
Bu broşürü neden almaktasınız?
Hollanda’da iltica talep ediyorsunuz. İlk olarak başvuru aşamasına girersiniz. 
Bu aşamada polis tarafından kaydedilirsiniz ve kimliğiniz tespit edilir. Aynı 
zamanda sağlık kontrollerinden geçersiniz ve IND ile ilk görüşmeniz olur. 
Ayrıca yolculuk yorgunluğunu atmanız ve Genel İltica İşlemine 
hazırlanmanız için size imkan tanınır. Bunun için size en fazla altı gün süre 
tanınır.

Bu broşürde iltica prosedürü öncesinde neler olacağını okuyabilirsiniz.
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İltica prosedürünüz
Başlamadan önce



Kişisel bilgileriniz ve evraklarınız iltica talebinizin değerlendiril-
mesi 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 bildirmeyecektir.

2.adım: Tüberküloz araştırması

Tüberküloz (TBC) dünyada sıkça rastlanan ciddi bir hastalıktır. Belki 
geldiğiniz ülkede de vardır. Açık tüberkülozu olan kişiler başka 
insanlara da bulaştırabilirler, örneğin öksürerek veya hapşırarak. Bu 
yüzden Ter Apel’a başvuru yaptığınızda bu hastalığa karşı muayene 
edileceksiniz. Tüberküloz genellikle ciğerlerde mevcut olan bulaşıcı 
bir hastalıktır. Bu yüzden muayene ciğerlerin filmi çekilmesinden 
ibarettir. Tüberkülozunuz varsa, Hollanda’da ilaçlarla tedavi 
edileceksiniz. İltica prosedürü bu durumda tıbbi tedaviden sonra 
başlar.

3.adım: başvuru görüşmesi

IND ile yapacağınız ilk görüşmeye başvuru görüşmesi denir. Bu 
görüşmede IND kimliğiniz, kökeniniz ve yolculuğunuz hakkında 
sorular sorar. Bu sorular başvuru sırasında kendi doldurmuş 
olduğunuz form bazında sorulur. Eşinizle birlikte iltica talebinde 
bulunduysanız IND görevlisi sizinle ayrı ayrı konuşur. 15 yaşından 
büyük çocuklarınız var ise onlarla da ayrı bir görüşme yapılır.

Size aile fertleriniz, dininiz, kökeniniz, eğitiminiz, yaptığınız işler ve 
(yolculuk) belgeleriniz hakkında sorular sorulur. Daima bir sahte 
(yolculuk) belgenizde yazılı olan kimlik bilgilerini değil sizin gerçek 
kimlik bilgilerinizi verin. Aynı zamanda takma bir isim kullanmış 
iseniz onu da belirtin. IND’ye yanlış bilgiler veya sahte veriler 
verdiğiniz takdirde iltica işlemlerinizde olumsuz sonuçlara yol 
açabilir. Başvuru görüşmesinde Hollanda’ya kaçış nedenleriniz 
hakkında sorular sorulmaz. Bu görüşmenin raporu avukatınız 
vasıtasıyla size verilir.

Tercüman
IND ile yapacağınız görüşmelerde bir tercüman bulunur. IND 
görevlisi soruları Hollandaca sorar. Tercüman bu soruları sizin 

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 kendi ülkenize dönmeniz 

gerektiğine dair karar vermektedirler.  www.ind.nl

1.adım: başvuru ve kayıt

Ter Apel’da bulunan başvuru merkezine başvuru yapacaksınız. Göç 
ve Vatandaşlık Dairesi (IND) görevlileri kişisel bilgilerinizi kaydede-
cektir. Size verilen bir formu kağıt üzerinde veya bilgisayardan 
doldurmanız gerekir. Daha sonra Ter Apel’da veya başka bir yerde 
bulunan Yabancılar polisine (AVIM) gitmeniz gerekir.

Yabancılar Polisinin çalışanları isminiz, 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. Aynı zamanda 
Yabancılar polisi görevlisi 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.

Evraklar
İltica talebinizin değerlendirilmesinde evraklar çok önem taşımak-
tadır. Pasaport, kimlik cüzdanı, doğum belgesi veya ehliyet gibi 
kimliğinizi ispat edebilen evraklarınız var mı? Veya uçak bileti, biniş 
kartı, diplomalar, kararnameler veya gazete makalesi gibi güzergahı-
nızı veya iltica hikayenizi destekleyebilecek evraklarınız var mı 
acaba? Bu durumda işbu evrakları kayıt esnasında ibraz edin veya 
iltica prosedürünüz başlamadan önce işbu evrakları isteyin. İltica 
İşlemlerinin bir çalışanı size bununla ilgili yardımcı olabilir.
Uzmanlar evraklarınızın gerçek olup olmadıklarını araştırırlar. Göç 
ve Vatandaşlık Dairesi (IND) bu evrakları iltica talebinizi değerlendi-
rirken kullanır.
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Yabancılar Polisi (AVIM), Hollanda Polisinin bir birimi olup, 

Hollanda’da bulunan yabancıları gözetmektedir.

