alırsınız? 

Siz qorunmaq (sığınacaq) üçün Niderland'a səfər etmişsiniz. Sığınacaq üçün müraciət 

etməklə əlaqəli çoxlu məsələlər var. Bu kitabça, sığınacaq prosedurunun ilk günlərində 
nə gözləyə biləcəyinizi açıqlayır. Miqrasiya və İqlimləşdirmə Xidməti (IND) bunu 

müraciət mərhələsi adlandırır. Bu kitabça həmçinin müraciət mərhələsindən sonra nə 
baş verəcəyini açıqlayır.  
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Müraciət mərhələsində hansı təşkilatlarla qarşılacaqsınız? 
 
Müraciət mərhələsində, fərqli təşkilatlardan olan şəxslərlə görüşüb danışacaqsınız. 

Onların bəziləri Niderland dövlətinə aiddir və bəziləri deyil. Müxtəlif təşkilatların 
loqoları, və onların gördüyü işlərlə bağlı qısa açıqlama, aşağıda göstərilmişdir.  

 

 

Vreemdelingenpolitie (AVIM) Niderland polisinin bir 

bölməsidir ki Niderlanddakı xarici təbəələrin nəzarətini 

öhdəsinə almışdır. Onlar sizin məlumatlarınızı qeydə alırlar 

və sınav üçün sənədlər toplayırlar.  
 

 

Koninklijke Marechaussee (KMar) Niderland sərhədlərini 

qoruyur. Onlar sizin məlumatlarınızı da sistemdə qeydə ala 

bilərlər. Onlar həmçinin sənədlərin doğruluğunu yoxlayırlar 

(məsələn pasportlar). 

 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) s sığınacaq 

axtaranların Niderland'da qəbul edilməsi və bu proseduru 

rəhbərlik etmək üçün məsuldur. COA işçiləri qəbul yerində 

sizə kömək edəcəklər və sizin kifayət qədər yemək və 

sağlamlıq sığortanız olmanızdan əmin olacaqlar. COA 

həmçinin bir həkimə müraciət etmənizdə sizə kömək edə 

bilər. COA sizin sığınacaq müraciətiniz haqqında veriləcək 

qərarla bağlı hər hansı nüfuza sahib deyil. www.coa.nl 
 

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Niderland 

Ədalət və Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir bölməsidir. 

IND işçiləri sizin Niderland'da sığınacaq haqqına sahib olub 

olmadığınızı yoxlayacaqlar. Bunun üçün, sizdən kim 

olduğunuzu və niyə Niderland'da sığınacaq üçün müraciət 

etmənizi soruşacaqlar. Onlar sizin şəxsi sərgüzəştinizi və 

vətəninizin vəziyyətini yoxlayacaqlar, və Niderland'da daimi 

və ya müvəqqəti olaraq qala bilib-bilmədiyiniz haqqında 

qərar verəcəklər. www.ind.nl 

 

 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) bir müstəqil insan 

haqları təşkilatıdır ki sığınacaq axtaranların maraqlarını irəli 

sürür. VWN sığınacaq proseduruna barə məlumat verib 

açıqlayacaq, prosedur müddətində sizə informasiya verib 

kömək edəcək, və başqa təşkilatlarla əlaqəli problemlərlə 

qarşılaşdığınızda vasitəçilik edəcəkdir. Onlar bu sahədə 

sizin vəkilinizlə yaxın əməkdaşlıq edirlər. VWN sizin 

sığınacaq müraciətiniz haqqında qərar vermir. 

www.vluchtelingenwerk.nl  www.forrefugees.nl 

 

 

binalarında və COA mərkəzlərində gözətçi var. Onları 

uniformalarından tanıya bilərsiniz. Gözətçilər sizin 

təhlükəsizliyiniz 

üçün oradadırlar. Onlar sizin baqajınızı saxlayırlar. 

Binalarda və sahələrdə nəyə icazə virilib-verilmədiyi  

barədə onlardan soruşa bilərsiniz. Təhlükəsizlik gözətçiləri 

sizin sığınacaq müraciətiniz haqqında veriləcək qərarla bağlı 

hər hansı nüfuza sahib deyil və sizin şəxsi faylınıza giriş 

əldə edə bilməzlər.  

