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Sığınacaq müraciətiniz 
Ümumi Sığınacaq Proseduru barədə məlumat 
 

 
 

 
 
 

 
 

Bu kitabçanı niyə alırsınız? 
Siz Niderlandda sığınacaq üçün müraciət etmək istəyirsiniz. Sığınacaq dedikdə öz 
ölkəsində təhlükəsizlikdə olmayan və qoruma əldə edə bilməyən insanlar üçün başqa 

ölkədə qorumanın təmin edilməsi deməkdir. 
 

Siz sığınacaq üçün müraciət etdikdə rəsmi olaraq Niderland hökumətindən yaşayış 
icazəsi istəmiş olursunuz. Niderlandda yaşamaq üçün sizə bu icazə lazımdır. Sığınacaq 
proseduru siz sığınacaq müraciətinizi təqdim etdiyiniz zaman başlayacaqdır. Sığınacaq 

proseduru Niderland hökumətinin sizə yaşayış icazəsizinin verilib-verilməyəcəyini 
müəyyən etmək üçün istifadə etdiyi hüquqi prosedurdur.  

 
Bu kitabçada sığınacaq prosedurunun mərhələləri izah olunur. Kitabçada həmçinin 
nələri etməli olduğunuz (öhdəlikləriniz) və Niderland hökumətindən nələri gözləyə 

biləcəyiniz (hüquqlarınız) izah olunur.  
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Hansı təşkilatlarla qarşılaşacaqsınız? 
 

 

 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

Niderlandda sğınaca proseduru ərzində sığınacaq 

axtaranların qəbulu və onlara yardım göstərilməsinə görə 

cavabdehdir. COA sizin qida və tibbi sığorta əldə etməyinizi 

təmin edir və zərurət yarandıqda həkimə müraciət 

etməyinizə kömək edir. COA müstəqil qurumdur və sizin 

sığınacaq müraciətiniz haqqında qərar vermir. 

www.coa.nl 

 

 

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) xəstə olduğunuz 

və ya sağlamlıqla bağlı hər hansı sualınz olduğu halda sizə 

yardım edir. Hər COA qəbul yerində və ya yaxınlığında, bir 

GZA sağlamlıq mərkəzi var. GZA sizin üçün bir həkim 

köməkçisi, tibb bacısı, GGZ işləri yardımı və ya terapevtdən 

növbə götürə bilər. 

www.gzasielzoekers.nl 

 

 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) müstəqil insan 

haqları təşkilatıdır ki, sığınacaq axtaranların maraqlarını irəli 

sürür. VWN sığınacaq proseduru barədə məlumat verəcək, 

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 

 

 

Raad voor Rechtsbijstand (RvR) öz hesabınıza vəkil tuta 

bilmədiyiniz halda sizi vəkillə təmin edir. RvR göstərilən 

xidmətlərə görə vəkilə qonorar ödəyəcəkdir. Vəkil RvR üçün 

çalışmır.  

Vəkil müstəqil hüquq məsləhətçisidir və sizə sığınacaq 

proseduru müddətində yardım edir.  

www.rvr.org 

 

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Niderland 

Krallığının Ədliyyə və Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir 

bölməsidir. IND işçiləri sizin Niderlandda sığınacaq haqqına 

sahib olub olmadığınızı yoxlayacaqlar. Bunun üçün, sizdən 

kim olduğunuzu və niyə Niderlandda sığınacaq üçün 

müraciət etmənizi soruşacaqlar. Onlar sizin şəxsi 

sərgüzəştinizi və vətəninizin vəziyyətini yoxlayacaqlar və 

Niderlandda daimi və ya müvəqqəti olaraq qala bilib-

bilmədiyiniz haqqında qərar verəcəklər. 

www.ind.nl 

 

 

IND binalarında və COA qəbul mərkəzlərində gözətçilər 

var. Onları uniformalarından tanıya bilərsiniz. Onlar sizin 

təhlükəsizliyiniz üçün oradadırlar. Siz həmçinin onlara IND 

və COA binaları və ərazilərində nələrə icazə verildiyi və 

nələrə icazə verilmədiyi barədə sual verə bilərsiniz. 

Təhlükəsizlik gözətçiləri sizin sığınacaq müraciətiniz 

haqqında veriləcək qərarla bağlı hər hansı nüfuza sahib 

deyil 

http://www.coa.nl/
http://www.gzasielzoekers.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
http://www.rvr.org/
http://www.ind.nl/


 

Uw asielaanvraag Maart 2021 | Azeri 3 

 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 

dünyanın hər yerindən olan miqrantlara yardım edən 

müstəqil təşkilatdır. IOM Niderlandı müstəqil şəkildə tərk 

etmək istədiyiniz halda sizə yardım edə bilər. IOM sizin 

ölkəyə qayıdışınız və cəmiyyətə yenidən inteqrasiya 

olunmağınız barədə praktik məlumat verməklə 

Niderlanddan çıxışınızın təşkilində sizə kömək edə bilər. 

