
Bu broşürü neden almaktasınız?
Hollanda’ya hava veya deniz limanı üzerinden giriş yaptınız. Şimdi burada 
iltica başvurusunda bulunmak istiyorsunuz. İltica: kendi ülkelerinde 
güvenliği olmayıp, kendi ülkelerinde kendi güvenliğini sağlayamayan 
insanların başka bir ülkede korunmaları anlamına gelmektedir. 

İltica talebinde bulunduğunuz zaman, resmi olarak Hollanda hükümetine 
ikamet izni için başvurmuş oluyorsunuz. Hollanda’da ikamet edebilmek için 
işbu izne ihtiyaç duymaktasınız. İltica başvurunuzdan sonra iltica prosedürü 
başlamaktadır: Hollanda hükümetinin size ikamet izninin verilip 
verilmeyeceğine dair değerlendirme yaptığı hukuki bir prosedür. İltica 
talebiniz sınır prosedürü dahilinde işleme alınmaktadır. Sınır prosedürü 
maksimum 28 gün sürmektedir.

İşbu broşürde işbu sınır prosedürü süresince neler olacağını okuyabilirsiniz. 
Aynı zamanda ne yapmanız gerektiğini (yani yükümlülükleriniz) ve Hollanda 
hükümetinden neler bekleyebileceğinizi (yani haklarınızı) okuyabilirsiniz.
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İltica talebiniz
Sınır Prosedürüne İlişkin Bilgi



Göç ve Yurttaşlığa Kabul Kurumu, Hollanda Adalet ve 
Güvenlik Bakanlığının bir parçasıdır. IND’nin çalışanları sizinle 
kimliğiniz, vatandaşlığınız, seyahat güzergahınız ve ülkenizi 
terk etme nedeniniz hakkında görüşmeler yapmaktadır. 
Kişisel hikayenizi ve geldiğiniz ülkedeki durumu 
araştırmaktadırlar. Bundan sonra (geçici süreliğine) 
Hollanda’da kalıp kalmayacağınıza veya Avrupa’da başka  
bir ülkeye götürülüp götürülmeyeceğinize dair karar  
vermektedirler.  www.ind.nl
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1.adım: başvuru ve kayıt

Hollanda sınır muhafaza birimine başvurdunuz. Bu birim genellikle 
Kraliyet Ordusudur. Kraliyet Ordusu çalışanları kimliğinizi tespit 
etmektedir. Adınız, doğum tarihiniz ve vatandaşlığınız gibi kişisel 
bilgilerinizi kayıt altına almaktadır. Aynı zamanda giysilerinizi ve 
bagajınızı kontrol edip, vesikalık resminizi ve parmak izlerinizi 
almaktadır. Size, parmak izlerinizin neden alındığına dair açıklama 
içeren bir broşür verildi. İltica başvurunuzu imzalarsınız. Aynı 
zamanda size şu konular hakkında sorular sorulabilir:
• Yol güzergahınız,
•  Burada veya Avrupa’nın başka bir ülkesinde daha önce iltica talep 

edip etmediğiniz,
•  Burada veya Avrupa’nın başka bir ülkesinde akrabalarınızın 

bulunup bulunmadığı.

İltica talebinizin değerlendirilmesinde evraklar büyük önem 
taşımaktadır. Pasaport, kimlik cüzdanı, doğum belgesi veya ehliyet 
gibi kimliğinizi ispat edebilen evraklarınız var mı? Veya uçak bileti, 
biniş kartı, diplomalar, kararlar veya gazete makalesi gibi güzergahı-
nızı veya iltica hikayenizi destekleyebilecek evraklarınız var mı 
acaba?
Bu durumda bu evrakları kayıt esnasında ibraz edin veya iltica 
prosedürünüz başlamadan önce bu evrakları isteyin. Kapalı 
karşılama noktasındaki iltica İşlemlerinin bir çalışanı size bununla 
ilgili yardımcı olabilir. 

Evraklarınız Kraliyet Jandarmasının uzmanları tarafından doğruluk 
için kontrol edilmektedir. IND işbu evrakları iltica talebinizi 
değerlendirirken kullanmaktadır.

Dikkat! Kişisel bilgileriniz ve evraklarınız iltica talebinizin değerlen-
dirilmesi için önem taşımaktadır. Eksiksiz olun ve evrakların tam ve 
doğru olarak not edildiğini kontrol edin. Kişisel evraklarınızı hiçbir 
zaman atmayın.

Hollanda hükümeti hiçbir zaman geldiğiniz ülkenin yetkili 
makamlarına Hollanda’da iltica talebinde bulunduğunuzu 
iletmeyecektir.

