
Bu broşür sana niçin verildi?
Hollanda’da iltica talep etmek istiyorsun. İltica etmek demek: Kendi 
ülkelerinde güvende olmayan ve korunamayan insanların başka bir ülkeye 
sığınıp koruma talep etmeleri demektir.

İltica başvurusu yaptığın zaman Hollanda devletinden sana oturma izni 
verilmesini talep etmiş oluyorsun. Hollanda’da yaşayabilmek için bu izninin 
olması gerekmektedir. İltica başvurusunu yaptıktan sonra iltica prosedürün 
başlar. Bu, Hollanda devletinin sana oturma izni verilip verilmeyeceğini 
değerlendirildiği hukuksal bir işlemdir. İltica prosedürün Hollanda’ya varır 
varmaz başlamaz. Yolculuğunun yorgunluğunu çıkarman ve iltica 
prosedürüne hazırlanman için sana en az 3 haftalık bir süre tanınır.  

Bu broşürde sana adım adım dinlenme ve hazırlık süresinde olan bitenler 
hakkında bilgiler verilmiştir. Bu adımların değişik sıralarla da atılması 
mümkündür.
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İltica prosedürün 
başlamadan önce



Mültecilere Yardım Kuruluşunun bir görevlisi sana bu konuda 
yardımcı olabilir. Belgelerinin gerçek olup olmadığı bilirkişiler 
tarafından incelenir. IND iltica talebini değerlendirirken bu 
belgeleri kullanır.
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1. adım: başvuru ve kayıt

Ter Apel başvuru merkezine müracaat edersin. Göç ve Vatandaşlık 
Dairesi (IND) görevlileri isim, soyadı, doğum tarihi ve vatandaşlık 
gibi şahsi bilgilerini kaydederler. 15 yaşından büyük isen kağıt 
üzerinde veya bilgisayarda bir form doldurursun. Ondan sonra Ter 
Apel’da veya başka bir yerde Yabancılar Polisine (AVIM) gidersin.

Yapancılar Polisinin görevlileri kimliğini tespit edip giysilerini ve 
bagajını incelerler. Ayrıca fotoğrafını çekip parmak izlerini alırlar. 
Sana parmak izlerinin niçin alındığını açıklayan bir broşür 
verilmiştir. 

Yabancılar polisinin görevlileri sana şu konular hakkında sorular da 
sorabilirler: 
• Yol güzergahın,
• Burada veya başka bir Avrupa ülkesinde daha önce iltica talep  
 edip etmediğin,
• Burada veya başka bir Avrupa ülkesinde aile fertlerinin yaşayıp  
 yaşamadığı. 
 
Polis söylemiş olduğun yaşından kuşku duyarsa bir yaş incelemesi 
yapılır. O zaman polis görevlileri senin dış görünümünü iyice 
incelerler. Ayrıca seninle bir görüşme de yapılır. Bu görüşmede sana 
genel ve yaşınla ilgili sorular sorulur. Göç ve Vatandaşlık Dairesinin 
(IND) görevlileri de daha sonra yapılacak olan başvuru 
görüşmesinde sana bu konuda sorular sorarlar. Bu, IND ile 
yapacağın görüşmelerin ilkidir. Gerek polis gerekse de IND yaşından 
tereddüt mü ediyorlar? O zaman onlar senin açıkça ufak yaşta veya 
reşit yaşta olduğunun sonucuna varabilirler. Yaşın halen belirsiz mi? 
O zaman IND bir yaş incelemesi başlatabilir. Bunun ne olduğu 3cü 
sayfada açıklanmıştır. 

Hollanda’ya girişine (hava veya deniz yoluyla) izin verilmedi mi? O 
halde Hollanda Kraliyet Ordusunun (KMar) görevlileri şahsi 
bilgilerini zaten sınırda kaydederler. Bu görevliler elbiselerini ve 
bagajını da inceleyip fotoğrafını çekerler ve parmak izlerini de 
alırlar. Eğer gerekiyorsa yaş incelemesi de yaparlar.

Yanında örneğin pasaport, kimlik, doğum tutanağı, sürücü belgesi 
gibi kimliğini gösteren belgeler var mı? Veya örneğin uçak bileti, 
uçağa biniş kartı, diploma, mahkeme kararları veya gazete yazıları 
gibi yol güzergahını ya da iltica nedenlerini destekleyen belgelerin 
var mı? O zaman bu belgeleri kayıt işlemleri sırasında görevliye arz 
et. Bu tür belgelerin var ama yanında değil mi? O zaman bu 
belgeleri iltica prosedürüne başlamadan önce getirtmeye çalış. 

