
Bu broşür niçin verildi?
Hollanda'da iltica talep etmiş bulunuyorsunuz. Ancak iltica hakkınız olup 
olmadığına başka bir Avrupa ülkesinin de karar vermesi gerekebilir. 
İltica talebinizden hangi ülkenin sorumlu olduğunu Dublin Yönetmeliği 
belirler. 
Dublin Yönetmeliğinde bir iltica talebinden hangi ülkenin ve ne zaman 
sorumlu olduğu aşağıda yazılı olduğu koşullara dayalı olarak belirtilmiştir:
• Yabancının söz konusu ülkede ilk olarak iltica talebinde bulunmuş olması,
• Yabancının bu ülke üzerinden Avrupa'ya kaçak giriş yapmış olması,
• Yabancının bu ülkeye bir vize almış olması.

Yabancılar polisi (AVIM) ve/veya Hollanda Kraliyet Ordusu iltica 
işlemlerinden başka bir ülkenin sorumlu olup olmadığını araştırır. Yabancılar 
Polisinin ve/veya Hollanda Kraliyet Ordusunun görevlileri:
• Araştırma için belgeleriniz alınmıştır. Bu kuruluşlar Hollanda'ya gelmeden 

önce başka bir Avrupa ülkesine giriş yapıp yapmadığınızı veya başka bir 
Avrupa ülkesine vizeniz olup olmadığını araştırırlar.

• Parmak izlerinizi alınmıştır. Eurodac veya EU-VIS bilgisayar sistemlerinde 
parmak izlerinizin bulunup bulunmadığı araştırılır. Bu sistemde bir Avrupa 
ülkesinde iltica talep etmiş veya vize başvurusu yapmış olan tüm bireylerin 
parmak izleri bulunur.

Yapılan bu araştırmalardan iltica talebinizden başka bir Avrupa ülkesinin 
sorumlu olduğu tespit edilmiştir. IND şimdi iltica talebinizin başka bir 
Avrupa ülkesi tarafından incelemesi gerekip gerekmediğini araştıracaktır. 
Dolaysıyla prosedürünüz "İltica prosedürünüz başlamadan önce" ve "İltica 
prosedürünüz" başlıklı broşürlerde yazılı olan süreçlerden farklı bir sürece 
tabi tutulacaktır. Bu broşürde bu farklı süreç açıklanmıştır.
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Dublin mülakatı

IND görevlisiyle kimliğiniz, vatandaşlığınız ve yol güzergahınız 
hakkında resmi bir mülakatınız olur. Buna Dublin mülakatı denir. 
Görevli size belgelerinizde ve parmak izlerinizde yapılan araştırma-
ların sonuçlarını açıklar. IND görevlisi size bu konu hakkında bazı 
sorular sorar. Bu sorular ülkenizi terk etmeye neden olan soruları 
içermez. Bu mülakatta iltica talebinizin niçin Hollanda tarafından 
incelenmesi gerektiğinin görüşünde olduğunuzu ve başka bir ülkeye 
gönderilme konusundaki sakıncalarınızı açıklayabilirsiniz.

Tercüman
IND ile yapacağınız bu mülakatta bir tercüman hazır bulunur. IND 
görevlisi soruları Hollandaca sorar. Tercüman soruları sizin 
anlayabileceğiniz bir dilde çevirir. Tercüman verdiğiniz yanıtları da 
Hollandacaya çevirir. Tercüman tarafsızdır ve hakkınızda alınacak 
olan kararı etkileyemez. Tercümanla iyi anlaşamadığınız zaman 
bunu derhal belirtin. O durumda IND size başka bir tercüman 
ayarlar. Soruları iyi anlamadığınızdan dolayı yanlış anlaşılmalar 
olmaması gerekir.

Değerlendirme
Bu mülakattan sonra IND iltica talebinizden başka bir ülkenin 
sorumlu olup olmadığını değerlendirir. Bu değerlendirmenin 
sonucuna göre iltica işlemlerinize ne şeklide devam edileceği 
hakkında karar verilir. İki olanak vardır:
1. IND iltica talebinizden Hollanda'nın sorumlu olduğuna karar 

verir. O durumda iltica prosedürünüz "İltica prosedürünüz" 
başlıklı broşürde yazılı olan şekilde ilerler.

2. IND iltica talebinizden başka bir ülkenin sorumlu olduğuna karar 
verir. IND bu başka ülkeden iltica talebinizin devralınmasını talep 
eder. Buna "devralma veya geri alma talebi" denir. Aşağıda bu 
durumda Hollanda'daki Dublin prosedürünüze ne şekilde devam 
edileceği açıklanmıştır. 