Bununla bağlı VWN əməkdaşı və ya vəkilinizdən kömək 

istəyin.  

www.iom-nederland.nl 

 

 

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) Niderland 

Krallığının Ədliyyə və Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir 

bölməsidir. Əgər IND sizə sığınacaq verməkdən imtina 

edərsə, DT&V gəldiyiniz ölkəyə qayıtmağınıza kömək 

edəcəkdir. 

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 

 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Niderland Krallığının 

Ədliyyə və Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir bölməsidir. Siz 

immiqrant təcridxanasında olduğunuz müddətdə təhlükəsiz 

yerdəsiniz. DJI binanı idarə edir. DJI əməkdaşlı uniforma 

geyinir. Onlar təhlükəsiz binada qaldığınız müddətdə sizin 

qayğınıza qalacaq və sizə yardım edəcəklər. 

www.dji.nl 

 

 
 
 

 

Sizdən nələr gözlənilir? 
 
Prosedur ərzində səsləndirdiyiniz bəyanatlar sığınacaq müraciətinizin əsaslarını 

dəstəkləməsi vacibdir. Sizdən həmçinin IND-yə sahib olduğunuz və ya əldə edə 
biləcəyiniz hər hansı dəlili (məsələn, bəyanatlarınızı dəstəkləyən sənəd və ya 

məktublar) göstərmək gözləniləcəkdir.  
 
Müraciətiniz çərçivəsində sizdən müsahibə götürülməzdən əvvəl IND sizə sənədlərin 

göndərilməsi barədə kitabça təqdim edəcəkdir. Bu kitabçada qeydiyyatdan keçdikdən 
sonra IND-yə sığınacaq müraciətinizlə bağlı müvafiq sənədlərinizi göndərməyin 

qaydaları izah olunur. 
 
Sizinlə əlaqədar nəzərə alınmalı hər hansı xüsusi vəziyyət varsa, bu barədə IND-yə 

məlumat verin. IND müsahibələr və ya COA-da qəbulunuz zamanı hər hansı zəruri 
müvafiq tədbiri həyata keçirə bilər. IND sizə mümkün qədər çox yardım göstərəcəkdir. 

 
 
 

 

Sığınacaq proseduruna hazırlığınız 
 
Gözləmə və hazırlıq müddətində siz COA qəbul mərkəzində qalacaqsınız.  

 
Bu müddət ərzində siz sığınacaq tələbinizin səbəblərini deyə bilib-bilməyəcəyinizi 

müəyyən etmək üçün tibbi yoxlanışdan keçəcəksiniz. Gözləmə və hazırlıq müddətində 

http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
http://www.dji.nl/
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Niderland Qaçqınlar Şurasının (VWN) əməkdaşı həmçinin sizə sığınacaq proseduru 

barədə məlumat verəcəkdir. VWN sığınacaq proseduru müddətində sizi yardım və 
dəstəklə təmin edir. Yardım pulsuz göstərilir. Siz sığınacaq prosedurunun 

başlamasından qısa müddət öncə vəkilinizə görüşəcəksiniz. Vəkiliniz sığınacaq 
qanunları və qaydalarını bilir və ətraflı müsahibəyə hazırlaşmaqda sizə kömək 

edəcəkdir. Bu müsahibə IND tərəfindən götürülür və bu zaman nəyə görə sığınacaq 
tələb etdiyinizi izah etməlisiniz. Vəkil xidməti, adətən, ödənişsizdir. 
 

Əgər yaşı 15 və ya daha çox olan uşaqlarınız varsa, onlar ətraflı müsahibəni müstəqil 
şəkildə verəcəklər. Əgər sığınacaq tələb etmək üçün öz səbəbləri olan 12-15 yaşlı 

uşaqlarınız varsa, onlar arzu etdikləri təqdirdə IND-yə ətraflı müsahibə verə bilərlər. 
Siz bu barədə vəkilinizə məlumat verə bilərsiniz.  
 

 
 

 

Sığınacaq prosedurunun gündəlik mərhələləri 
 
IND ilə görüş günündə siz IND ofisinə getməlisiniz. Ümumi Sığınacaq Proseduru məhz 

burada başlayır. Prosedur, adətən, 6 gün davam edir. Eyni zamanda, AA+ adlandırılan 
daha uzun Ümumi Sığınacaq Proseduru var ki, o, adətən, 9 gün davam edir. AA+ IND 
tərəfindən əlavə araşdırma tələb edən sığınacaq müraciətləri və əqli və ya fiziki 

qüsurları ilə əlaqədar daha çox diqqət tələb edən sığınacaq axtaranlar üçün nəzərdə 
tutulub. Gözləmə və hazırlıq müddətində IND sizin AA yoxsa AA+ proseduruna uyğun 

olub-olmadığınızı müəyyən edəcəkdir.  
 
Sığınacaq proseduru müddətində siz prosedura hazırlıq müddətində qaldığınız eyni 

qəbul mərkəzində qala bilərsiniz. Bəzi hallarda siz gözləmə və hazırlıq müddətindən 
sonra IND ofisinə daha yaxın olan qəbul mərkəzinə köçürülə bilərsiniz. Sizi piyada 

gedilə biləcək qədər yaxın olmadığı təqdirdə, IND ilə müsahibələr üçün IND ofisinə 
aparacaqlar. Aşağıda sığınacaq prosedurunuzun gündəlik mərhələləri təsvir olunub.  
 