 

http://www.coa.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
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GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) xəstə 

olduğunuzda və ya tibbi suallarınız varsa, müraciət 

edəcəyiniz təşkilatdır. Hər COA qəbul yerində və ya 

yaxınlığında, bir GZA sağlamlıq mərkəzi var. GZA sizin üçün 

bir həkim, pərəstar, GGZ işləri yardımı və ya ümumi 

həkimdən növbə görürə bilər. 

www.gzasielzoekers.nl 

 

 

MediFirst pərəstarlarının biri ilə görüşmək üçün, sizə bir 

vaxt müəyyən olunacaq. Pərəstar sizdən tibbi müayinə 

olmanızı istəyəcək. Müayinə IND ilə müsahibələrinizə təsir 

edə biləcək hər hansı psixoloji və ya fiziki problemlərinizin 

olub olmadığını müəyyənləşdirmək üçündür. 

 

 
 

 

Müraciət mərhələsində nə baş verir? 

 
Müraciət mərhələsi ümumiyyətlə üç gün çəkir? Bəzən, misal üçün sıx günlərdə, bir az 

daha uzun çəkə bilər. Aşağıda müraciət mərhələsi barədə daha ətraflı məlumat verilir. 
Xahiş edirik unutmayın ki mərhələlər həmişə eyni ardıcıllıqla olmaya bilər. Siz həmişə 

Ter Apel-də qeydiyyata alınmaqla başlayırsınız. Mərhələlərin qalanı, başqa yerlərdə 
tamamlana bilər.  
 

Mərhələ 1 Ter Apel-dəki Müraciət Mərkəzinə Gəlmək 

Mərhələ 2 müraciət formasını doldurmaq 

Mərhələ 3 İdentifikasiya və qeydiyyat   

Mərhələ 4 Tibbi müayinə 

Mərhələ 5 müraciət müsahibəsi   

 

Mərhələ 1: Ter Apel-dəki Müraciət Mərkəzinə Gəlmək  
Siz Ter Apel-dəki Müraciət Mərkəzinə gəlirsiniz. Bütün sığınacaq prosedurları bu binada 

başlayır. Gəldikdən sonra:  

• bir gözətçi adınızı qeyd edəcək və baqajınızı alacaq,  

• və sizi gözləmə zalına aparacaq. Bir IND işçisi gəlip sizi aparana kimi, sizdən 

gözləmənizi istəyəcəklər.   

 

Mərhələ 2 IND-də daxili qeydiyyat və müraciət formasını doldurmaq  
IND işçiləri sizdən:  

• şəxsi məlumatlarınızı soruşacaqlar və şəkilinizi çəkəcəklər ki bir kompüter sistemində 

saxlanacaq  

 

 

 

 

http://www.gzasielzoekers.nl/
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• önəmli məlumatlarınızın toplanması üçün IND tərəfindən istifadə olunan, müraciət 

forması adlanan bir kağız və ya rəqəmsal sual vərəqəsinin doldurmasını sizdən 

istəyəcəklər. Bu vərəqə, misal üçün, harada yaşadığınız, soyadınız və səfəriniz 

barədə məlumatları ehtiva edir. Həmçinin, sığınacaq üçün niyə müraciət etdiyiniz 

barədə qısa olaraq cavab verməlisiniz. IND bu məlumatlardan, sığınacaq 

prosedurunuzun necə davam etməsini müəyyənləşdirmək üçün istifadə edir. Doğru 

cavab verməniz önəmlidir. 

 

Mərhələ 3 İdentifikasiya və qeydiyyat   
Niderland dövləti, sığınacaq müraciətinizi emal etmək üçün sizin kim olduğunuzu 

bilməlidir. Buna görə, əvvəlcə identifikasiya və qeydiyyat tamamlanır: 

• identifikasiya kim olduğunuzu müəyyənləşdirmək anlamındadır. Bu, sənədlərlə və 

vətəninizlə əlaqəli suallar soruşmaqla baş verir.  

• qeydiyyat məlumatlarınızın bir milli sistemdə saxlanması anlamındadır. Bu 

məlumatlar sığınacaq müraciətinizi emal etmək üçün lazımdır.    