Hedeflenen karar

Size (avukatınız vasıtasıyla) IND'nin iltica talebinizi işleme almama 
niyetinde olduğuna (=tasarlanmış olduğuna) dair bir yazı gelir. Yani 
bu, iltica talebinizin IND tarafından değil başka bir ülke tarafından 
içerikli olarak incelemesi gerektiğinin anlamına gelir. Bu yazıda aynı 
zamanda hedeflenen kararın gerekçeleri ve karardan size ne gibi 
sonuçlar doğacağı da yazılı olur.

Mülakatın görüşülmesi ve görüş 
açıklanması

Avukatınız mülakatın raporunu ve IND'nin görüşünü sizinle birlikte 
inceler. Bu görüşmede de avukatınızla aranızda yapacağınız 
konuşmaları tercüme etmek üzere bir tercüman bulunur. Raporda 
eksik veya doğru yazılmayan bir şey yazılı ise avukatınız bunu bir 

yazıyla IND’ye iletir. Avukatınız aynı zamanda bir yazı ile IND'ye 
kendi görüşünü de açıklar. Bu yazıyla IND'nin almayı hedeflediği 
kararı bildirdiği yazıya karşılık olarak, bu görüşe niçin katılmadığı-
nızı açıkladığınız resmi bir yanıt vermiş olursunuz.

IND'nin kararı

IND yanıtınızı okuduktan sonra alınması hedeflenen kararın 
değiştirilip değiştirilmemesi gerektiğini değerlendirir. Bu değerlen-
dirmenin sonucu olarak iltica işlemlerinize ne şeklide devam 
edileceği hakkında karar verilir. İki olanak vardır:
1. IND başka bir ülkenin iltica talebinizin incelenmesinden sorumlu 

olduğunun görüşünde kalır. Diğer ülke iltica talebinizin incelen-
mesini Hollanda'dan devralmayı kabul etmiştir. Size (avukatınız 
vasıtasıyla) IND'nin iltica talebinizin incelenmemesine karar 
verildiği belirtilmiş olan bir yazı (=karar) gelir. Bu yazıda karardan 
size ne gibi sonuçlar doğacağı yazılı olur. Yazıda aynı zamanda 
karara karşı hangi adımları atabileceğiniz ve hangi geri dönüş 
olanaklarınız olduğu yazılı olur. Avukatınız kararı sizinle görüşür.

2. IND avukatınızın görüşünü okuduktan sonra iltica talebinizin 
yine de Hollanda tarafından incelenmesi gerektiğinin kanısına 
varmıştır. IND iltica talebinizi Genel İltica Prosedürü çerçevesinde 
incelemek üzere işleme alır. Size Genel İltica Prosedürü hakkında 
bilgi içeren başka bir broşür verilir.

Dublin kararından sonra

İltica talebinizden başka bir ülke sorumlu ise, talebiniz o ülke 
tarafından incelenir. Yani bu ülkeye geri dönmeniz gerekmektedir.
IND bu yolculuğu organize etmesi için Geri Dönüş ve Gidiş 
Kurumu'na (DT&V) başvurur. Söz konusu ülke kabul ettikten sonra 
en geç 6 ay içinde bu ülkeye sevk edilirsiniz. İltica talebinizi bir 
Hollanda sınırında (bir hava veya deniz limanında) yaptıysanız bu 
işlem en geç 6 hafta içinde yapılır. Bu ülkeye daha çabuk geri 
dönmek istediğiniz takdirde DT&V'ye kendi olanaklarınızla geri 
dönmek istediğinizi bildirin. 

İstinaf 
Avukatınıza danışarak IND'nin iltica talebinizin incelenmesinin 
başka bir ülkeye devredileceği kararını istinaf edebilirsiniz. Yani 
böylece IND'nin vermiş olduğu karara katılmadığınızı resmen 
mahkemeye bildirmiş olursunuz. Prensip olarak mahkemenin 
kararını Hollanda'da bekleme hakkınız yoktur. Ancak mahkemeden 
istinaf davanız süresince size Hollanda'da kalma izni verilmesini 
talep edebilirsiniz. Avukatınız size bu konuda yardımcı olur. Bunun 
ardından mahkeme IND'nin iltica talebiniz hakkında Hollanda 
yasasını ve Dublin Yönetmeliğini doğru uygulayıp uygulamadığını 
inceler.
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Hollanda Merkezi Mülteciler Kabul ve Konaklama Organı 
(Centraal Orgaan opvang asielzoekers) (COA) mültecilere 
Hollanda'da barınacak yer temin eden ve buna bağlı yönlendirmeyi 
sağlayan bir kuruluştur. COA size kalacak bir yer ve yiyecek verir ve 
bir hastalık sigortası yaptırır. Ayrıca bir doktorla irtibat kurmanıza 
da yardımcı olması için de COA'ya başvurabilirsiniz. COA tarafsız bir 
kuruluştur ve iltica talebiniz hakkında karar vermez.  www.coa.nl