 
Ümumi Sığınacaq Proseduru (AA) 

 
 
1-ci gün: ətraflı müsahibə 

Ətraflı müsahibə IND əməkdaşı ilə görüşdür. Bu müsahibədə sığınacaq müraciətinizin 
dəlilləri barədə ətraflı açıqlamalar verməyə fürsətiniz olacaq. IND əməkdaşı həmçinin 

sizə müsahibə ərzində suallar verəcəkdir. Əgər istəsəniz, siz VWN-dən sizinlə ətraflı 
müsahibədə iştirak etməsiniz xahiş edə bilərsiniz. Siz həmçinin bunu vəkiliniz 

vasitəsilə təşkil edə bilərsiniz. 
 
Ətraflı müsahibədə şifahi tərcüməçi olacaqdır. IND əməkdaşı sizə holland dilində 

suallar verəcəkdir. Tərcüməçi sualları başa düşdüyünüz dilə, cavablarınızı isə holland 
dilinə tərcümə edəcəkdir. Tərcüməci müstəqil olmaqla IND üçün çalışmır və sizin 

sığınacaq müraciətiniz haqqında veriləcək qərarla bağlı hər hansı nüfuza sahib deyildir. 
Unutmayın: Əgər siz və tərcüməçi bir-birinizi anlamaqda çətinlik çəkirsinizsə, bunu 
açıqca deməniz önəmlidir. Bu halda IND başqa bir tərcüməçi təmin etməyə 

çalışacaqdır. Sualları düzgün başa düşməməyin səbəb olduğu anlaşılmazlıqların 
olmaması önəmlidir. IND bu müsahibə ilə əlaqəli bir hesabat hazırlayacaq. 

Əgər siz və həyat yoldaşınız sığınacaq üçün birlikdə müraciət etmisinizsə, hər biriniz 
IND-yə fərdi müsahibə verəcəksiniz.  
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Qorumaya ehtiyacınızın olduğunu sübut edən bütün faktları izah etməyiniz vacibdir. 

Başınıza gələnləri və nəyə görə öz ölkənizdə qoruma əldə edə bilmədiyinizi düzgün, 
tam və aydın şəkildə izah edin. Əgər konkret hadisəni xatırlaya bilmirsinizsə, IND 

əməkdaşına bunu bildirin. Onlar ölkənizdə mövcud olan ümumi vəziyyətdən 
xəbərdardırlar. Vəziyyətinizi izah etməyiniz vacibdir: şəxsən nəyə görə qorumaya 

ehtiyacınız var? Mümkün qədər çox təfərrüat verin. Əgər sığınacaq müraciətinizin 
səbəbləri ilə bağlı hər hansı çapıq, fiziki və ya zehni şikayətiniz varsa, bunu IND 
əməkdaşına deməyiniz vacibdir. Daha sonra, IND müraciətinizin qiymətləndirilməsi 

üçün faydalı olduğunu düşünərsə, tibbi yoxlanışdan keçməyi sizə təklif edə bilər. Siz 
həmçinin öz hesabınıza tibbi yoxlanışdan keçə bilərsiniz.  

Yoxlanışda tərcüməçi də iştirak edəcəkdir. IND və ya vəkiliniz ətraflı müsahibə 
haqqında hesabat təqdim edəcəkdir. 
 

2-ci gün: ətraflı müsahibənin müzakirəsi 
Vəkiliniz ətraflı müsahibə haqqında hesabatı sizinlə müzakirə edəcəkdir. Dediklərinizi 

və vəkilinizin dediklərini tərcümə etmək üçün tərcüməçi olacaqdır. Əgər hesabatda hər 
hansı çatışmazlıq olarsa və ya hesabatınız düzgün şəkildə tərtib olunmayıbsa, vəkiliniz 
bu barədə IND-yə məktub yazacaqdır. 

 
3-cü gün: ilkin qərar 

IND sizin sığınacaqda yaşayış icazəsinin şərtlərinə uyğun olub-olmadığınızı 
qiymətləndirəcəkdir. Bu qiymətləndirmənin nəticəsi sığınacaq prosedurunuzun növbəti 
mərhələsini müəyyən edir. 3 ehtimal var: 

1. Siz sığınacaqda yaşayış icazəsinin şərtlərinə uyğun gəlirsiniz. Sizə IND tərəfindən 
(vəkiliniz vasitəsilə) sığınacaq müraciətinizin təsdiq edildiyi barədə qərar məktubu 

göndəriləcəkdir. Siz Niderlandda müvəqqəti və ya daimi yaşamağa davam edə 
bilərsiniz. Vəkilinizin bunun sizə necə təsir edəcəyini izah edəcəkdir. 