İdentifikasiya və qeydiyyat üçün məsul iki təşkilat bunlardır: AVIM və KMar. 

Qeydiyyat, bir mütərcimin köməki ilə (telefonda) həyata keçir. Aşağıda qeydiyyat 
prosesi barədə oxuya bilərsiniz. AVIM və ya KMar işçisi:  

• adınızı, yaşadığınız yeri və səfərinizlə əlaqəli soruşacaq. Bu, identifikasiyanızı 

müəyyənləşdirmək üçündür və buna görə doğru cavab verməniz önəmlidir.  

• sığınacaq müraciəti formasını imzalamanızı istəyəcək. Bu sənəd, sizin Niderland'da 

sığınacaq üçün müraciət etməniz haqqında rəsmi dəlildir.  

• üzünüzün şəklini çəkəcək, barmaq izlərinizi alacaq və imzalamanızı istəyəcək. 

Bunlar, Xarici Təbəə Şəxsiyyət Vəsiqəsi (VI) hazırlamaq üçün lazımdır, ki bu 

vəsiqədən Niderland'da sığınacaq üçün müraciət etmənizi göstərmək üçün istifadə 

edə bilərsiniz. 

• sənədlərinizi alacaq, məsələn pasportunuz. Şəxsi sənədləriniz, yoxlanmaq üçün 

göndəriləcək.  Əsl olan sənədlər, sığınacaq prosedurunun sonunda sizə geri 

veriləcək.  

• yoxlamaq üçün telefonunuzu alacaq. Telefonunuz, sığınacaq müraciətinizlə əlaqəli 

məlumatları əldə etmək üçün yoxlanacaq. Yoxlamadan sonra, telefon sizə geri 

qaytarılacaq. Bu bir neçə gün çəkə bilər. 

• baqajınızı yoxlayacaq.  

Qeydiyyatdan sonra, qəbul mərkəzinə gedəcəksiniz. COA, yatacağınız və yemək 
yeyəcəyiniz yerləri sizə göstərəcək.  
 

Mərhələ 4 Tibbi müayinə  
Qeydiyyatdan bir gün sonra, sizin bir tibbi müayinəniz olacaq. Sığınacaq Axtaranlar 

üçün Sağlamlıq (GZA) yoluxucu olan sill (TB) xəstəliyinin sizdə olub-olmadığını 
yoxlayacaq. Gərəkirsə, GZA ağ ciyərlərinizə X-şüaları tətbiq edəcək.  
 

Mərhələ 5 IND ilə müsahibə: müraciət müsahibəsi   
Müraciət müsahibəsi önəmli bir görüşdür ki onda IND sizdən suallar soruşacaq. IND 

qabaqcan müraciət forması vasitəsi ilə verdiyiniz məlumatlardan istifadə edəcək. Bu 
müsahibə ümumiyyətlə 3 gündə keçirilir.  
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Müraciət müsahibəsinin əsas hədəfləri bunlardır: 

• Bu sahələrdə məlumat əldə etmək: 

- kimsiniz 

- haralısınız 

- necə buraya səfər etdiniz. 

• təqdim etdiyiniz sənədləri görmək. Hələ də təqdim etmədiyiniz sənədlər varsa, onları 

IND işçisinə verə bilərsiniz.  

• başqa Avropa ölkəsi sığınma müraciətiniz barədə qərar verməli olub-olmadığını 

yoxlamaq. Daha ətraflı məlumat, "Mən Aİ-də sığınacaq üçün müraciət etmişəm - 

istəyimi hansı ölkə idarə edəcək" adlı kitabçada var.  

• sığınacaq prosedurunuzun necə davam etməsini müəyyənləşdirmək.  

 
IND işçisi sizdən bunlarla əlaqəli soruşacaq: 

• identifikasiyanız, milliyətiniz, vətəniniz və yaşadığınız yer; 

• ailə; 

• sənədlər; 

• təhsil; 

• iş və hərbi xidmət; 

• başqa ölkələrdə yaşayış yeri; 

• Niderland'a səfəriniz; 

• sığınacaq axtarmaq üçün dəliliniz. 

