
Siz bu broşüranı niyə almısınız?
Hollandiyada sığınacaq üçün müraciət edirsiniz. Bundan sonra ilk qeydiyyat 
mərhələsinə girəcəksiniz. Bu mərhələdə qeydiyyata alınacaq və polis 
tərəfindən müəyyənləşdiriləcəkdir. Həm də tibbi müayinələrdən 
keçəcəksiniz və IND ilə ilk görüşünüz olacaq. Sizə səfərinizdən sonra 
dincəlməyə və Ümumi Siğinacaq prosedurasına hazırlanmaqa bir müddət 
vaxt verilir. Bunun üçün sizə ən azı altı gün vaxt verilir. Bu müddət istirahət 
və hazırlaşma müddəti adlanır (RVT).

Bu broşürada sığınacaq prosedurasindan öncə nələr baş verəcək barədə 
məlumat addım-addım izah olunur.
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Sizin sığınacaq 
proseduraniz 
başlanmamışdan öncə



1-ci addım: təqdimat və qeydiyyat

Siz özünüzü Ter Apel-da yerləşən təqdimat mərkəzinə təqdim 
edirsiniz. İmmiqrasiya və Naturalizasiya Xidmətinin (IND-nin) 
əməkdaşları sizin şəxsiyətinizə aid məlumatı qeydə alırlar. Siz 
computerdə və yaxud kağızda suallar formasını doldurursınız.  Bu 
forma daha sonra İND ilə ilk müsahibəniz üçün əsasdır Bundan sonra 
siz Ter Apel-da və yaxud başqa yerdə yerləşən Əcnəbi Polis idarəsinə 
(AVIM-ə) gedirsiniz.

Vreemdelinigenpolitie-nin (Əcnəbilər polisinin) əməkdaşları sizin şəxsi 
məlumatlarınızı, məsələn: adınızı, anadan olduqunuz tarixi və 
vətandaşlıqınızı qeydiyyata alırlar.
Onlar sizin baqajınızı və paltarlarınızı gözdən keçirib, sizdən foto və 
barmaqizləri götürürlər. Vreemdelingen politie (Əcnəbilər polisi) 
tərəfindən sizə verildiyi broşürada, sizdən barmaqizlərinin 
götürülməsinin səbəbləri izah olunur. 
Habelə Əcnəbilər Polisinin əməkdaşları da aşağıdakılarla bağlı suallar 
verə bilərlər:
• səyahət marşrutunuz;
• əvvəllər burada və ya Avropanın başqa bir yerində sığınacaq  
 üçün müraciət etmisinizmi;
• ailə üzvlərinin burada və ya Avropanın başqa bir yerində olması  
 haqda.

Sənədlər
Sənədlər sığınacaq müraciətinizi qiymətləndirmək üçün çox vacibdir. 
Sizdə sizin kimliyinizi təsdiq edən sənədlər, məsələn: pasport, 
şəxsiyyət vəsigəsi, doğum haqqında şəhadətnamə və yaxud sürücülük 
vəsiqəsi varmı? Sizdə sizin səfərinizin marşrutunu və yaxud sizin 
sığınacaq barədə xahişinizi təsdiq edən sənədlər, məsələn: təyyarə 
biletləri, təyyarəyə minik kartı, diplomlar, məhkəmə qərarı və yaxud 
qazet məqalələri varmı? Bu sənədləri siz qeydiyyata alındıqınız zaman 
təqdim etməlisiniz və sizin sığınacaq proseduranız başlanmaqdan 
əvvəl siz onları yenidən istəməlisiniz. Vluchtelingen Werk-in 
(Qaçqınlara yardım Şurasının) əməkdaşlarından biri sizə bu işdə kömək 
edə bilər.

Mütəxəssislər şəxsiyyət və vətəndaşlıq sənədlərinin orijinal olub 
olmadığını araşdırırlar. İmmiqrasiya və Təbiiləşdirmə Xidməti (IND) bu 
sənədlərdən sığınacaq müraciətinizi qiymətləndirərkən istifadə edər.