Mülteciler Sağlık Bakımı (GezondheidsZorg Asielzoekers) (GZA) 
sağlık sorunlarınız veya tıbbi konularda sorularınız olduğu zaman 
başvurabileceğiniz kuruluştur. COA'ya ait tüm mevkilerde veya bu 
mevkilere yakın yerlerde daima bir GZA sağlık merkezi bulunur. GZA 
doktor asistanıyla, sağlıkçıyla, GGZ muayenehane destek çalışanıyla 
veya aile hekimiyle yapılacak olan randevularınızı ayarlar.
 www.gzasielzoekers.nl 

Hollanda Mültecilere Yardım Kuruluşu (VluchtelingenWerk 
Nederland) (VWN) mültecilerin ve ilticacıların menfaatlerini 
korumak üzere kurulmuş olan tarafsız bir insan hakları kuruluşu-
dur. Hollanda Mültecilere Yardım Kuruluşu iltica prosedürünüz ve 
prosedürünüzdeki gelişmeler hakkında size bilgi ve destek verir ve 
başka kuruluşlarla bir sorun yaşadığınız zaman arabuluculuk yapar. 
Kuruluş bunu avukatınızla işbirliği içinde yapar. Mültecilere Yardım 
Kuruluşu iltica talebiniz hakkında bir karar vermez.
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

Hukuksal Yardım Kurulu (Raad voor Rechtsbijstand) avukat 
ücretini ödeyecek durumda olmadığınız zaman size bir avukat 
tarafından hukuksal yardım verilmesini sağlar. Hukuksal Yardım 
Kurulu avukatın ücretini öder. Avukat bir Hukuksal Yardım Kurulu 
çalışanı değildir. Avukat iltica prosedürünüzde size hukuksal yardım 
sunan tarafsız bir kişidir.  www.rvr.org

Göç ve Vatandaşlık Dairesi (Immigratie- en Naturalisatiedienst) 
(IND) Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığının bir parçasıdır. IND 
görevlileri sizinle kimliğiniz, vatandaşlığınız, yol güzergahınız ve 
ülkenizi terk etmeye neden olan sorunlarınız hakkında mülakatlar 
yaparlar. Onlar sizin bireysel öykünüzü ve geldiğiniz ülkedeki 
durumu incelerler. Bunun ardından size (geçici olarak) Hollanda'da 
kalma izni verilip verilmeyeceğine veya ülkenize geri dönmeniz 
gerektiğine dair karar verirler.  www.ind.nl

IND'nin binalarında ve COA'ya ait barınma merkezlerinde koruma-
lar bulunur. Korumaları üniformalarından tanıyabilirsiniz. Onlar bu 
mevkilerde sizlerin güvenliği için bulunmaktadırlar. Ayrıca IND'ye 
ve COA'ya ait alanlarda ve binalarda hangi şeylere izin verilip 
verilmediğini onlardan öğrenebilirsiniz. Korumalar hakkınızda 
alınacak olan kararı etkileyemezler.

Geri Dönüş ve Gidiş Kurumu (Dienst Terugkeer en Vertrek) 
(DT&V) Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığının bir parçasıdır. 
İltica talebiniz IND tarafından reddedildiği zaman bir DT&V görevlisi 
size ülkenize geri dönüşünüzün organize edilmesinde yardımcı olur. 
 www.dienstterugkeerenvertrek.nl

Uluslararası Göç Örgütü (Internationale Organisatie voor 
Migratie) (IOM) dünya çapında göçmenlere destek veren tarafsız bir 
kuruluştur. Hollanda'yı kendi olanaklarınızla terk etmek istediğiniz 
zaman IOM size yardımcı olabilir. IOM geri dönüş ve yeniden uyum 
sağlama konularında size pratik bilgi verir ve Hollanda'dan 
gidişinizi ayarlarken size rehberlik yapar. Mültecilere Yardım 
Kuruluşunun görevlisinden veya avukatınızdan size bu konuda 
yardımcı olmalarını talep edebilirsiniz.
 www.iom-nederland.nl
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Hangi kuruluşlarla karşılaşırsınız?