2. IND-yə araşdırma üçün daha çox vaxt lazımdır və IND sığınacaq müraciətiniz 

barədə 6 gün (və ya AA+ prosedurunda 9 gün) ərzində qərar verə bilməz. INC 
Genişləndirilmiş Sığınacaq Prosedurunda (VA) sığınacaq müraciətinizə baxmağa 

davam edəcəkdir. Daha sonra yığınacaq müraciətiniz barədə qərar qəbul 
ediləcəkdir. Sizə Genişləndirilmiş Sığınacaq Proseduru barədə məlumatın əks 
olunduğu başqa bir kitabça veriləcəkdir. 

3. IND sizin sığınacaqda yaşayış icazəsinin şərtlərinə uyğun gəlmədiyiniz qənaətinə 
gəlir. Sizə IND tərəfindən (vəkiliniz vasitəsilə) sığınacaq müraciətinizin rədd 

ediləcəyi barədə məktub göndəriləcəkdir. Bu, niyyət məktubu adlanır. Bu 
məktubda müraciətinizin rədd edilməsinin səbəbləri və bunun sizin üçün nəticələri 

izah olunacaqdır. Vəkiliniz məktubu sizinlə müzakirə edəcəkdir. 
 
4-cü gün: qərara cavab 

IND sığınacaq müraciətinizi rədd etmək niyyətində olarsa, siz məsələni vəkilinizlə 
müzakirə edəcəksiniz. Vəkiliniz IND-yə sizin IND-nin niyyət məktubuna rəsmi 

cavabınızı və nəyə görə bununla razı olmadığınızı əks etdirən yazılı məktub göndərə 
bilər. 
 

5 və 6-cı günlər: qərar 
Cavabınızı oxuduqdan sonra IND niyyətinə düzəliş etməli olub-olmadığını 

qiymətləndirəcəkdir. Bu qiymətləndirmənin nəticəsi sığınacaq prosedurunuzun növbəti 
mərhələsini müəyyən edir. Sizə IND tərəfindən (vəkiliniz vasitəsilə) qiymətləndirmənin 
nəticəsi barədə məktub göndəriləcəkdir. Vəkilinizin bunun sizə necə təsir edəcəyini 

izah edəcəkdir. 3 ehtimal var: 
1. Cavabınızı oxuduqdan sonra IND belə qənaətə gəlir ki, siz sığınacaqda yaşayış 

icazəsinin şərtlərinə uyğun gəlirsiniz. Sizə IND tərəfindən (vəkiliniz vasitəsilə) 
sığınacaq müraciətinizin təsdiq edildiyi barədə qərar məktubu göndəriləcəkdir. Siz 
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Niderlandda müvəqqəti və ya daimi yaşamağa davam edə bilərsiniz. Vəkilinizin 

bunun sizə necə təsir edəcəyini izah edəcəkdir. 
2. IND-yə araşdırma üçün daha çox vaxt lazımdır və IND sığınacaq müraciətiniz 

barədə 6 gün (və ya AA+ prosedurunda 9 gün) ərzində qərar verə bilməz. INC 
Genişləndirilmiş Sığınacaq Prosedurunda (VA) sığınacaq müraciətinizə baxmağa 

davam edəcəkdir. Sizə Genişləndirilmiş Sığınacaq Proseduru barədə məlumatın əks 
olunduğu başqa bir kitabça veriləcəkdir. 

3. IND sizin sığınacaqda yaşayış icazəsinin şərtlərinə uyğun gəlmədiyiniz qənaətinə 

gəlir. Sizə IND tərəfindən (vəkiliniz vasitəsilə) sığınacaq müraciətinizin rədd edildiyi 
barədə qərar məktubu göndəriləcəkdir. Bu məktubda müraciətinizin rədd 

edilməsinin səbəbləri və bunun sizin üçün nəticələri izah olunacaqdır. Məsələn, siz 
artıq Niderlandda yaşaya bilməzsiniz və öz ölkənizə qayıtmalı olacaqsınız. 
Məktubda həmçinin qərarla razı olmadığınız halda nə etməli olduğunuz izah olunur 

və öz ölkənizə qayıdış seçimləriniz təsvir edilir. Vəkiliniz məktubu sizinlə müzakirə 
edəcəkdir. 

 
 
9 günlük Ümumi Sığınacaq Proseduru (AA+) 

 
 

IND AA+ prosedurunda sığınacaq müraciətinizi ema edərsə, sığınacaq prosedurunuz, 
bir qayda olaraq, 9 gün davam edəcəkdir: 

• 1 və 2-ci günlər: ətraflı müsahibə; 

• 3 və 4-cü günlər: ətraflı müsahibənin vəkilinizlə müzakirəsi; 

• 5-ci gün: ilkin qərar; 

• 6 və 7-ci günlər: vəkilinizin qərara (cavab) reaksiyası; 

• 8 və 9-cu günlər: ikinci qərar. 
 