Yabancılar Polisi (AIVM) Hollanda polis teşkilatının bir 
bölümüdür ve Hollanda’da bulunan yapancıların denetimini 
yapar.

Hollanda Mültecilere Yardım Kuruluşu mültecilerin haklarını 
koruyan tarafsız bir insan hakları kuruluşudur. Mültecilere 
Yardım Kuruluşu sana iltica prosedürü hakkında bilgi verir ve 
iltica prosedürün sırasında şahsen destek verip diğer 
kuruluşlarla bir sorunun olduğu zaman arabuluculuk yapar. 
Kuruluş bunu avukatınla sıkı işbirliği içinde yapar (bak 7. 
adıma). Mültecilere Yardım Kuruluşu iltica talebin hakkında 
karar vermez. 
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

Ufak yaşta bir sığınmacı olarak anne veya baban veya sana 
bakan bir kimse olmadan Hollanda’ya geldiğin zaman 
Hollanda kanununa göre sana bir vasi tayin edilmesi gerekir. 
Hollanda’da bu işlemle ilgilenen kuruluşun adı Nidos Vakfıdır. 
Nidos Vakfı refakatsiz küçük sığınmacı yabancıların velayet ve 
(bir kısmının) barındırma işlemlerine bakar. Bu vakıf velayetini 
talep eder. Nidos vakfı bundan sonra kendi çalışanlarından 
birini senin vasin olarak tayin eder. Bu çalışan sana 
Hollanda’da öncülük yapar. Vasi diğer işleri arasında sinin için 
alınması gereken önemli kararları alır ve oturabileceğin iyi bir 
yerin olmasını ve eğitim almanı sağlar. Vasi aynı zamanda 
iltica işlemlerinde sana yardımcı olur ancak IND’nin alacağı 
kararı etkileyemez. Velayet hakkında daha fazla bilgiler sana 
Nidos tarafından verilir.   www.nidos.nl

Kişisel bilgilerin ve belgelerin iltica talebinin 
değerlendirilmesinde önemli rol oynarlar: bu tür belgeler doğru 
konuştuğunu ispat edebilirler. Dikkatli ol ve bilgilerinin doğru 
ve tam olarak kaydedilip edilmediğini kontrol et. Kişisel 
belgelerini asla bir yere atma. Hollanda hükümeti geldiğin 
ülkenin yetkililerine asla Hollanda’da iltica talep ettiğini 
bildirmez. 
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Yaş araştırması

Yaş incelemesi yapıldıktan sonra da yaşın halen belli değilse 
yanında yaşını gösteren belgelerin yoksa IND yaşını ispat etmek 
için özel bir araştırma yapılmasını kabul edip etmediğini sorabilir. 
Bu yaş araştırmasını yaptırmayı kabul edersen ayrı bir araştırma 
merkezine sevk edilirsin. Burada omuz kemiklerinin ve el 
bileklerinin röntgeni çekilir. Röntgen filmleri cildini aşarak 
kemiklerini görebilen özel bir fotoğraf makinesiyle çekilir. Yaş 
araştırması için çekilen röntgen filmlerinde omuzundaki köprücük 
kemiğin ve el bileklerinin eklemleri gözükür. Röntgen filmi 
çekilirken hiçbir yerin acımaz. Bu, normal bir resim çekilmeye 
benzer. Sağlığına da zararlı bir şey değildir.
Yetişkinlerin köprücük kemikleri ve el bilekleri çocuklarınkinden 
farklı olur. Bu yüzden, yaş araştırmasını yapan uzman omuz 
kemiğine ve el bileğine bakarak yaşını tespit edebilir. 

Yaş araştırmasından vermiş olduğun doğum tarihinin doğru 
olmadığı anlaşılacak olursa, IND anlatımlarının ve diğer 
beyanlarının doğruluğundan şüphe edebilir. Örneğin ülkenden 
niçin ayrıldığından şüphe edilebilir. Yaş araştırmasından reşit yaşta 
olduğun anlaşılacak olursa IND iltica talebini yetişkinlere uygulanan 
iltica prosedürü vasıtasıyla inceleyebilir. Yaş araştırması yapılmasını 
kabul etmediğin zaman IND bunu doğru doğum tarihini 
vermediğinin bir belirtisi olarak görebilir. Bu da oturma iznini 
etkileyebilir.

Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) Adalet ve Güvenlik 
Bakanlığına bağlı bir dairedir. IND görevlileri seninle kimliğin, 
vatandaşlığın, yol güzergahın ve iltica nedenlerin hakkında 
görüşmeler yaparlar. Kişisel öykünü ve geldiğin ülkedeki 
durumu incelerler. Ondan sonra da (geçici olarak) Hollanda’da 
kalmana izin verilip verilmediği ve eğer izin verilmiyorsa 
ülkene geri dönmen gerekip gerekmediği konularında karar 
verirler.  www.ind.nl

Hamileysen yaş araştırması yaptıramazsın. O durumda yaş 
araştırması doğum sonrasına kadar ertelenir. Hamile olup 
olmadığından emin değil misin? O zaman önce bir gebelik testi 
yapılmasını talep et.
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2. adım: Tüberküloz araştırması

Tüberküloz (TBC) dünyada sık rastlanan ciddi bir hastalıktır. Belki 
geldiğin ülkede de bu hastalığa sık rastlanabilir.
Açık tüberküloz hastası olan kişiler örneğin öksürük ve aksırık 
vasıtasıyla, hastalığı başkalarına da bulaştırabilirler. O yüzden 
başvuru yaptığın zaman bir tüberküloz araştırması yapılır. 
Tüberküloz genelde akciğerlerde görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. 
O yüzden bu araştırmada akciğerlerinin filmi çekilir. Eğer tüberküloz 
hastası isen bu hastalık Hollanda’da ilaçla tedavi edilir.

3. adım: başvuru görüşmesi

12 yaşında veya daha büyük müsün? O zaman seninle bir başvuru 
görüşmesi yapılır. Başvuru görüşmesinde IND sana kimliğin, 
vatandaşlığın, dinin etnik kökenin ve yol güzergahın hakkında 
sorular sorar. Bu görüşmede IND görevlisi aynı zamanda annen-
baban veya Hollanda’ya gelmeden önce sana bakmış olan kişiler 
hakkında sorular da sorar.
Başvuru görüşmesinde Hollanda’ya kaçış nedenlerin hakkında 
sorular sorulmaz.

4. adım: bakım/konaklama

Yabancılar Polisine başvurduğun andan itibaren Hollanda hükümeti 
tarafından sana kalacak yer ve yiyecek verilir ve sağlık bakımı 
sunulur. Başvuru ve kayıt işlemleri ve tüberküloz araştırması 
genelde en fazla 1 veya 2 günden uzun sürmez.

15-18 yaşları arasındaysan başvuru ve kayıt işlemlerin bittikten sonra 
COA’ya ait olan genç sığınmacıların kaldığı bir konaklama yerine 
sevk edilirsin. Bu konaklama yeri iltica işlemlerini inceleyen IND 
şubesine yakın bir yerde bulunur.

COA’nın bir konaklama yerinde kaldığın sürede sağlık merkeziyle bir 
ilk görüşmeye davet edilirsin. Bu görüşmede sağlığın ve olası tıbbi 
sorunların hakkında konuşulur. Böylece sana COA’nın konaklama 
yerinde uygun sağlık bakımı yapılır.
Bazı durumlarda Nidos vakfı bir bakıcı ailenin yanında kalmana 
karar verebilir.
15 yaşından ufak mısın? O zaman iltica prosedürü süresinde (ve 
hazırlık döneminde) ve ondan sonra da bir konaklama ailesinin 
yanında kalırsın. Bu tür konaklamalar COA tarafından değil Nidos 
Vakfı tarafından ayarlanır. 
15-18 yaşları arasındasın ve iltica talebine olumlu bir karar mı 
verildi? O zaman Nidos ufak çaplı bir konutta kalmanı sağlar.

Merkezi Mülteciler Kabul ve Konaklama Organı (COA) 
mültecilerin Hollanda’da kabul ve buna bağlı rehberlik 
işlemleriyle ilgilenen kuruluştur. COA tarafından sana kalacak 
bir yer ve yiyecek verilir, sağlık bakımı sunulur ve sana aynı 
zamanda buna bağlı öncülük yapılır. Bir doktorla temas 
kurmana yardımcı olmaları için COA’ya başvurabilirsin. COA 
tarafsız bir kuruluştur ve iltica talebin hakkında karar vermez. 
 www.coa.nl