2.adım: dinlenme ve hazırlık dönemi

İltica prosedürü Hollanda’ya varır varmaz başlamaz. Seyahatinizden 
sonra dinlenmeniz ve kendinizi hazırlamanız için size 6 gün süre 
tanınacaktır. Bu süreye dinlenme ve hazırlık süresi denilmektedir 
(RTV). Avukatınızla görüşerek IND’den işbu sürenin kısaltılmasını 
talep edebilirsiniz.

Konaklama
Başvurunuz ve kayıttan sonra birkaç saat içinde Schiphol havalima-
nına yakına bir kapalı karşılama noktasına götürüleceksiniz. Sınır 
prosedürünüzün tamamı boyunca burada kalacaksınız. İşbu noktayı 
tek başınıza terk edemezsiniz. İşbu binada aynı zamanda Göç ve 
Yurttaşlığa Kabul Kurumunun (IND) ofisi bulunmaktadır.

Tüberküloz araştırması
Tüberküloz dünyada sıkça rastlanan ciddi bir hastalıktır. Bir ihtimal 
geldiğiniz ülkede de vardır. Açık tüberkülozu olan kişiler başka 
insanlara da bulaştırabilirler, örneğin öksürerek veya hapşırarak. 

Kapalı karşılama noktasındaki tıbbi Kurumun bir çalışanı size 
bununla ilgili birkaç soru yöneltecektir. Tüberkülozunun olduğuna 
dair bir şüphe varsa, eksiksiz bir tüberküloz araştırmasına tabi 
tutulacaksınız. Bunun için bir hastaneye sevk edileceksiniz. 
Tüberkülozunuz varsa, Hollanda’da ilaçlarla tedavi edileceksiniz. 
İltica prosedürü bu durumda tıbbi tedaviden sonra başlatılacaktır.

Bilgilendirme
İltica İşlemleri Hollanda’nın bir çalışanı iltica prosedürünüz ve tıbbi 
tavsiye ile ilgili size bilgi verecektir. 

İltica İşlemleri Hollanda’nın çalışanları aynı zamanda sizi iltica 
prosedürü süresince bilgilendirmektedir ve size destek vermektedir. 
İltica İşlemlerinin verdiği hizmetler ücretsizdir. Bilgileriniz saklı 
tutulacaktır.

İltica İşlemleri Hollanda bağımsız bir insan hakları organizasy-
onu olup, ilticacıların menfaatlerini karşılamak için 
kurulmuştur. İltica İşlemleri Hollanda size iltica prosedürü 
hakkında bilgi ve açıklama vermektedir, size şahsi olarak işbu 
prosedürün yerine getirilmesi konusunda bilgi verip, sizi 
desteklemektedir ve diğer kurumlarla ilgili yaşanan sorunlarla 
aracılık yapmaktadır. Bu konuda avukatınız ile sıkı bir işbirliği 
yapmaktadır. İltica İşlemleri Hollanda iltica talebinizle ilgili 
karar vermemektedir. 
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl



Tıbbi tavsiye
Araştırma esnasında hemşire size sorular yöneltecektir. Gerektiği 
takdirde, hemşire sizi müteakip muayene için bir hekime yönlendi-
recektir. Hemşire veya hekim araştırmanın neticesini IND’ye 
bildirmektedir. Bu sadece sizin onayınızı yapılır. IND iltica prosedü-
rü süresince sağlık durumunuzla ilgili işbu bilgiyi dikkate alacaktır.

Olası ruhsal ve fiziki sorunlar hakkında dürüst olmanız ve bunu 
hemşireye veya hekime anlatmanız önem taşımaktadır. Yara 
izleriniz varsa bunu hemşireye bildirmeniz önemlidir. Tıbbî 
araştırmanın raporu gizlidir. Tıbbî araştırma zorunlu değildir. Tıbbî 
araştırma için ödeme yapmak zorunda değilsiniz.

Tıbbi araştırmaya dahil olmak istemiyorsunuz, bunu hemşireye 
bildirebilirsiniz. IND bu durumda iltica prosedürünüz süresince 
sağlık durumunuzu dikkate alamaz. 

Avukatın yardımı
İltica prosedürünüz süresince bir avukattan yardım alacaksınız.
İşbu avukat Hollanda hükümetinden bağımsız çalışmaktadır. Bir 
görüşme esnasında avukat sizi IND ile yapacağınız görüşmeler için 
hazırlamaktadır. Avukatınızla yapacağınız için hazırlık görüşmesi 
konakladığınız binada gerçekleşecektir.

Avukatın yardımı için ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Bilgileriniz 
saklı tutulacaktır.
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3.gün: günden güne iltica prosedürü

Dinlenme ve hazırlık süresinden sonra iltica prosedürü başlayacak-
tır. İltica prosedürü konakladığınız binada gerçekleşecektir. 
Avukatınızla yapacağınız görüşmeler de aynı şekilde işbu binada 
gerçekleşecektir. Avukatınızın ve IND-çalışanlarının konakladığınız 
binada odaları mevcuttur.