 
 

 

Sığınacaq müraciətinizin geri çəkilməsi 
 
Siz istənilən zaman müraciətinizi geri çəkə bilərsiniz. Bu halda vəkil və ya birbaşa IND 

ilə əlaqə saxlamaq tövsiyə olunur. Əgər IND-yə göndərdiyiniz sığınacaq müraciətinizi 
geri çəksəniz, başqa səbəbdən burada qalmağınıza icazə verilməzsə, siz artıq 
Niderlanda qala bilməyəcəksiniz. Siz artıq qaçqın statusuna malik olmayacaqsınız. 

Əgər IND-yə göndərdiyiniz sığınacaq müraciətinizi geri çəksəniz, ölkəyə girişiniz 
qadağan edilə bilər. Bu, o deməkdir ki, siz Niderlanda və Avropanın əksər digər 

ölkələrinə səyahət edə yaxud həmin ölkələrdə ola bilməzsiniz. Siz ölkəyə girişiniz 
qadağan edilsə belə, müraciətinizi geri çəkdikdən sonra yenidən müraciət edə 

bilərsiniz. 
 
 

 
 

Sığınacaq prosedurundan sonra 
 

AA və ya AA+ prosedurundan sonra başqa COA qəbul mərkəzinə gedəcəksiniz. 
 

Müraciətiniz təsdiq olunur 
Əgər IND sığınacaq müraciətinizi təsdiq edərsə, siz Niderlandda müvəqqəti və ya daimi 
qala bilərsiniz. Sizə yaşayış icazəsi, iş icazəsi verilir və siz ailə üzvlərinizi buraya gətirə 
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bilərsiniz. COA qalacaq yer tapmaqda sizə kömək edəcəkdir. Evinizlə bağlı mühüm 

məlumatlar COA ilə görüşdə sənədləşdiriləcəkdir. Bu məlumatlar əsasında sizə 
Niderlandda bələdiyyə təyin ediləcəkdir. Həmin bələdiyyə sizin üçün uyğun ev 

axtaracaqdır. Sizə yalnız bir ev təklif ediləcəkdir və siz onu qəbul etməlisiniz. Qalacaq 
yer tapana qədər COA qəbul mərkəzində qala bilərsiniz. IND sizə sığınacaq 

müraciətiniz təqdim edildikdən sonra hüquqlarınız və öhdəlikləriniz barədə məlumat 
verəcəkdir. VWN əməkdaşları Niderland cəmiyyətinə inteqrasiya olunduqda sizə 
kömək edə bilər. Onlar müxtəlif qurumlarla əlaqə qurmaqda sizə kömək edəcəkdir və 

başqa bələdiyyəyə köçərək məktəb və ya iş yeri tapmaqda sizə yardım edə bilər. VWN 
həmçinin sizə öz ailə üzvlərinizi gətirməkdə yardım edə bilər. 

 
Müraciətiniz rədd olunur 
IND sığınacaq müraciətinizi rədd edərsə, siz vəkilinizlə məsləhətləşərək Niderland 

məhkəməsinə qərardan şikayət edə bilərsiniz. Bu, o deməkdir ki, siz rəsmi olaraq 
məhkəməyə IND-nin qərarından narazı olduğunuzu bildirirsiniz. Siz, bir qayda olaraq, 

apellyasiya prosesi ərzində Niderlandda qala bilərsiniz. Əgər buna icazə verilməzsə, siz 
məhkəmədən apellyasiya proseduru ərzində Niderlandda qalmaq üçün icazə istəyə 
bilərsiniz. Bununla bağlı vəkiliniz sizə kömək edəcəkdir. Məhkəmə IND-nin sığınacaq 

müraciətinizlə bağlı qərar verərkən Niderland qanunvericiliyinə düzgün şəkildə riayət 
edib-etmədiyini qiymətləndirəcəkdir. 

 
IND sığınacaq müraciətinizi rədd edərsə, siz sığınacaq axtaranlar üçün fərqli mərkəzə 
aparılacaqsınız. Sizə, bir qayda olaraq, Niderlanddan çıxışınızı təşkil etmək üçün 28 

gün vaxt veriləcəkdir. Bu müddətdən sonra sizə artıq sığınacaq verilmir və sığınacaq 
axtaranların mərkəzində qala bilməzsiniz. Siz sığınacaq prosedurundan sonra hələ də 

yardım və məlumat üçün VWN ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 
 
Qayıdış 

Rəsmi olaraq siz öz ölkənizə qayıdışınıza görə məsuliyyət daşıyırsınız. Bununla belə, 
ölkədən çıxışa hazırlaşmaqda DT&V sizə yardım edəcəkdir. Sığınacaq müraciətiniz rədd 

edildikdən sonra DT&V sizinlə əlaqə saxlayacaqdır. Əgər müəyyən edilmiş müddət 
ərzində özünüz ölkəni tərk etməsəmiz, siz deportasiya olunacaqsınız. 
 