Mülteciler Sağlık Bakımı (GZA) hasta olduğun veya sağlık 
konusunda soruların olduğu zaman başvurabileceğin bir 
kuruluştur. COA’ya ait her konaklama yerinde veya buraya 
yakın yerlerde GZA’nın bir sağlık merkezi bulunur. GZA senin 
için doktor asistanından, sağlıkçıdan GGZ muayenehane 
çalışanından veya aile hekiminden bir randevu alır. 
 www.gzasielzoekers.nl
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5. adım: bilgilendirme

Konaklama yerinde veya konaklama ailesinin yanında yolculuğunun 
yorgunluğunu çıkartabilirsin. Aynı zamanda iltica prosedürüne de 
hazırlanabilirsin. Mültecilere Yardım Kuruluşunun görevlileri sana 
konaklama yerinde iltica prosedürün ve tıbbi tavsiye (bak 6. adıma) 
hakkında bilgi verirler. Bu görüşmede de bir tercüman sana 
Mültecilere Yardım Kuruluşuna anlatmak istediğin her şeyi tercüme 
etmede yardımcı olur. Tercüman genelde telefonla bağlanır yani 
görüşmede şahsen bulunmaz. Ayrıca sana iltica prosedüründe neler 
olup bittiğini açıklayan bir broşür verilir. Mültecilere Yardım 
Kuruluşunun görevlileri sana iltica prosedürün sırasında da bilgi ve 
destek verirler. Mültecilere Yardım Kuruluşunun hizmeti ücretsizdir.
Bilgilerin gizli tutulur.

6. adım: tıbbi tavsiye

Araştırma sırasında sağlıkçı sana sorula sorar. Bu görüşmede de bir 
tercüman sana sağlıkçıya anlatmak istediğin her şeyi tercüme 
etmede yardımcı olur. Tercüman genelde telefonla bağlanır yani 
görüşmede şahsen bulunmaz. Eğer gerekiyorsa daha fazla araştırma 
yapılması için sağlıkçı seni bir doktora havale eder. Sağlıkçı veya 
doktor araştırmanın sonuçlarını IND’ye iletirler. Ancak bu yalnız 
senin rızanla yapılır. IND iltica prosedürü sırasında sağlık 
durumunla ilgili bilgileri dikkate alır. Olası ruhsal veya bedensel 
sorunların hakkında dürüstçe konuşman ve bunları sağlıkçıya veya 
doktora anlatman önemlidir. Yara izlerin varsa bunu sağlıkçıya 
bildirmen önemlidir. Sağlık araştırmasının raporu gizlidir. Sağlık 
araştırmasına katılım zorunlu değildir. Sağlık araştırması ücretsiz 
yapılır. Sağlık araştırmasına işbirliği yapmak istemediğin zaman 
bunu sağlıkçıya belirtebilirsin. O durumda IND iltica prosedürü 
sırasında sağlık durumunu dikkate alamaz. 

Randevun Utrecht Adli Sağlık Kuruluşu (FMMU) iledir.
Sağlıkçı sana bir sağlık araştırmasına işbirliği yapıp yapmamak 
istediğini sorar. Bu araştırmanın amacı IND ile yapacağın 
görüşmeleri etkileyebilecek ruhsal ve/veya bedensel 
sorunların olup olmadığını tespit etmektir. 
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7. adım: avukat yardımı

İltica prosedürü süresinde sana bir avukat yardımcı olur. Bu avukat 
Hollanda devletinden özgür çalışır. Avukatla görüşmen için 
Hukuksal Yardım Kurulundan sana bir davet yazısı gelir. 
Konaklama yerinde her gün sana posta gelip gelmediğini iyi kontrol 
et.

Avukatınla yapacağın ilk görüşme iltica prosedürün açısından çok 
önemlidir dolaysıyla bu görüşmemeyi kaçırmaman gerekir. Bu 
görüşmede avukatın seni IND ile yapacağın görüşmelere hazırlar. 
Avukatınla yapacağın bu ilk görüşme genelde avukatın ofisinde 
yapılır.
Avukatına gidebilmen için sana bir yol tarifi ve ücretsiz toplu taşıma 
(tren veya otobüs) bileti verilir. Nidos’un vasisi sana yolda refakat 
eder ve seninle birlikte avukatının yanına gelir. Bu görüşmede de bir 
tercüman sana avukatına anlatmak istediğin her şeyi tercüme 
etmede yardımcı olur. Avukatın yardımı ücretsizdir. Bilgilerin gizli 
tutulur.