Altta iltica talebinizin günden güne nasıl gelişeceğini 
okuyabilirsiniz.

1.gün: ilk görüşme
IND’nin çalışanı ile kimliğiniz, vatandaşlığınız ve seyahat güzergahı-
nız ile resmi bir görüşme yapacaksınız. İşbu görüşmeye ilk dinleme 
denilmektedir. İşbu görüşmede iltica talebinizin gerekçeleri ile ilgili 
size henüz sorular yöneltilmeyecektir. Bu bir IND çalışanı ile 
yapacağınız bir sonraki görüşmede yöneltilecektir (3.güne bakınız).

IND-çalışanı size kimliğiniz, vatandaşlığınız, seyahat güzergahınız 
hakkında açıklığa kavuşmak için çok detay soracaktır ama bunu aynı 
zamanda doğruları söyleyip söylemediğinizi anlamak için yapacak-
tır. Kendinizi işbu görüşmeye mümkün olduğunca iyi hazırlayın. 
Kim olduğunuzu açıkça ve tamamen anlatmanız için size tek bir 
imkan verilecektir. Her zaman hakiki bilgilerinizi verin, yani sahte 
(seyahat) evrakında belirtilen bilgileri vermeyin. Aynı zamanda bir 
takma ad (=gizli isim) kullanmışsanız eğer, bunu belirtin. Çünkü 
evraklarınız ve hikayeniz gerçekçilik açısından kontrol edilecektir. 
IND hikayenizin doğru olmadığını veya evraklarınızın sahte 
olduğunu tespit ederse, bu iltica talebiniz açısından olumsuz 
neticelere neden olabilir. Bunu istediğiniz takdirde, İltica 
İşlemlerine ilk görüşmede hazır bulunmaları için ricada bulunabi-
lirsiniz. İltica İşlemleri ayrıca yurtdışından getirtilmesi gereken 
evraklar için size yardımcı olabilir.

IND ile yapılan görüşmelerde bir çevirmen hazır bulunacaktır. 
IND-çalışanı soruları Hollandaca olarak yöneltecektir. Çevirmen 
işbu soruları sizin anlayacağınız bir dile çevirecektir. Çevirmen 
cevaplarınızı Hollandacaya çevirecektir. Çevirmen bağımsızdır ve 
iltica talebinizle ilgili verilen karara nüfus edemez. Çevirmenle siz 
birbirinizi iyi anlayamazsanız, bunu belirtiniz. Bu durumda IND 
tarafından başka bir çevirmen ayarlanacaktır. Sorularınızı iyi 
anlamadığınız için yanlış anlaşılmaların olmaması önem 
taşımaktadır.

Eşiniz veya partneriniz ile beraber iltica talebinde bulundaysanız, 
her biriniz IND-çalışanı ile ayrı ayrı görüşme yapacaksınız. Size 
(avukatınız aracılığıyla) ilk görüşme ile ilgili bir rapor verilecektir.

Karşılama noktasında Adli Tıp Toplumu Utrecht’in (FMMU – 
Forensisch Medische Maatschappij Utrecht) bir hemşiresi ile 
randevunuz olacaktır. İşbu hemşire size tıbbi araştırmaya 
dahil olmak isteyip istemediğinizi soracaktır. İşbu 
araştırmanın amacı IND ile yapacağını görüşmeleri etkilendi-
rebilen ruhsal ve/veya fiziki sorunlarınızın olup olmadığını 
tespit etmektir.

Hukuki Yardım Kurulu bunu karşılayamadığınız zaman bir 
avukattan yardım almanızı sağlamaktadır. Hukuki Yardım 
Kurulu işbu avukata size yardım etmesi için bir ücret ödemek-
tedir. Avukat Hukuki Yardım Kurulu tarafından istihdam 
edilmemektedir. Avukat size iltica prosedürü konusunda 
destek olan bağımsız bir hukuki yardım sunucusudur. 
 www.rvr.org
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2.gün: bir sonraki dinlemeye
Avukatınız sizinle ilk dinlemenin raporunu görüşmektedir. Avukatın 
bunun için kapalı karşılama noktasında bir odası bulunmaktadır. 
İşbu görüşme esnasında avukatla sizin söyleyeceğiniz her şeyi 
tercüme etmek için bir çevirmen yardımcı olacaktır. Eğer raporda bir 
şey eksik ise veya doğru yazılmadı ise, avukatınız işbu hususu bir 
mektup aracılığıyla IND’ye bildirmektedir. Avukatınız sizi IND ile 
yapacağınız ikinci görüşme için hazırlayacaktır.