Sizin kimliyinizə aid məlumatlar və sizin sənədlər sizin sığınacaq 
ərizənizə veriləcək qərar üçün çox mühümdirlər. Verdiyiniz 
məlumat tam olmalıdır və onun düzgün qeyd olunmaqını 
yoxlamalısınız. Nederland höküməti, sizin Nederlandda sığınacaq 
istədiyiniz barədə məlumatı, heç bir zaman sizin ölkənin 
hökumətinə verməyəcək.

2-ci addim: vərəm xəstəliyinə aid 
müayinə

Vərəm (TBC) dünya miqyasında çox tez-tez rast gələn ciddi bir 
yoluxucu xəstəlikdir. Ola bilər ki, o siz gəldiyiniz ölkədə də var. Açıq 
vormalı vərəmlə xəstə olan şəxslər onu başqa insanlara da yoluxdura 
bilərlər, məsələn: öskürmək və yaxud asqırmaq nəticəsində. Olabilər ki 
siz özünüzü Ter Apel-a təqdim edəndən sonra, bu xəstəliyə aid olan 
müayinədən keçəcəksiniz. Vərəm adətən ağ ciyərdə rast gələn 
yoluxucu bir xəstəlikdir, ona görə də sizin ciyərlərinizdən rentqen 
fotosu götürüləcək. Sizdə vərəm aşkar olduqu halda, sizə Nederlandda 
tibbi müalicə veriləcək. Belə bir halda sizin sığınacaq proseduranız 
tibbi müalicənin bitməsindən sonra başlanacaq.

3-cü addım: qeydiyyat dinləməsi

Qeydiyyat dinləməsi zamanı IND daha artıq məlumat üçün sizə 
kimliyiniz və hansı ölkədən gəldiyiniz barədə suallar verir. İND bu 
sualları qeydiyyat zamanı doldurduğunuz anket əsasında verir. Həyat 
yoldaşı və ya partnerizlə birlikdə sığınacaq üçün müraciət edibsiz? O 
halda hər birinizin ayrı bir İND əməkdaşı ilə müsahibəniz ilacaq. 15 
yaşdan yuxarı uşaqlarınız varsa o zaman onların özləri ilə müsahibə 
aparılar.

Ailənizin üzvləri, dini, əhali qrupu, təhsil, iş və (səyahət) sənədləriniz 
barədə suallar alacaqsınız. Həmişə saxta (səyahət) sənədi deyil, həqiqi 
məlumatlarınızı təqdim edin. Bir ləqəbdən (= ayr ad) istifadə 
etmisinizsə bu barədə məlumat verin. Əgər siz IND-yə səhv və ya yalan 
məlumatlar verirsiniz isə bunun sizin sığınacaq müraciətiniz üçün 
mənfi nəticələri ola bilər. Müraciət müsahibəsində Hollandiyaya 
uçuşunuz səbəbləri barədə soruşulmayacaq. Bu müsahibə barədə 
raportu vəkil vasitəsilə alacaqsınız.
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De Vreemdelingenpolitie (Əcnəbilər polisi) AVIM Nederland 
polisinin bir qismi olaraq, Nederlandda əcnəbilərə nəzarət edir.

VluchtelingenWerk Nederland (Nederlandın Qaçqınlara yardım 
Şurası) sığınacaq axtaranların maraqlarını qorumaq məqsədi ilə 
yaradılmış, insan hüquqlarını müdafiə edən müstəqil bir 
təşkilatdır. VluchtelingenWerk (Qaçqinlara yardım Şurası) sizə 
sığınacaq prosedurası barədə lazımı məlumat və izahat verir, 
proseduranın icrası müddətində sizə şəxsi dayaq göstərir, ayrı 
təşkilatlarla olan problemlərin həllində vasitəçilik edir. Bu təşkilat 
bu məsələlərdə sizin vəkilinizlə sıx əməkdaşlıq edir. 
VluchtelingenWerk (Qaçqinlara yardım Şurası) sizin sığınacaq 
barədə ərizənizə qərar verə bilməz. 
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Nederlandse 
Ministerie van Justitie en Veiligheid-nin (Nederlandın 
Təhlükəsizlik və Ədliyə Nazirliyinin) bir qismətidir. IND-nin 
əməkdaşları sizin kimliyiniz, vətəndaşlıqınız, səfərinizin marşrutu 
və öz ölkənizi tərk etməyinizin səbəbləri barədə sizinlə 
müsahibələr aparırlar. Onlar sizin danışdıqlarınızı və sizin 
ölkənizdə olan vəziyyəti təhlil edəndən sonra, sizə Nederlandda 
(müvəqqəti) qalmaq icazəsinin verilməsi barədə və yaxud öz 
ölkənizə qayıtmaqınız barədə və yaxud sizi Avropanın başqa bir 
ölkəsinə təslim edilməsi barədə qərar verirlər.  www.ind.nl