İltica Prosedürü

Yabancılar polisine müracaat ettikten sonra iltica prosedüründe IND 
ile yapacağın ilk görüşme genelde en az 3 hafta sonra yapılır. IND 
kaldığın yere bir yazı göndererek seni bu ilk görüşmeye çağırır. İltica 
işlemleri hakkında daha fazla bilgiler birkaç gün içinde Mültecilere 
Yardım Kuruluşu tarafından gönderilir (bak 5. adıma).

Başvurunun geri çekilmesi

Başvurunu her an için geri çekebilirsin. O durumda bir avukata, 
vasine veya doğrudan IND’ye başvurman iyi olur. IND’ye yapmış 
olduğun başvuruyu geri çektiğin zaman, başka bir nedenle kalmana 
izin verilmemiş ise artık Hollanda’da kalamazsın. O zaman geldiğin 
ülkeye geri dönmen gerekir. Geri dönüş yolculuğun başlayıncaya 
kadar bir konaklama yerinde kalmaya devam edersin. İltica 
başvurunu geri çektikten sonra yeniden bir iltica talebinde 
bulunman mümkündür.

Ücretini kendin ödeyemediğin zaman Hukuksal Yardım 
Kurulu bir avukatın devreye girmesini sağlar. Hukuksal Yardım 
Kurulu avukatın ücretini öder. Avukat Hukuksal Yardım Kurulu 
çalışanı değildir. Avukat iltica prosedürü süresinde sana 
hukuksal yardım sunan tarafsız bir hukuk uzmanıdır. 
 www.rvr.org
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Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel veriler kendi hakkındaki her çeşit bilgileri içerir. Bu broşürün 
hazırlanmasında işbirliği yapan tüm kuruluşların isimleri aşağıda 
belirtilmiştir. Bu kuruluşlar başvurunun, bildirimin veya talebin 
incelenmesi sırasında kişisel bilgilerini kaydederler. Senden ve eğer 
gerekiyorsa diğer kuruluşlardan veya şahıslardan verilerini talep 
ederler. Bu kuruluşlar verilerini kullanırlar ve saklarlar ve eğer 
kanunen gerekiyorsa diğer kuruluşlara iletirler.
Kişisel gizlilik mevzuatında verilerini işleyen kuruluşların uymaları 
gerektiği kurallar yazılıdır. Örneğin onların verilerini dikkatle ve 
güvenli bir şekilde işlemeleri gerekir. Kişisel gizlilik mevzuatında 
hakların da yazılıdır. Örneğin:
• kuruluşlarda kayıtlı olan bilgilerini inceleme hakkı,
• kuruluşların bilgilerini ne yaptıklarını ve niçin yaptıklarını bilme  
 hakkı, 
• verilerinin hangi kuruluşlara iletilmiş olduğunu bilme hakkı.

Kişisel bilgilerinin ne şekilde işlendiği konusunda daha fazla bilgi 
almak ister misin? O halde kuruluşların web sayfalarını incele.

Soruların var mı?

Bu broşürü okuduktan sonra soruların var mı?
Sorularını Nidos’daki vasine, avukatına veya COA çalışanlarından 
birine ya da Mültecilere Yardım Kuruluşuna (VWN) sorabilirsin.

Şikayetin var mı?
İltica prosedüründe çalışan tüm kuruluşlar profesyonel bir şekilde 
ve dikkatle çalışırlar. Ancak bir kuruluş tarafından sana karşı iyi 
muamele edilmediğinin kanısında isen şikayet hakkın vardır.
Vasin, avukatına veya Mültecilere Yardım Kuruluşunun çalışanı sana 
bu konuda yardımcı olabilirler.



Bu yayım aşağıda belirtilen kuruluşların işbirliğiyle 
hazırlanmıştır:
Merkezi Mülteciler Kabul ve Konaklama Organı (COA) 
Geri Dönüş ve Terk İdaresi (DT&V)
Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND)
Hukuksal Yardım Kurulu (RVR)
Hollanda Mültecilere Yardım Kuruluşu (VWN)
Nidos – Sığınmacı gençleri koruma kuruluşu 
Yabancılar polisi, Teşhis ve İnsan Ticareti bölümü (AVIM)
Kraliyet Jandarma Ekibi (KMar)
Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

Talimat veren kuruluşlar:
Adalet ve Güvenlik Bakanlığının Göç Politikaları Müdürlüğü
www.rijksoverheid.nl

Bu yayımın içeriğinden herhangi bir hak talep edemezsiniz.
Çevirideki ihtilaf durumlarında Hollandaca kaynak metin geçerlidir.
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