Əgər qayıdışınızla əlaqədar DT&V ilə daha tez danışmaq istəyirsinizsə, vəkiliniz və ya 
VWN əməkdaşı onlarla əlaqə saxlamağınıza kömək edə bilər. Siz həmçinin DT&V-nin 

veb-saytında əks olunan xüsusi formadan istifadə edərək DT&V ilə özünüz əlaqə 
yarada bilərsiniz: 

• Holland dilində: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-
terugkeer/hulp-van-dtv 

• İngilis dilində: https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-
assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-

netherlands 
 

Əgər könüllü şəkildə ölkənizə qayıtmaq istəyirsinizsə, siz Beynəlxalq Miqrasiya 
Təşkilatl (IOM) ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. IOM ölkədən çıxışınızla əlaqədar sizə 
praktik məlumat və yardım təmin edə bilər. IOM, bir qayda olaraq, sığınacaq 

axtaranların mərkəzində qeydiyyatsız konsultasiya xidmətinə malikdir.  
 

 
 
 

 

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
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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. 

 
 

 
 
 

Əcnəbilərin təcridxanasında sığınacaq müraciəti 
 
Niderlandda qalmaq icazəsi olmayan və könüllü şəkildə ölkəni tərk etməyən şəxslər 
əcnəbilərin təcridxanasında yerləşdirilə bilər. Əcnəbilərin təcridxanası dedikdə 

təhlükəsiz müəssisədə (təcridxana) qalmaq nəzərdə tutulur. Burada məqsəd 
Niderlandda qalmaq icazəsi olmayan şəxsləri deportasiyaya hazır vəziyyətdə 

saxlamaqdır.  
 
Əgər əcnəbilərin təcridxanasındasınızsa və sığınacaq üçün müraciət edirsinizsə yaxud 

sığınacaq üçün müraciət etdikdə sonra əcnəbilərin təcridxanasından 
yerləşdirilmisinizsə, sığınacaq müraciətinizə Sxiphol Məhkəmə Kompleksində (JCS) 

baxılacaqdır. IND müraciətinizlə bağlı altı həftə ərzində qərar verməlidir. 
 
Sizi, bir qayda olaraq, JCS binasına aparacaqlar, ancaq ehtimal var ki, olduğunuz 

yerdə qalasınız. Əgər JCS binasına getsəniz və birinci dəfə sığınacaq üçün müraciət 
etsəniz, IND əməkdaşı oraya çatdıqdan sonra kağız formada və ya rəqəmsal sorğu 

doldurmağınızı tələb edəcəkdir. Bu, müraciət forması adlanır. 
 
Daha sonra, IND sizdən müraciət müsahibəsi adlanan ilkin müsahibəni götürəcəkdir. 

Müraciət müsahibəsi önəmli bir görüşdür və bu görüş zamanı IND sizdən suallar 
soruşacaqdır. Bu müsahibənin məqsədi sizdən kim olduğunuz, haradan gəldiyiniz, 

səfəriniz və Niderlandda olmağınızın səbəbləri barədə məlumat almaqdır. Sizə 
aşağıdakılar barədə suallar veriləcəkdir: 

• şəxsiyyətiniz, milliyətiniz, vətəniniz və yaşadığınız yer; 

• ailə; 

• sənədlər; 

• təhsil; 

• iş və hərbi xidmət; 

• başqa ölkələrdə yaşayış yeri; 

• Niderlanda səfəriniz; 

• sığınacaq axtarmaq üçün səbəbiniz barədə qısa izahat. 
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Dürüst olun və hər zaman bütün təfərrüatları danışın. Saxta sənəddə əks olunan 
məlumatlardan istifadə etməyin. Ləqəbdən istifadə etmisinizsə, bunu IND-yə bildirin. 

IND-yə qeyri-dəqiq və ya natamam məlumatların təqdim edilməsi sığınacaq 
müraciətinizlə bağlı qərarınıza mənfi təsir göstərə bilər. 

 
IND bu müsahibə ilə əlaqəli bir hesabat hazırlayacaq. Hesabatın bir nüsxəsi sonra 
vəkiliniz vasitəsilə sizə veriləcək. Sizin üçün bir vəkil təyin olacak və vəkil sığınacaq 

proseduru üçün hazırlanmaqda sizə kömək edəcək. Vəkiliniz sığınacaq qanunları və 
qaydalarını bilir və ətraflı müsahibənin əhəmiyyətindən agahdır. Ətraflı müsahibə IND 

ilə görüşdür və bu zaman nəyə görə sığınacaq tələb etdiyinizi izah etməlisiniz. Vəkilə 
pul verməyə məcbur deyilsiniz; Hüquqi yardım bürosu bunu sizin əvəzinizə edir. 
Sığınacaq prosedurunun erkən mərhələsində belə sizə kömək etmək üçün bir vəkil 

istəyə bilərsiniz. Amma, onu tapmaq və xərclərini ödəmək öz məsuliyyətinizdir. 
 

Əcnəbilərin təcridxanasında Ümumi Sığınacaq Proseduru (AA və ya AA+) əcnəbilərin 
təcridxanasında yerləşməyəm sığınacaq axtaranlar üçün də eynidir. Bu kitabçanın 
əvvəlində AA və ya AA+ prosedurunun gündəlik mərhələləri təsvir olunur. 