Tərcüməçi
IND ilə müsahibələrdə hər zaman bir tərcüməçi var. IND işçisi suallarını 
holland dilində soruşur. Tərcüməçi bunu anladığınız bir dildə sizə 
tərcümə edir. Tərcüməçi sizin cavablarınızı Hollandacaya tərcümə edir. 
Tərcüməçi müstəqildir və veriləcək sığınacaq istəyinizlə bağlı qərara 
təsir etmir. Əgər siz və tərcüməçi bir-birinizi yaxşı başa düşmürsüz 
bunu dərhal söyləyin. IND başqa bir tərcüməçi tapacaqdır. Sualları 
düzgün başa düşmədiyiniz üçün anlaşılmazlıqların yaranmaması 
vacibdir.

4-cü addım: qəbul və yerləşdirmə 

Özünüzü Vreemdelingenpolitie-yə (Əcnəbilər polisinə) təqdim 
etdiyiniz vaxtdan, Nederland höküməti sizə qəbul və yerləşdirmə, 
yemək, və tibb xidmətləri göstərəcək. Sizin təqdimat və qeydiyatınız, 
TBC (vərəm) müayinəsi ən uzaqı üç gün çəkir. Ter Apel-da yerləşən 
Vreemdelingenpolitie-nin (Əcnəbilər polisinin) idarəsinin yanında 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Sığınacaq axtaranların qəbulu 
Mərkəzi İdarəsi) COA-nın qəbul və yerləşdirmə mərkəzi var. Siz burada 
gecələyə bilərsiniz.

Sizin IND-də təqdimatınız və qeydiyyatınız bitdikdən sonra siz Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers (Sığınacaq axtaranların qəbulu Mərkəzi 
İdarəsinin) COA-nın başqa bir qəbul və yerləşdirmə mərkəzinə 
keçiriləcəksiniz. Bu mərkəz sizin sığınacaq ərizənizlə məşqul olan 
Immigratie- en Naturalisatiedienst –in (İmmiqrasiya və Naturalizasiya 
xidmətinin) idarəsinin yaxınlıqında yerləşir.

COA-nın mərkəzlərinin birində qaldıqınız zaman, siz tibbi müsahibə 
məqsədi ilə GCA-ya (Sığınacaq axtaranların sağlamlıq mərkəzinə) dəvət 
olunacaqsınız. Bu müsahibə sizin sağlamlıqınıza və sizdə ola bilən tibbi 
problemlərə aid olaraq, sizə, COA-nın mərkəzlərinin birində qaldıqınız 
zaman, lazımı tibb köməkliyini təşkil etmə məqsədini güdür.

5-ci addım: məlumat

COA-nın qəbul və yerləşmə mərkəzində siz Nederlanda etdiyiniz 
səfərdən sonra dincələ bilərsiniz. Siz həmçinin ümumi sığınacaq 
prosedurasına da hazırlaşa bilərsiniz. Müəyyən hallarda, RVT müddəti 
bitər və ya dayanar və siz birbaşa geti sığınacaq proseduruna 
başlarsınız. Bu qəbul mərkəzində Vluchtelingen Werk (Qaçqınlara 
yardım Şurası) sizə sığınacaq porsedurasının gedişi barədə və tibbi 
məsləhətə aid olan məsələlər barədə məlumat verəcək. Bu 
müsahibələr zamanı tərcüməçi sizin Vluchtelingen Werk-in (Qaçqınlara 
yardım Şurasının) işçiləri ilə apardıqınız söhbətlərin tərcüməsinə 
kömək edəcək. Sizə sığınacaq prosedurası zamanı nələr baş verəcək 
barədə izahat verən broşüra veriləcək. Vluchtelingen Werk-in 
(Qaçqınlara yardım Şurasının) işçiləri sığınacaq prosedurası zamanı sizə 
məlumat və dayaq verəcəklər. Vluchtelingen Werk-in (Qaçqınlara 
yardım Şurasının) xidmətləri pulsuzdur. Sizin verdiyiniz məlumatdan 
məhrəmanə istifadə olunacaq.