Bu yayım aşağıda belirtilen kuruluşların iş birliğiyle 
hazırlanmıştır:
Merkezi Mülteciler Kabul ve Konaklama Organı (COA) 
Geri dönüş ve Gidiş Kurumu (DT&V) 
Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) 
Hukuksal Yardım Kurulu (RVR)
Mültecilere Yardım Kuruluşu (VWN) 
Yabancılar Polisi, Kimlik Belirleme ve İnsan Ticareti Bölümü (AVIM)
Hollanda Kraliyet Ordusu (KMar)
Uluslararası Göç Örgütü (IOM)
Adli Kuruluşlar hizmeti (DJI) 

Kimin talimatıyla:
Adalet ve Güvenlik Bakanlığı, Göç Politikası bölümü
www.rijksoverheid.nl

Bu yayımın metninden hiçbir hak talep edilemez.
Çeviri farklı yorumlara yol açtığı zaman Hollandaca kaynak metin 
belirleyicidir.

Adli Kuruluşlar Kurumu (Dienst Justitiële Inrichtingen) (DJI) 
Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığının bir parçasıdır. Bu 
kurumla sadece bir sınırda iltica talep etmiş olduğunuz zaman 
irtibatınız olur. O durumda güvenlik altına alınmış olan bir 
barınma merkezinde kalırsınız: kapalı sınır barınakları. Bu bina 
DJI tarafından yönetilir. Burada kalmanızın nedeni Hollanda'ya 
giriş yapmanıza izin verilmiş olmamasıdır. DJI görevlileri 
üniforma giyerler. Sınır mevkilerinde kaldığınız sürece size 
bakarlar ve rehberlik yaparlar. Sınır prosedüründe COA, GZA ve 
korumalarla bir işiniz olmaz.  www.dji.nl

Kişisel bilgilerin işlenmesi

Kişisel bilgiler, hakkınızdaki her çeşit bilgileri içerir.
Bu broşürün hazırlanmasında işbirliği yapmış olan kuruluşların 
listesi aşağıda belirtilmiştir. Bu kuruluşlar başvurunuzun, bildirimi-
nizin veya talebinizin incelenmesi süresince kişisel bilgilerinizi 
işlerler. Sizden, başka kuruluşlardan veya eğer icap ediyorsa 
şahıslardan hakkınızda bilgi isterler. Bu kuruluşlar bilgilerinizi 
kullanıp saklarlar ve kanunen gerekiyorsa başka kuruluşlara iletirler. 
Kişisel gizlilik mevzuatında verilerinizi işleyen kuruluşların uymaları 
gerektiği kurallar yazılıdır. Örneğin onların verilerinizi dikkatle ve 
güvenli bir şekilde işlemeleri gerekir.
Kişisel gizlilik mevzuatında haklarınız da yazılıdır. 
Örneğin:
• kuruluşlarda kayıtlı olan bilgilerinizi inceleme hakkı,
•  kuruluşların bilgilerinizi 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 misiniz? O halde kuruluşların web sayfalarını inceleyin. 

Sıkça sorulan sorular

Dublin prosedürü süresince nerede kalacağım?
Başvuru işlemleri yapıldıktan sonra bir mülteci kampında kalırsınız.
IND daha sonra başvurunuzu yine de içerikli olarak incelemeye 
karar verdiği zaman, bir İşlem Yapılma Yerine (POL) sevk edilir ve 
orada Genel İltica Prosedürü sürecinden geçersiniz. İltica talebinizi 
Hollanda sınırında (bir hava veya deniz limanında) yaptıysanız 
Schiphol, Zeist veya Rotterdam'da kalırsınız.

Bu broşürü okuduktan sonra sorularınız var mı?
Sorularınızı avukatınıza, COA veya IND görevlilerine ya da 
Mültecilere Yardım Kuruluşuna (VWN) sorabilirsiniz.

Şikayetiniz var mı?
İltica işlemlerinizle ilgili olan bütün kurumlar profesyonel olarak ve 
dikkatle çalışmaktadırlar. Ancak bir kuruluş tarafından size karşı iyi 
davranılmadığını düşünüyorsanız şikayet edebilirsiniz. Avukatınız 
veya Mültecilere Yardım Kuruluşunun (VWN) çalışanı size bu konuda 
yardımcı olabilir.
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