3.gün: müteakip dinleme
IND-çalışanı ile yapacağınız ikinci görüşmeye müteakip dinleme 
denilmektedir. İşbu görüşme esnasında iltica talebinizin gerekçele-
rini anlatabilirsiniz. IND-çalışanı aynı zamanda görüşme esnasında 
size sorular yöneltecektir.

Korunmaya ihtiyacınız olduğuna dair her şeyi anlatmanız önem 
taşımaktadır. Başınıza gelenler ve geldiğiniz ülkede neden güvenli-
ğinizin olmadığını açıklarken dürüst olun, eksiksiz ve açık bilgi 
verin. Belirli bir olayı tam olarak hatırlamadığınız zaman, bunu 
IND-çalışanına anlatın. IND-çalışanı ülkenizdeki genel durum 
konusunda bilgiye sahiptir. Kendi durumunuz hakkında konuşma-
nız önemlidir: neden kişisel korumaya ihtiyaç duyuyorsunuz. 
Mümkün olduğu kadarıyla geçerli detayları iletin. Eğer iltica 
talebinizin gerekçesiyle bağlantılı olan yara izleriniz, fiziki veya 
ruhsal şikayetleriniz varsa, bunu IND-çalışanınıza iletmeniz 
önemlidir. IND işbu hususu talebinizi değerlendirmek için önemli 
buluyorsa IND bu durumda size forensik araştırma sunma kararı 
alabilir. Bu tür bir araştırmaya kendi inisiyatifinize göre ve masraflar 
size ait olmak üzere yaptırabilirsiniz. 

İşbu görüşme esnasında da bir çevirmen hazır bulunacaktır. 
İstediğiniz zaman, İltica İşlemlerinden müteakip dinlemede hazır 
bulunmalarını rica edebilirsiniz. Size müteakip dinleme ile ilgili 
rapor iletilecektir. 

4.gün: müteakip dinleme ile ilgili görüşme
Avukatınız sizinle müteakip dinlemenin raporunu görüşecektir. 
İşbu görüşme esnasında da bir çevirmen avukatla sizin söyledikleri-
nizi çevirmekte yardımcı olacaktır. Eğer raporda eksik olan bir husus 
varsa veya doğru olarak yazılmadı ise, avukatınız bunu bir mektup 
ile IND’ye bildirecektir.

5.gün: öngörülen karar
IND iltica bazında ikamet izninin koşullarına yerine getirip 
getirmediğinize karar verecektir. İşbu değerlendirmenin neticesi 
iltica prosedürünüzün gidişatını kararlaştıracaktır. Dört seçenek 
mevcuttur: 
1. İltica bazında bir ikamet izni için koşulları karşılamaktasınız. 

IND’den (avukatınız aracılığıyla) sınır prosedürünün sonlandırı-
lıp, Hollanda’ya erişiminize izin verileceğine dair bir mektup 
(=kararname) alacaksınız. İltica talebiniz avukatınızla görüşülerek 
mümkün olan en kısa süre içinde yerine getirilecektir. 
Hollanda’da (geçici süreliğine) ikamet edebilirsiniz. Avukatınız 
işbu hususun size olan diğer neticelerini izah edecektir.

2. IND araştırma için daha fazla zamana ihtiyaç duymaktadır ve iltica 
talebinizle ilgili 28 gün içinde karara varamamaktadır.  
IND iltica talebinizi Uzatılmış İltica Prosedüründe işleme 
alacaktır. İşbu prosedür (açık) karşılama noktasında gerçekleşe-
cektir. İltica talebinizle ilgili karar daha sonra verilecektir. İşbu 
Uzatılmış İltica Prosedürü ile ilgili başka bir bilgi broşürü 
alacaksınız.

3. IND iltica bazında ikamet izni için koşulları muhtemelen yerine 
getirmediğinizi, ancak iltica talebinizin Genel İltica Prosedüründe 
işleme alınacağını kararlaştırmıştır. İşbu prosedür genellikle bir 
hafta sonra başlar ve (açık) karşılama noktasında gerçekleşecektir. 
İşbu Genel İltica Prosedürü ile ilgili başka bir bilgi broşürü 
alacaksınız. 

4. IND iltica bazında ikamet izni için koşulları yerine getirmediğinizi 
kararlaştırmıştır. IND’den (avukatınız aracılığıyla) IND’nin iltica 
talebinizi reddetme niyetinde olduğuna (=reddetmeyi planlaladı-
ğına) dair bir mektup alacaksınız. 

 İşbu kararda aynı zamanda işbu öngörülen kararının gerekçeleri 
ve size olan sonuçları da belirtilmektedir. Avukatınız işbu 
mektubu sizinle görüşecektir.