6-cı addım: tibbi məsləhət

Tibbi müayinə zamanı orta tibb işçisi sizə suallar verəcək. Bu söhbət 
üçün tərcüməçi var. Tərcüməçi bu söhbət zamanı sizin və tibb 
bacısının dediklərini tərcümə edəcək. Əksər hallarda tərcümə telefon 
vasitəsi ilə olur, deməli tərcüməçi müsahibə aparılan məkanda hazır 
olmur. Lazım olsa orta tibb işçisi ətraflı müayinə üçün sizi həkimə 
göndərə bilər. Orta tibb xidmətçisi yaxud həkim tibbi müayinənin 
nəticələrini IND-yə təqdim edir. Bu ancaq sizin razılıqınız ilə baş verə 
bilər. Sığinacaq prosedurası zamanı IND sizin sağlamlıqınız barədə 
aldıqı məlumatı nəzərə alacaq. 

Sizin ruhi və yaxud cismi problemləriniz varsa, sizin bu barədə orta tibb 
işçisinə və yaxud həkimə dürüst danışmaqınız çox mühümdir. Sizin 
bədənizdə yara izləri varsa, sizin bunu orta tibb işçisinə deməyiniz çox 
vacibdir. Tibb müayinəsinin nəticələri məhrəmanə saxlanılır. Tibb 
müayinəsi icbari deyil. Tibb müayinəsi sizin üçün pulsuzdur. 

Siz tibb müayinəsinə razı deyilsinizsə, bunu orta tibb işçisinə 
bildirməlisiniz. Bu halda IND sığınacaq prosedurası zamanı sizin 
sağlamlıqınızı nəzərə ala bilməyəcək. 
COA-nın mərkəzlərinin birində qaldığınız zaman, siz lazımı tibb 
yardımından istifadə edə bilərsiniz, tibbi məsləhətin buna heç bir təsiri 
yoxdur.

7-ci addım: vəkilin köməyi

Sığınacaq prosedurası zamanı vəkil sizə komək edəcək. Bu vəkil 
Nederland hökümətindən müstəqildir. 
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Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Sığınacaq axtaranların 
qəbulu Mərkəzi İdarəsi) COA sığınacaq axtaranların Nederlandda 
qəbulunu və bununla bağlı olan müşayiətini təmin edir. COA sizi 
yaşayış yeri, yemək və tibbi sığorta ilə təmin olunmaqınızı 
öhdəsinə götürür. Həkimlə görüş almaq üçün də siz COA-ya 
müraciət edə bilərsiniz. COA müstəqil bir təşkilat olaraq, sizin 
sığınacaq prosedurasına qərar verə bilməz.  www.coa.nl

GezondheidZorg Asielzoekers (Sığınacaq axtaranların 
sağlamlıqına qayğı təşkilatı) GZA
Xəstələnsəniz və yaxud sizin tibbi yardıma ehtiyacınız olsa, siz bu 
təşkilata müraciət edə bilərsiniz. GZA adətn COA qəbul 
mərkəzlərinin yaxınlıqında yerləşir. Həkim, həkimin köməkçisi, 
tibb bacısı və yaxud başqa bir tibb işçisi ilə görüşünüzü təşkil 
etməyədə GZA sizə yardım edər. Tibbi məsələlərə və yaxud sizin 
sağlamlıqınıza aid məsləhəti də siz GCA da ala bilərsiniz. 
 www.gzasielzoekers.nl

Qəbul və yerləşdirmə mərkəzində sizin Forensisch Medische 
Maatschappij Utrecht (Utrechtin Məhkəmə-tibb ekspertizası 
Cəmiyyətinin) FMMU-nun orta tibb işçisi ilə müsahibəniz olacaq. 
Bu müsahibə zamanı tibb işçisi sizin tibbi müayinədə iştirak 
etməyə razı olub-olmamadıqınız barədə sual verəcək. Bu 
müayinənin məqsədi sizdə sizin IND-ilə müsahibənizə təsir 
göstərə biləcək ruhi və yaxud cismi problemlərin olub-olmamasını 
təsdiq etməkdir.