 
Sadələşdirilmiş sığınacaq proseduru 

Əgər təhlükəsiz ölkədən gəlirsinizsə, sizə sığınacaq verilməsi ehtimalı yoxdur. IND 
müraciətinizə sadələşdirilmiş və sürətləndirilmiş prosedurda baxacaqdır. Bu prosedur 
zamanı sizə yalnız bir dəfə  

IND ilə müsahibə imkanı veriləcəkdir. Bu, həmçinin Niderland, Aİ-yə üzv olan başqa 
dövlət, Norveç, İslandiya, Lixtenşteyn və ya İsveçrədə artıq sığınacaq icazəniz olduğu 

hala şamil edilir. IND sığınacaq tələb edərkən təqdim etdiyiniz səbəbləri 
qiymətləndirəcək və sığınacaq icazəsinin verilib-verilməməsi barədə qərar verəcəkdir. 
 

Təhlükəsiz ölkələrin siyahısı 
Albaniya, Əlcəzair, Andorra, Avstraliya, Belçika, Bosniya və Herseqovina, Braziliya, 

Bolqarıstan, Kanada, Kipr, Danimarka, Estoniya, Finlandiya, Fransa, Almaniya, 
Gürcüstan, Qana, Yunanıstan, Macarıstan, İrlandiya, Hindistan, İtaliya, Yamayka, 
Yaponiya, Kosovo, Xorvatiya, Latviya, Lixtenşteyn, Litva, Lüksemburq, Malta, 

Mərakeş, Monako, Monqolustan, Monteneqro, Niderland, Yeni Zelandiya, Şimali 
Makedoniya, Norveç, Ukrayna, Avstriya, Polşa, Portuqaliya, Rumıniya, San Marino, 

Seneqal, Serbiya, Sloveniya, Slovakiya, İspaniya, Trinidad və Tobaqo, Çex 
Respublikası, Tunis, Vatikan, Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, İslandiya, 

İsveç və İsveçrə. 
 
Bu siyahıya dəyişiklik edilə, ölkələr əlavə oluna və ya silinə bilər. Bu, ölkədəki 

təhlükəsizlikdən asılıdır. Təhlükəsiz ölkələrin siyahısının ən son versiyasını Niderland 
hökumətinin veb-saytından əldə edə bilərsiniz: www.rijksoverheid.nl 

 
Sığınacaq prosedurundan sonra 
IND sığınacaq müraciətinizi rədd edərsə, siz vəkilinizlə məsləhətləşərək Niderland 

məhkəməsinə qərardan şikayət edə bilərsiniz. Bu, o deməkdir ki, siz rəsmi olaraq 
məhkəməyə IND-nin qərarından narazı olduğunuzu bildirirsiniz.  

Siz həmçinin məhkəmədən apellyasiya proseduru ərzində Niderlandda qalmaq üçün 
icazə istəyə bilərsiniz. Bununla bağlı vəkiliniz sizə kömək edəcəkdir. 
 

Məhkəmə IND-nin sığınacaq müraciətinizlə bağlı qərar verərkən Niderland 
qanunvericiliyinə düzgün şəkildə riayət edib-etmədiyini qiymətləndirəcəkdir. Əksər 

hallarda sizə Niderlandda məhkəmənin qərarını gözləmək icazəsi veriləcəkdir. Bununla 
belə, siz təhlükəsiz müəssisədə gözləməli olacaqsınız. 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Qayıdış 
Əgər sizə Niderlandda qalmaq icazəsi verilməzsə, ölkəni tərk etməyə görə şəxsən 

məsuliyyət daşıyırsınız. Bununla belə, ölkədən çıxışınızı təşkil etmək üçün DT&V sizinlə 
əlaqə saxlayacaqdır. Sığınacaq müraciətiniz rədd edildiyi halda DT&V bunu yalnız bir 

dəfə edəcəkdir. Əgər qayıdışınızla əlaqədar DT&V ilə daha tez danışmaq istəyirsinizsə, 
vəkiliniz onlarla əlaqə saxlamağınıza kömək edə bilər. Siz həmçinin DT&V-nin veb-
saytında əks olunan xüsusi formadan istifadə edərək DT&V ilə özünüz əlaqə yarada 

bilərsiniz: 

• Holland dilində: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-
terugkeer/hulp-van-dtv 

• İngilis dilində: https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-
assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-
netherlands 

 
Əgər könüllü şəkildə ölkənizə qayıtmaq istəyirsinizsə, siz Beynəlxalq Miqrasiya 

Təşkilatl (IOM) ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. IOM ölkədən çıxışınızla əlaqədar sizə 
praktik məlumat və yardım təmin edə bilər. IOM, bir qayda olaraq, təcridxana 
mərkəzində qeydiyyatsız konsultasiya xidmətinə malikdir.   