İltica İşlemleri Hollanda bağımsız bir insan hakları organizasyonu 

olup, ilticacıların menfaatlerini karşılamak için kurulmuştur. İltica 

İşlemleri 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 ilgili aracılık yapmaktadır. Bu konuda avukatınız ile sıkı bir 

işbirliği yapmaktadır. İltica İşlemleri Hollanda iltica talebinizle ilgili 

karar vermemektedir.

 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl 



anladığınız bir dilde tercüme eder. Tercüman yanıtlarınızı 
Hollandacaya çevirir. Tercüman tarafsızdır ve iltica talebinizi 
etkileyemez. Tercüman ile anlaşamadığınız zaman derhal belirtin.    
O durumda IND size başka bir tercüman ayarlar. Soruları iyi 
anlamadığınızdan dolayı için yanlış anlaşılmalara yol açmaması 
gerekir.

4. adım: konaklama

Yabancılar Polisine başvuru yaptığınız andan itibaren Hollanda 
hükümetinden konaklama, öğünler ve tıbbi bakım alacaksınız. 
Başvurunuz, kaydınız ve TBC-muayeneniz maksimum üç günden 
fazla sürmeyecektir. Ter Apel’de bulunan Yabancılar Polisinin 
ofisinde ilticacıların karşılandığı Merkezi Organının (COA) bir 
karşılama noktası bulunmaktadır. Burada konaklayabilirsiniz.

IND’de başvurunuz, kaydınız ve başvuru görüşmeniz yapıldıktan 
sonra ilticacıların karşılandığı Merkezi Organının (COA) başka bir 
karşılama noktasına götürüleceksiniz. İşbu iltica merkezi Göç ve 
Yurttaşlığa Kabul Kurumunun iltica başvurunuzu işleme aldığı 
binanın yakınlarında bulunmaktadır.

COA’nın karşılanma noktasında kaldığınız sırada sağlık merkezinde
tıbbî giriş görüşmesi yapmak üzere davet edileceksiniz. Bu görüşme
sağlığınız ve olası tıbbi şikayetleriniz hakkında olacaktır. Bu sayede 
size, COA’nın karşılanma noktasında kaldığınız süre boyunca doğru 
tıbbî hizmetler sunulacaktır.

5.adım: bilgilendirme

COA’nın karşılama noktasında Hollanda’ya yapmış olduğunuz 
yolculuktan dolayı istirahat edebilirsiniz. Aynı zamanda iltica 
prosedürü için hazırlık yapabilirsiniz. Bu karşılama noktasında 
Mültecilere Yardım Kuruluşu  size iltica prosedürü ve Tıbbi tavsiye 
hakkında bilgi vermektedir. Bazı durumlarda RVT iptal edilir veya 
durdurulur ve doğrudan iltica prosedürüne dahil edilirsiniz.
Bu görüşme esnasında bir çevirmen sizin ve İltica İşlemlerinin bir 
çalışanının konuştuklarınızı çevirmekle yardımcı olacaktır. Size bu 
iltica prosedürü süresince olacak hususları okuyabileceğiniz bir 
broşür de verilecektir. İltica İşlemlerinin çalışanları aynı zamanda 
size iltica prosedürü süresince bilgilendirip, size destek de vermek- 
tedir. İltica İşlemlerinin hizmetleri ücretsizdir. Bilgileriniz saklı 
tutulmaktadır.

6. adım: tıbbi tavsiye

Araştırma esnasında sağlıkçı size sorular yöneltecektir.
Bu görüşmede bir tercüman vardır. Tercüman bu görüşmede 
anlattığınız her şeyi sağlıkçıya tercüme eder. Bu genellikle telefon 
aracılığıyla gerçekleşmektedir: bu durumda tercüman şahsen hazır 
bulunmamaktadır. Gerektiği takdirde, sağlıkçı sizi müteakip 
muayene için bir hekime yönlendirecektir. Sağlıkçı veya hekim 
araştırmanın neticesini IND’ye bildirmektedir. Bu sadece sizin 
onayınız ile yapılır. IND iltica prosedürü süresince sağlık durumu-
nuzla ilgili bu 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. Tıbbi 
araştırmanın raporu gizlidir. Tıbbi araştırma zorunlu değildir. Tıbbi 
araştırma için ödeme yapmak zorunda değilsiniz.
Tıbbi araştırmaya dahil olmak istemiyorsanız, bunu hemşireye 
bildirebilirsiniz. IND bu durumda iltica prosedürünüz süresince 
sağlık durumunuzu dikkate alamaz. İşbu tıbbi tavsiye COA’nın iltica 
merkezinde konakladığınız süre boyunca kullanabileceğiniz tıbbi 
bakımdan hariç.