 
Bu müsahibədə, sığınacaq üçün müraciət etmənizin dəlili barədə yalnız qısa bir cavab 
kifayət edər. IND bu məlumatlardan, sığınacaq prosedurunuzu planlaşdırmaq üçün 

istifadə edir. Ətraflı müsahibə adlanan ikinci müsahibədə, sığınacaq müraciətinizin 
dəlilləri barədə ətraflı açıqlamalar verməyə fürsətiniz olacaq.  

 
IND bu müsahibə ilə əlaqəli bir hesabat hazırlayacaq. Hesabatın bir nüsxəsi sonra sizə 

veriləcək.  
 
Qeydiyyat müsahibəsindən sonra, aid olduğunuz məntəqəni müəyyənləşdirmək üçün, 

IND səsinizi qeyd edə bilər. Bildiyiniz dil və ya dillərdə qısaca danışmanızı istəyəcəklər.  

 

 
 
 

Mütərcim  

Siz müxtəlif təşkilatlarla çox sayda danışıqlar aparacaqsınız. Danışıqların çoxunda bir 

mütərcim hazır olacaqdır. Mütərcim Niderland dilində olan ifadələri və kəlmələri başa 

düşdüyünüz dilə çevirəcək və sizin sözlərinizi Niderland dilinə çevirəcək. Mütərcim sizin 

sığınacaq müraciətiniz haqqında veriləcək qərarla bağlı hər hansı nüfuza sahib deyildir. 

Bəzən, mütərcim görüşlərdə şəxsən iştirak edə bilər, amma ümumiyyətlə bu iş telefon 

vasitəsi ilə həyata keçir. Sığınacaq müraciətinizin dəlilləri barədə IND ilə keçirilən 

müsahibədə, həmişə bir mütərcim iştirak edəcək. Əgər siz və mütərcim birbirinizi anlamaqda 

çətinlik çəkirsəniz, onu açıqca deməniz önəmlidir. Bu halda, IND başqa bir mütərcim təmin 

etməyə çalışacaq. Sualları düzgün başa düşmemeyin səbəb olduğu anlaşılmazlıqların 

olmaması önəmlidir. 
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Müraciət mərhələsindən sonra nə olacaq? 

 

Müraciət mərhələsindən sonra: 

• ümumiyyətlə başqa COA mərkəzinə gedəcəksiniz; 

• IND sığınacaq prosedurunuzun necə davam etməsini müəyyənləşdirəcək; 

• IND sığınacaq müraciətiniz üçün nə qədər yoxlama lazım olduğunu müəyyənləşdirə 

bilər. Misal üçün, IND sənədlərinizi yoxlaya bilər; 

• siz istirahət və hazırlıq dövrünə (RVT) girirsiniz. 

RVT ilə əlaqəli ətrafl məlumat aşağıda verilir. 

 
 

RVT əsnasında nə baş verir? 
  

RVT bir həftədən bir neçə aya qədər çəkə bilər. Sıx dövrlərdə daha uzun da çəkə bilər. 
RVT-də, səfərinizdən sonra dincələcəksiniz və Ümumi Sığınacaq Proseduruna (AA) 

hazırlanacaqsınız. Ətraflı məlumat üçün, sonra alacağınız bu kitabçaya baxın: 
“Sığınacaq Müraciətiniz, Ümumi Sığınacaq Proseduru barədə Məlumat”.  
Bəzən, məsələn qəbul mərkəzində problemlərə səbəb olarsanız, bir RTV 

almayacaqsınız. O halda, AA başlamadan qabaq bir vəkil ilə görüşəcəksiniz. Vəkiliniz 
IND ilə müsahibə üçün hazırlanmaqda sizə kömək edəcək. 

RVT ilə əlaqəli ətrafl məlumat aşağıda verilir. Mərhələlər fərqli ardıcılıqla keçirilə bilər.  
 
 

Mərhələ 1 Məlumat 

Mərhələ 2 Vəkil 

Mərhələ 3 Pərəstar müsahibəsi 

Mərhələ 4 Pərəstar müsahibəsi 

Mərhələ 5 Ətraflı müsahibə üçün dəvət 

 

Mərhələ 1 Məlumat  
VWN sığınacaq proseduru və prosedur əsnasında qarşılaşacağınız təşkilatlar barədə 
sizə məlumat verəcək.  