Bu broşüra aşağıda qeyd olunan təşkilatların birgə nəşridirr:
Sığınacaq axtaranların qəbulu Mərkəzi İdarəsi (COA)
Qayıtma və Tərk etmə Xidməti (DT&V) 
İmmiqrasiya və Naturalizasiya xidməti (IND)
Hüquqi yardım Kollegiyası  (RVR)
Nederlandın Qaçqınlara yardım Şurası (VWN)
Əcnəbilər Polis, Şəxsiyyət və İnsan Alveri İdarəsi (AVİM)
Royal Hollandiya Marechaussee (KMar)
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (IOM) 

Sifarişçi:
Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Migratiebeleid 
(Nederlandın Təhlükəsizlik və Ədliyə Nazirliyinin, Miqrasiya siyasəti 
müdiriyyəti) www.rijksoverheid.nl 

Bu nəşrin məzmununn əsasında heç bir hüquqlar əldə edilə bilməz. 
Əgər tərcümə şərh fərqlərinə yol verirsə, bu halda üstünlük 
Nederlandca yazılmış nüsxəyə verilir.

Raad voor Rechtbijstand (Hüquqi yardım Kollegiyası) vasitəsi ilə siz 
vəkilinizlə müsahibəyə dəvət olunacaqsınız. Sizin özünüzün vəkil 
axtarmaqınıza ehtiyac yoxdur. Raad voor Rechtsbijstand (Hüquqi 
yardım Kollegiyası) sığınacaq prosedurasının müddətinin çox qıssa 
olduqunu nəzərə alaraq, sizin vaxtında vəkil ilə təmin olmaqınızı öz 
üzərinə götürür. Siz artıq vəkil ilə təmin olubsunuzsa, bunu siz 
təqdimat dinləməsi zamanı bildirməlisiniz.

Hər gün məktub alıb-almadıqınızı diqqətlə yoxlayın! Sizin vəkilinizlə 
birinci müsahibiniz sizin sığınacaq proseduranız üçün çox mühümdir, 
ona görə də onu ötürmək olmaz. Bu müsahibə zamanı vəkiliniz sizi 
IND-ilə müsahibələrinizə hazırlaşdıracaq. Bu hazırlaşdırma söhbəti 
vəkilin ofisində keçiriləcək. Vəkilinizlə görüşə getmək ücün sizə 
marşrutunzun izahatı və pulsuz qatar- və yaxud avtobus biletləri 
veriləcək. Bu müsahibə zamanı tərcüməçi sizin vəkiliniz ilə söhbətinizin 
tərcüməsinə kömək edəcək. Vəkilin sizə.
göstərdiyi kömək sizin üçün pulsuzdur. Sizin verdiyiniz məlumat 
məhrəmanə saxlanılacaq.

Sığınacaq prosedurası

Ərizənizi Vremdelingenpolitie-yə (Əcnəbilər polisinə) verdiyiniz 
vaxtdan, sizin IND-ilə birinci müsahibənizə qədər ən azı altı gün keçir. 
Həqiqətdə sizin IND-ilə birinci müsahibəniz daha uzun müddətdən 
sonra olur. COA-nın mərkəzlərinin birində qaldıqınız zaman, siz 
IND-dən birinci müsahibəyə dəvət olunmaqınız barədə məktub 
alacaqsınız. Bir neçə gün müddətində siz Vluchtelingen Werk 
(Qaçqinlara yardım Şurasından) sığınacaq prosedurası barədə daha 
ətraflı məlumat alacaqsınız (bax 5-cı addıma).