6.gün: görüş
IND iltica talebinizi ret etme niyetinde ise, işbu niyeti avukatınızla 
görüşeceksiniz. Avukatınız daha önce bununla ilgili sizinle anlaşma 
yapmıştır. Avukatınıza buna müteakiben IND’ye yazılı olarak görüş 
sunabilir. Bu resmi olarak IND’nin niyetine cevap verdiğiniz ve bu 
kararla neden hemfikir olmadığınızı belirttiğiniz bir mektuptur.
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7. ve 8.gün: karar
Görüşünüzü okuduktan sonra IND niyet edilen kararın değişip 
değişmeyeceğine dair karar verecektir. İşbu karanın sonucu tekrar 
iltica prosedürünüzün gidişatını kararlaştıracaktır. (Avukatınız 
aracılığıyla) IND’nin işbu kararın sonucunu ilettiği bir mektup 
gönderilecektir. Avukatınız size olan sonuçları size izah edecektir. 
Dört seçenek mevcuttur:
1. İltica bazında bir ikamet izni için koşulları karşılamaktasınız. 

IND’den (avukatınız aracılığıyla) sınır prosedürünün sonlandırı-
lıp, Hollanda’ya erişiminize izin verileceğine dair bir mektup 
(=kararname) alacaksınız. İltica talebiniz avukatınızla görüşülerek 
mümkün olan en kısa süre içinde yerine getirilecektir. Bu 
durumda Hollanda’da (geçici süreliğine) ikamet etmeye devam 
edebilirsiniz. Avukatınız işbu hususun size olan diğer neticelerini 
izah edecektir.

2. IND araştırma için (halen) daha fazla zamana ihtiyaç duymaktadır 
ve iltica talebinizle ilgili 28 gün içinde karar varamamaktadır. IND 
iltica talebinizi Uzatılmış İltica Prosedüründe işleme alacaktır. 
İşbu prosedür (açık) karşılama noktasında gerçekleşecektir. İltica 
talebinizle ilgili karar daha sonra verilecektir. İşbu Uzatılmış İltica 
Prosedürü ile ilgili başka bir bilgi broşürü alacaksınız.

3. IND iltica bazında ikamet izni için koşulları muhtemelen yerine 
getirmediğinizi, ancak iltica talebinizin Genel İltica Prosedüründe 
işleme alınacağını kararlaştırmıştır. İşbu prosedür (açık) 
karşılama noktasında gerçekleşecektir. İşbu Genel İltica 
Prosedürü ile ilgili başka bir bilgi broşürü alacaksınız.

4. IND iltica bazında ikamet izni için koşulları yerine getirmediğinizi 
kararlaştırmıştır. IND’den sınır prosedürü sırasında (avukatınız 
aracılığıyla) IND’nin iltica talebinizi reddettiğine dair bir yazı 
(=karar) alacaksınız. Bu yazıda IND’nin iltica talebinizi reddettiği 
yazılıdır. Bu yazıda aynı zamanda ret gerekçeleri ve size doğacak 
olan sonuçlar da yazılıdır. Avukatınız kararı sizinle görüşür.

Dikkat! Üstte sınır prosedürünün esas olarak sekiz gün sürdüğü 
izah edilmiştir. Bazen IND sekiz gün içinde karar verememektedir, 
örneğin ilave araştırma gerekli olduğunda. Bu yüzden sekiz günlük 
süre maksimum 28 güne kadar uzatılabilir. Yani IND bazı durumlar-
da sınır prosedürü dahilinde iltica talebinizle ilgili karar vermek için 
ilave zaman isteyebilir. Sınır prosedürü dahilinde Cumartesi, Pazar 
ve bayram günleri de iş günü olarak varsayılmaktadır.

IND sınır prosedürünü gereksiz yere kapalı karşılama noktasında 
kalmamanız için mümkün mertebede kısa tutmaya çalışmaktadır. 
İltica talebinizin artik sınır prosedürü dahilinde işleme alınamaya-
cağı belli olur olmaz bu prosedür sona erer. Talebiniz buna 
müteakiben Genel İltica Prosedürü veya Uzatılmış İltica Prosedürü 
dahilinde işleme alınır. Bu durumda açık karşılama noktasında 
kalacaksınız.

Ne zaman iltica bazında ikamet iznini 
alırsınız

Hollanda’nın Yabancılar Kanununda hangi koşullar altında iltica 
bazında ikamet izni alabileceğiniz belirtilmiştir. Altta belirtilen 
tarifler sizin durumunuza uyduğunda bir ikamet izni alabilirsiniz:
• Irkınız, dininiz, uyruğunuz, siyasi düşünceniz nedeniyle veya 

belirli bir sosyal gruba ait olduğunuzdan geldiğiniz ülkede zulüm 
görmekten endişe duymaya gerekçeli nedenleriniz mevcuttur.