 
 

 
 

Tez-tez verilən suallar 
 

Ümumi Sığınacaq Proseduru nə vax başlayır? 
Siz IND-yə ilk müsahibənizi sığınacaq axtaran kimi polis tərəfindən qeydiyyat 
alındıqdan sonra verəcəksiniz. Bu, müraciət müsahibəsi adlanır. Sizə müraciət 

müsahibəsindən sonra sığınacaq proseduruna (AA və ya AA+) hazırlaşmaq üçün ən azı 
6 gün vaxt veriləcəkdir. Praktikada sığınacaq prosedurunun başlaması üçün, adətən, 

daha çox vaxt lazım olur. Bəzi hallarda sizə hazırlıq vaxtı verilməyə bilər. COA qəbul 
mərkəzində sizə ətraflı müsahibə üçün IND tərəfindən dəvət göndəriləcəkdir. 
 

IND-nin qərarı üçün nə qədər gözləməli olacağam? 
Ümumi Sığınacaq Proseduru, adətən, 6 (AA) və ya 9 (AA+) iş günü davam edir. Bəzi 

hallarda IND həmin müddət ərzində qərar qəbul edə bilməyə bilər (məsələn, sığınacaq 
proseduru ərzində xəstələnsəniz). Bu halda IND AA və ya AA+ prosedurunu 6 və ya 
daha çox iş günü qədər uzada bilər. IND ofisləri, adətən, şənbə və bazar günləri 

işləmir: bu günlər iş günü sayılmır. INC həmçinin sığınacaq müraciətinizə 
Genişləndirilmiş Sığınacaq Prosedurunda baxmaq qərarına gələ bilər. Bu halda IND-nin 

qərar qəbul etməsi sığınacaq müraciətinizin imzalandığı tarixdən 6 aya qədər davam 
edə bilər. Sizə Genişləndirilmiş Sığınacaq Proseduru barədə məlumatın əks olunduğu 

başqa bir kitabça veriləcəkdir. 
 
Əgər IND 6 ay ərzində qərar qəbul edə bilməzsə, sizə bu barədə məlumat veriləcəkdir. 

Əgər IND sizə sığınacaq müraciətinizi təqdim etdikdən 6 ay sonra qərarını 
göndərməyibsə və sizə bu barədə IND tərəfindən mesaj göndərilməyibsə, siz IND-yə 

sığınacaq müraciətinizə tez baxılması üçün məktub göndərə bilərsiniz.  
Bununla bağlı vəkiliniz sizə kömək edə bilər. 
 

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
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Mən sığınacaq tələbimin səbəblərini qadına danışmağa üstünlük verirəm. Bu 

mümkündürmü? 
Bəli, siz bunu müraciət müsahibəsi zamanı müəyyən edə bilərsiniz (yəni IND ilə 

müsahibə zamanı). IND ətraflı müsahibədə iştirak etməsi üçün qadın IND əməkdaşı və 
tərcüməçi təyin etməyə çalışacaqdır. Əgər hekayənizi kişiyə danışmaq istəyirsinizsə, 

siz bunu da müraciət müsahibəsi zamanı müəyyən edə bilərsiniz. Bu halda IND ətraflı 
müsahibədə iştirak etməsi üçün kişi IND əməkdaşı və tərcüməçi təyin etməyə 
çalışacaqdır. 

 
Əgər xəstə və ya hamiləyəmsə, nə etməliyəm? 

Əgər xəstə və ya hamiləsinizsə, yoxlanış zamanı tibb bacısından məsləhət alın (Baxın: 
kitabçada "Sığınacaq prosedurundan əvvəl"). Bu, əgər vərəm, qotur və hepatit B kimi 
yoluxucu xəstəliyə yoluxmusunuzsa və ya yoluxduğunuzu düşünürsünüzsə, xüsusilə 

vacibdir. Tibb bacısına dediyiniz hər şey məxfi saxlanacaqdır. Tibb bacısı səhhətinizlə 
bağlı məlumatları heç vaxt icazəniz olmadan digərlərinə açıqlamayacaqdır. Əgər 

sığınacaq proseduru zamanı xəstələnsəniz, bu barədə COA, IND və ya VWN 
əməkdaşına məlumat verin. Onlar sizə lazım olan tibbi yardımı almaqda sizə kömək 
edə bilər. Əgər IND və ya vəkilinizlə görüş günü xəstə olsanız, COA heyət üzvündən 

IND və ya vəkilinizə məlumat verməsini xahiş edin. 
 

Suallar 
Əgər bu kitabçanı oxuduqdan sonra suallarınız olarsa, vəkil yaxud COA, IND və ya 
VWN əməkdaşı ilə danışmağınız xahiş olunur. 

 
Şikayətlər 

Sığınacaq prosedurunda iştirak edən bütün qurumlar peşəkar və həddən artıq 
diqqətlidir. Buna baxmayaraq, siz hələ də sizinlə hər hansı qurum tərəfindən düzgün 
rəftar edilmədiyini düşünürsünüzsə, şikayət edə bilərsiniz. Bununla bağlı vəkiliniz və 

ya VWN əməkdaşı sizə kömək edə bilər. 
 

 
 
 

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. Orijinal nüsxə ilə 

tərcümənin təfsiri arasında fərqlər 

yaranarsa, holland dilində olan versiya 

üstün tutulacaqdır. 

http://www.rijksoverheid.nl/