7. adım: avukatın yardımı

İltica prosedürünüz süresince bir avukattan yardım alacaksınız. İşbu 
avukat Hollanda hükümetinden bağımsız çalışmaktadır. Hukuki 
Yardım Kurulu aracılığıyla avukatınızla görüşmek için davet 
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İlticacıların karşılandığı Merkezi Organ (COA) ilticacıların 

Hollanda’da karşılanmasını ve karşılanmaya dahil olan desteği 

sunmaktadır. COA size konut, yemek ve sağlık sigortası verilmesini 

ayarlamaktadır. Aynı zamanda bir hekim ile irtibat kurmak konusunda 

COA’dan yardım alabilirsiniz. COA bağımsız bir organizasyondur ve 

iltica talebinizle ilgili karar vermemektedir.  www.coa.nl

Mülteciler için Sağlık Hizmetleri Kurumu (kısaca GZA), hasta 

olduğunuzda veya tıbbî sorularınızın olması halinde gittiğiniz 

kurumdur. Mülteci Kampları Merkezî Organının (kısaca COA) bütün 

kamplarında veya bu kampların yakınında bir GZA sağlık merkezi 

bulunur. GZA doktor asistanından, hemşireden, Ruh Sağlığı 

Merkezinin (GGZ) pratisyeninden veya aile hekiminden sizin için 

randevu alır.  www.gzasielzoekers.nl

Karşılama noktasında Forensik Tıbbi Toplum 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 etkilendirebilen ruhsal ve/veya fiziki 

sorunlarınızın olup olmadığını tespit etmektir.



edileceksiniz. Bir avukat aramak zorunda değilsiniz. İltica prosedü-
rünün süreleri bu kadar kısa olduğundan, Hukuki Yardım Kurulu 
size vaktinde bir avukat tahsis edilmesini sağlamaktadır. Halihazırda 
bir avukat tarafından temsil ediliyorsanız, bunu başvuru görüşme-
sinde bildirin.
Her gün size posta gelip gelmediğine iyice bakınız! Avukatınızla 
yapacağınız ilk görüşme iltica prosedürünüz için çok önemlidir ve 
bu yüzden onu kaçırmamanız gerekir. İşbu görüşmede avukat sizi 
IND ile yapacağınız görüşmelere hazırlamaktadır. Avukatınızla 
yapacağınız işbu hazırlık görüşmesi avukatın ofisinde gerçekleşe-

cektir. Avukatınıza gidebilmek için size bir yol tarifi ve ücretsiz tren 
veya otobüs bileti verilecektir. İşbu görüşme esnasında bir çevirmen 
avukatınızla görüştüklerinizi çevirmekle yardımcı olmaktadır. 
Avukatınızın yardımı için ödeme yapmak zorunda değilsiniz. 
Bilgileriniz saklı tutulacaktır.

İltica prosedürü

Yabancılar Polisine başvuru yaptıktan sonra IND ile yapacağınız ilk 
görüşmeye kadar geçecek olan süre en az altı gündür.
Genelde bu biraz daha uzun sürebilir. COA’nın karşılama merkezin-
de IND’nin sizi bu ilk görüşme için davet ettiği bir mektup alacaksı-
nız. İltica prosedürü ile ilgili ayrıntılı bilgi İltica İşlemleri tarafından 
birkaç gün içinde verilecektir (5.adıma bakın).

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 

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.

olacaktır; bu hususa başka nedenlerden dolaya izin verilmesi 
haricinde. Karşılanma hakkınızı da bu şekilde yitireceksiniz.
Başvurunuzu iptal mi ediyorsunuz? Bu durumda (ülkeye) giriş yasağı 
alabilirsiniz. Bu yasak Avrupa’daki çoğu ülke için geçerlidir. Giriş 
yasağı nedeniyle bu ülkelere artık giremezsiniz. Ve bu ülkelerde 
kalamazsınız (ikamet edemezsiniz). İltica başvurusunu iptal ettikten 
sonra tekrar iltica başvurusunda bulunmanız mümkündür. 
Hakkınızda giriş yasağı olsa bile.

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

İşbu broşürü okuduktan sonra yinede sorularınız mı var?
İşbu soruları avukatınıza veya COA’nın, 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.
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Hukuki Yardım Kurulu bunu karşılayamadığınız zaman bir avukattan 

yardım almanızı sağlamaktadır. Hukuki Yardım Kurulu işbu avukata 

size yardım etmesi için bir ücret ödemektedir. Avukat Hukuki Yardım 

Kurulu tarafından istihdam edilmemektedir. Avukat size iltica 

prosedürü konusunda destek olan bağımsız bir hukuki yardım 

sunucusudur.  www.rvr.org