• Geldiğiniz ülkede idam veya infaz, işkence veya insanlık dışı veya 
küçük düşürücü muameleye tabi tutulmaktan endişe duymaya 
gerekçeli nedenleriniz mevcuttur.

• Geldiğiniz ülkede silahlı ihtilaf nedeniyle rastlantısal şiddete 
maruz kalacağınızdan endişe etmek için gerekçeli nedenleriniz 
mevcuttur.

• Eşiniz, ortağınız, babanız, anneniz veya gayri reşit çocuğunuz kısa 
bir süre önce Hollanda’da iltica temelli bir ikamet izni almıştır. 
Göç ve Yurttaşlığa Kabul Kurumu (IND – Immigratie- en 
Naturalisatiedienst) istisnai iltica temelli ikamet iznini almak için 
gerekli koşullara sahip olup olmadığına dair karar verecektir.
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Başka hangi kurumlarla 
karşılaşacaksınız?

Geri Dönüş ve Gidiş Kurumu (DT&V), Hollanda Adalet ve 
Güvenlik Bakanlığının bir parçasıdır. İltica talebiniz IND 
tarafından ret edilirse, DT&V’nin bir çalışanı size geldiğiniz 
ülkeye dönüş yapmanın organizasyonu ile yardımcı olmaktadır. 
 www.dienstterugkeerenvertrek.nl

Göç için Uluslar arası Organizasyon (IOM) dünya çapında göç 
edenlere destek veren bağımsız bir organizasyondur. Bağımsız 
olarak Hollanda’yı terk etmek istediğinizde IOM size yardımcı 
olabilir. IOM size geri dönüş ve yeniden entegrasyon ile ilgili 
pratik bilgi verip, Hollanda’dan gidişinizi ayarlamakta size 
destek olmaktadır. İltica İşlemleri Hollanda’nın bir çalışanına 
veya avukatınıza bu konuda size yardımcı olması için ricada 
bulunabilirsiniz.  www.iom-nederland.nl

Adalet Kurumları Kurumu (DJI), Hollanda Adalet ve Güvenlik 
Bakanlığının bir parçasıdır. Hollanda’ya girişiniz kabul edilmedi-
ğinden dolayı kapalı lojmanlarda kalırsınız. Sınır lojmanları 
Korumalı bir mekandır. Bu bina DJI’nin yönetimi altındadır. DJI 
görevlileri üniformalıdır ve sınır lojmanında kaldığınız sürece 
onlar sizin bakımızı üstlenir ve sizi yönlendirirler.  www.dji.nl

Sizden ne beklenmektedir?

Prosedür esnasında iltica talebinizin gerekçelerini destekleyen 
beyanlar vermeniz önemlidir. Aynı zamanda elinizde bulunan veya 
elde edebileceğiniz bütün kanıtları (evraklarınız veya örneğin 
beyanlarınızı destekleyen mektuplar gibi) IND’de göstermeniz 
beklenmektedir.

IND’nin dikkate alması gerektiği özel durumlarınız varsa bu hususu 
belirtiniz ki örneğin görüşmeler esnasında veya karşılamada 
bunlarla ilgili önlem alınabilsin. IND size en iyi şekilde destek 
vermeye çalışmaktadır.

Talebinizi geri çekmek

Talebiniz her an geri çekebilirsiniz. Bu durumda bir avukat veya 
doğrudan IND ile irtibat kurmanız tavsiye edilir. IND’deki talebinizi 
geri çektiğinizde, bunun neticesi artık Hollanda’da kalamayacağınız 
olacaktır; işbu hususa başka nedenlerden dolaya izin verilmesi 
haricinde. İltica başvurusunu iptal ettikten sonra tekrar iltica 
başvurusunda bulunmanız mümkündür.

İltica prosedüründen sonra

IND iltica talebinizi sınır prosedürü dahilinde reddederse, avukatı-
nızla görüşerek bu karara karşı Hollanda hakiminin huzurunda 
temyize gidebilirsiniz. Bu hakimin huzurunda IND’nin kararı ile 
hemfikir olmadığınıza dair resmi olarak beyanda bulunduğunuz 
anlamına gelmektedir. Aynı zamanda temyiz prosedürü süresince 
Hollanda’da ikamet edip edemeyeceğinizi hakime sorabilirsiniz.
Avukatınız bu hususta size yardımcı olacaktır.

Buna müteakiben hakim IND’nin iltica talebinizle ilgili Hollanda 
hukukunu doğru olarak uygulayıp uygulamadığına bakacaktır. 
Birçok durumda hakimin kararını Hollanda’da bekleyebilirsiniz.