 
Mərhələ 2 Vəkil 

Sizin üçün bir vəkil təyin olacak ki sığınacaq proseduru üçün hazırlanmaqda sizə 
kömək edəcək. Vəkiliniz sığınacaq qanunları və qaydalarını bilir və ətraflı müsahibənin 
əhəmiyyətindən agahdır. Vəkilə pul verməyə məcbur deyilsiniz. Müraciət mərhələsində 

də, sizə kömək etmək üçün bir vəkil istəyə bilərsiniz. Amma, onu tapmaq və xərclərini 
ödəmək öz məsuliyyətinizdir.  

 
Mərhələ 3 Pərəstar müsahibəsi  
MediFirst pərəstarlarının biri ilə görüşmək üçün, sizə bir vaxt müəyyən olunacaq. 

Pərəstar sizdən bir yaranız və ya ruhi və ya fiziki probleminiz olub-olmadığını 
soruşacaq. Pərəstar bu problemlərin IND ilə müsahibənizə təsir edib-etmədiyini 

bilməlidir. Bu iş, IND-yə mümkün olduğu qədər bütün problemləri nəzərə almağa 
imkan verir.  
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Mərhələ 4 Sənədləri IND-yə göndərmək 
Sığınacaq sərgüzəştinizi sübut edən hər hansı önəmli sənəd varsa, onların mümkün 

qədər tez Niderland'a göndərilməsini istəyin. IND sənədlərin əsl olduqlarından əmin 
olmaq üçün hələ də onları yoxlamalı ola bilər. Ətraflı məlumat üçün, sonra alacağınız 

bu kitabçaya baxın: “Sənədləri necə təqdim edirsiniz?” 
 
Mərhələ 5 Ətraflı müsahibə üçün dəvət 

IND tərəfindən, sizi ətraflı müsahibə üçün dəvət edən bir məktub alacaqsınız. 
“Sığınacaq Müraciətiniz, Ümumi Sığınacaq Proseduru barədə Məlumat” kitabçası, 

prosedurun qalanını açıqlayır. 
 
 

 
 

Şəxsi məlumatların emalı 
 

Şəxsi məlumatlar sizin barənizdə olan hər hansı məlumatdır. Bu kitabça ilə əlaqədar 
əməkdaşlıq edilən qurumlar aşağıda sadalanıb. Onlar müraciət, bildiriş və ya 

sorğunuzu emal edərkən şəxsi məlumatlarınızdan istifadə edə bilər. Onlar sizdən və 
zərurət yarandıqda digər qurum və ya şəxslərdən ətraflı məlumat istəyəcəkdir. Bu 
qurumlar məlumatlarınızdan istifadə edərək onları saxlayır və qanunla tələb olunduqda 

digər qurumlarla bölüşür. Məxfilik haqqında qanun məlumatlarınızı emal edən 
qurumların öhdəliklərinizi müəyyən edir. Məsələn, onlar şəxsi məlumatlarınızdan 

ehtiyatla və təhlükəsiz şəkildə istifadə etməlidir. Məxfilik haqqında qanun həmçinin 
sizin hüquqlarınızı müəyyən edir. Məsələn: 

• qurumlar tərəfindən saxlanan məlumatlarınıza çıxış əldə etmək hüququ; 

• qurumların məlumatlarınızdan necə və nə məqsədlə istifadə etdiyini bilmək hüququ; 

• məlumatlarınızın hansı qurumlara təqdim edildiyini bilmək hüququ. 
Öz hüquqlarınız və şəxsi məlumatlarınızın emalı qaydaları barədə daha çox məlumat 
əldə etmək üçün müvafiq qurumun veb-saytına daxil olun. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Bu kitabça aşağıdakı qurumların ortaq 

nəşridir: 

Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie 

en Mensenhandel (AVIM) 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

Koninklijke Marechaussee (KMar) 

Raad voor Rechtsbijstand (RvR) 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) 

Internationale Organisatie voor Migratie 

(IOM) 

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) 

 

Səlahiyyət verən: 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, 

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 

Bu nəşrin məzmunundan hər hansı hüquq 

törədilə bilməz. 

Tərcümə, fərqli təfsirlərə səbəb olarsa, 

Niderland dilindəki 

versiya üstün tutulacaq. 
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