Ərizənin geri götürülməsi

Siz sığınacaq barədə ərizənizi hər zaman geri götürə bilərsiniz. Bu 
halda məsləhət görünür ki, siz vəkilə və yaxud birbaşa IND-yə müraciət 

edəsiniz. Siz IND-dən sığınacaq barədə ərizənizi geri götürəndən sonra, 
artıq Nederlandda qala bilməzsiniz. Ola bilər ki başqa səbəblərə görə 
buna istisna olunsun, amma bu halda da siz qəbul mərkəzlərində 
qəbul olma haqqını itirirsiniz. Siz sığınacaq barədə ərizənizi qeri 
götürsəniz? Belə halda sizə qarşı giriş qadağası tətbiq oluna bilər. Bu o 
deməkdir ki, sizə Avropanın əksər ölkələrinə daxil olmaq və orada 
qalmaq qadağan olunur. Sığınacaq barədə ərizənizi qeri götürəndən 
sonra, siz yenidən siğanacaq barədə ərizə ilə müraciət edə bilərsiniz, 
hətta sizə qarşı giriş qadağası tətbiq olunmuş olsa da.

Şəxsi məlumatdan istifadə

Sizə aid müxtəlif məlumat şəxsi məlumat hesab olunur. Bu broşuranın 
tərtibində iştirak edən bütün təşkilatların siyahısı aşağıda verilib. Bu 
təşkilatlar, siz özünüzü təqdim edib sığanacaq barədə ərizə verdiyiniz 
müddətdən, sizin ərizənizə baxıldıqı müddətdə, sizin özünüzə və yaxud 
başqa təşkilatlara, sizə aid məlumat əldə etmək məqsədi ilə müraciət 
edə bilərlər. Bu təşkilatlar sizə aid məlumatdan istifadə edib, onu 
saxlayırlar və qanun buna icazaə verən hallarda bu məlumatı başqa 
təşkilatlarla da paylaşa bilərlər. Şəxsi məlumata aid olan qanunlarda 
müvafiq təşkilatlar tərəfindən şəxsi məlumatdan istifadə qaydaları 
təyin olunur. Məsələn, onlar bu məlumatdan ehtiyatla və təhlükəsizlik 
tələblərinə rəayət edərək, istifadə etməlidirlər. Şəxsi məlumata aid 
olan qanunlarda sizin hüquqlarınızda qeyd olunur, məsələn:
• müvafiq təşkilatlarda saxlanılan məlumatla tanış olma haqqı;
•  təşkilatların sizə aid məlumatdan nə tərzdə və nə məqsədlə istifadə 

etmək barədə məlumat almaq haqqı;
•  sizə aid məlumatı hansı təşkilatlarla paylaşılması barədə məlumat 

almaq haqqı; 
Sizə aid olan şəxsi məlumatdan necə istifadə olunması barədə əlavə 
məlumat istəyirsinizsə? Müvafiq təşkilatların saytlarına müraciət edə 
bilərsiniz. 

Ən çox verilən suallar
 
Bu broşüranı oxuyandan sonra sizin yenə suallarınız qalıbsa?
Siz bu sualları vəkilinizə, COA-nın və yaxud VluchtelingenWerk-in 
(Qaçqinlara yardım Şurasının) əməkdaşlarının birinə verə bilərsiniz. 

Şikayətiniz varsa?
Siğınacaq prosedurası ilə məşqul olan bütün təşkilatlar peşəkar və 
diqqətlə işləyirlər. Buna baxmayarq, sizin nəzərinizlə, müəyyən təşkilat 
tərəfindən sizə kifayət qədər yaxşı yanaşılmayıbsa, sizin şikayət 
etməyə haqqınız var. Bu məsələdə vəkiliniz və yaxud 
VluchtelingenWerk-in (Qaçqinlara yardım Şurasının) əməkdaşlarından 
biri sizə kömək edə bilər.
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Raad voor Rechtsbijstand (Hüquqi yardım Kollegiyası)
Əgər siz vəkil xidmətinin xərclərini özünüz ödəyə bilməsəniz, bu 
təşkilat sizin vəkil ilə təmin olmaqınıza yardım edəcək. Vəkilin sizə 
göstərdiyi hüquqi yardımın xərclərini De Raad voor Rechtsbijstand 
(Hüquqi yardım Kollegiyası) ödəyir. Vəkil Hüquqi yardım 
Kollegiyasının işçisi deyil. Vəkil sığıncaq prosedurasında sizə 
yardım göstərən müstəqil hüquq yardımçısıdır.  www.rvr.org