IND iltica talebinizi ret mi etti? O durumda Yabancılar Kanunu 
bazında gözaltına alınıp alınmamanıza nedenler olup olmadığı 
değerlendirilir. Hollanda mahkemesi bir karar alıncaya ve yurtdışı 
edilinceye kadar burada kalırsınız. Gözaltına alınmanıza bir gerekçe 
yok mu? O halde mahkeme kararını açık kampta bekleyebilirsiniz. 
Genelde aynı zamanda çoğu Avrupa ülkelerine giriş yasağı da 
koyulur. Bunun sonucu olarak da bu ülkelere artık giremezsiniz ve 
bu ülkelerde kalamazsınız (ikamet edemezsiniz). Ret kararından 
sonra tekrar iltica başvurusun- da bulunabilirsiniz, hakkınızda giriş 
yasağı olsa bile.

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY

Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid
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Geri dönüş
Geldiğiniz ülkeye dönmenizin sorumluluğu size aittir. Geri Dönüş ve 
Gidiş Kurumu (DT&V) dönüşünüzün organizasyonunda size 
yardımcı olacaktır. IND iltica talebinizi reddederse, geldiğiniz ülkeye 
geri dönüş ile ilgili bilgi içeren ayrı bir broşür alacaksınız.

Kendi isteğinize bağlı olarak geldiğiniz ülkeye dönmek istiyorsanız, 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile irtibat kurabilirsiniz. IOM 
gidişinizin organize edilmesinde size yardımcı olur ve sizinle bu 
konuda konuşur. IOM’un birçok kez iltica merkezinde bir görüşme 
saati mevcuttur. İltica prosedüründen sonra da destek ve bilgi için 
İltica İşlemlerine başvurabilirsiniz.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel veriler, hakkınızdaki her türlü bilgilerdir. Bu broşür için 
işbirliği yapan kurumlar aşağıda belirtilmiştir. Bu kurumlar 
başvurunuzun, bildiriminizin veya talebinizin değerlendirilmesi 
sırasında kişisel verileri kaydeder. Bu kurumlar sizden ve ayrıca 
gerekirse diğer kurum ve kuruluşlardan veya şahıslardan size ait 
verilerin iletilmesini talep eder. Bu kurumlar verilerinizi kullanır ve 
saklarlar ve kanunen zorunlu olması halinde bunları diğer kurumla-
ra iletirler. Verilerinizi işleyen kurumların yükümlülükleri Kişisel 
Bilgilerin Gizliliği kanununda belirtilmiştir. Bu kurumlar örneğin 
verilerinizi dikkatli ve güvenli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. 
Kişisel Bilgilerin Gizliliği kanununda örneğin aşağıdaki haklarınız 
da yazmaktadır:
• Kurumlardaki verilerinizi inceleme hakkı;
•  Kurumların verilerinizle neler yaptıklarını ve bunu neden 

yaptıklarını öğrenme hakkı;
• Verilerinizin hangi kurumlara iletildiğini öğrenme hakkı.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ve haklarınız hakkında daha fazla bilgi 
edinmek mi istiyorsunuz? Öyleyse ilgili kurumların internet 
sitelerini ziyaret edin.

Sıkça sorulan sorular

IND ile ilk görüşmem ne zaman olacak?
Başvuruda bulunduktan sonra kendinizi iltica prosedürüne 
hazırlamak için asgari olarak 6 günlük bir zamanınız olacaktır. Daha 
kısa bir dinlenme ve hazırlık süresi istiyorsanız, bunu avukatınızla 
görüşerek IND’ye iletebilirsiniz. Buna müteakiben IND ile ilk 
görüşmenizi yapacaksınız.

IND’nin kararını ne kadar bekleyeceğim?
Üstte sınır prosedürünün esas olarak sekiz gün sürdüğü izah 
edilmiştir. Bazen IND sekiz gün içinde karar verememektedir, 
örneğin ilave araştırma gerekli olduğunda. Bu yüzden sekiz günlük 
süre maksimum 28 güne kadar uzatılabilir. Yani IND bazı durumlar-
da sınır prosedürü dahilinde iltica talebinizle ilgili karar vermek için 
ilave zaman isteyebilir. Sınır prosedürü dahilinde Cumartesi, Pazar 
ve bayram günleri de iş günü olarak varsayılmaktadır.

Aynı zamanda IND iltica talebinizi Uzatılmış İltica Prosedürü 
dahilinde işleme almaya karar verebilir. Bu tür durumlarda IND’nin 
iltica talebinizle ilgili karara varması iltica talebinizin imzalanma-
sından itibaren en fazla altı ay sürecektir ve bu sürede açık bir 
kampta kalırsınız. Bu durumda bu Uzatılmış İltica Prosedürü ile 
ilgili ayrıntılı bilgi içeren başka bir broşür alacaksınız.

IND altı ay içinde karar veremez ise, bununla ilgili IND tarafından 
bilgilendirileceksiniz. UND iltica talebinizi ibraz ettikten sonra altı 
ay içinde hala karar veremedi mi ve bununla ilgili IND’den bilgi 
almadınız mı? Bu durumda mektup yoluyla IND’den iltica talebiniz- 
le ilgili iki hafta içinde karar vermesini isteyebilirsiniz. Avukatınız 
bu hususla ilgili size yardımcı olabilir. Avukatınızın talebine 
istinaden bir hakim bundan sonra IND’nin başvuru ile ilgili karar 
vermediği her gün için bir ceza ödemesini kararlaştırabilir. 

İltica hikayemi aslında bir bayana anlatmak istiyorum. Bu mümkün mü?
Hollanda’da günlük hayatta erkeklerle veya kadınlarla irtibatı ret 
edemezsiniz. Hollanda toplumunda erkekler ve kadınlar eşitçe 
muamele görmektedir. Bunu sizden de bekliyoruz. Ama iltica 
talebinizin gerekçesi hakkında bayan olan bir IND-çalışanı ile daha 
rahat konuşurum diye düşünüyorsanız, bunu ilk dinlemede  
(=IND ile yapılan görüşme) belirtebilirsiniz. IND bu durumda 
müteakip dinlemede (=ikinci görüşmede) bayan olan bir çevirme-
nin bulunmasını ayarlamaya çalışacaktır. Hikayenizi bir erkeğe daha 
mı rahat anlatırsınız? Bunu da IND ile yapacağınız ilk görüşmede 
belirtebilirsiniz. Bu durumda IND müteakip dinlemede erkek olan 
bir IND-çalışanının ve erkek olan bir çevirmenin hazır bulunmasını 
ayarlamaya çalışacaktır.



İşbu yayın altta belirtilen kurumların müşterek yayınıdır:
İlticacıların karşılanması ile ilgili Merkezi Organ (COA) 
Geri Dönüş ve Gidiş Kurumu (DT&V) 
Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) 
Hukuksal Yardım Kurulu (RVR)
Hollanda Mültecilere Yardım Kuruluşu (VWN) 
Yabancılar Polisi, Kimlik Saptama ve İnsan Ticareti dairesi (AVIM)  
Hollanda Kraliyet Ordusu (KMar) 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

Altta belirtilen kurumun emri üzerine:
Adalet ve Güvenlik Bakanlığı, Göç politikaları yönetimi
www.rijksoverheid.nl

İşbu yayının içeriğinden hak edinemezsiniz.
Çevirisi algılama farkına neden olursa, Hollandaca sürümü baz 
alınır.
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Hasta veya hamile olduğumda ne yapmalıyım?
Hasta veya hamile iseniz, bunu havalimanındaki Tıbbî Hizmetler’e 
bildiriniz. Ve tıbbi tavsiye için yapılan araştırmadaki hemşireye 
bildirin (broşüre bakın). iltica prosedürünüz başlamadan önce bu 
broşür ile tıbbî öneriler hakkında daha fazla edinebilirsiniz. Bu 
bulaşıcı bir hastalığınız varsa veya olmasından şüphe ettiğinizde çok 
önem taşımaktadır, örneğin tüberküloz, uyuz, yara kabuğu veya 
Hepatit B. Hemşireye anlattığınız her şey, gizli tutulmaktadır. 
Hemşire sağlığınız ile ilgili bilgiyi onayınızı almadan hiçbir şekilde 
başkasına iletmez. 

İltica prosedürü süresince hastalanırsanız, bunu o zaman, IND’nin 
veya İltica İşlemlerinin bir çalışanına iletin. Size doğru (tıbbi) 
yardım almanız için yardımcı olabilirler. IND veya avukatınızla 
görüşme yapacağınız günde hastaysanız, bir güvenlik görevlisinden 
veya İltica İşlemlerinin bir çalışanından bunu avukatınıza veya 
IND’ye iletmesini rica edin.

İşbu broşürü okuduktan sonra yinede sorularınız mı var?
İşbu soruları avukatınıza veya, IND’nin veya İltica İşlemlerinin bir 
çalışanına sorabilirsiniz.

Şikayetiniz mi var?
İltica prosedürüne dahil olan bütün kurumlar, profesyonelce ve 
dikkatlice çalışmaktadır. Ancak bir kurumun size iyi davranmadığını 
düşünüyorsanız, bu durumda şikayette bulunabilirsiniz. Avukatınız 
veya İltica İşlemlerinin çalışanı size bu konuda yardımcı olabilir.


