
Bu broşür size niçin verildi?
Hollanda’da iltica talep ettiniz. Hollanda Göç ve vatandaşlık Dairesi (IND) 
oturma izni alma koşullarına uyup uymadığınızı inceler. Genel iltica 
prosedürü 8 gün sürer. 
Sizin durumunuzda araştırma yapması için IND’nin daha fazla zamana 
ihtiyacı vardır. Bu yüzden IND iltica talebinizi Uzatmalı İltica Prosedüründe 
inceleyecektir.
Bu broşürde bu Uzatmalı İltica Prosedürü hakkında bilgiler verilmektedir.
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Uzatmalı
İltica Prosedürü



İltica Prosedürü

IND ile kimliğiniz ve yol güzergahınız hakkında bir görüşmeniz 
oldu. Muhtemelen IND ile ülkenizden kaçış nedenleriniz hakkında 
ikinci bir görüşme de yapmış bulunuyorsunuz. IND’nin size sormak 
istediği başka soruları olmadığı takdirde Uzatmalı İltica 
Prosedüründe IND’nin şubesine tekrar gelmeniz gerekmez. IND ile 
ikinci görüşmeniz henüz yapılmamış ise veya IND size daha fazla 
soru sormak istediği takdirde ek bir görüşme için sizinle temas 
kurulur. Uzatmalı İltica Prosedüründe de bir avukat tarafından size 
ücretsiz yardım sunulur. İltica talebinizin neticesini Hollanda’da 
bekleyebilirsiniz.
Bekleme aşamasında COA’ya ait bir konaklama yerinde beklersiniz. 
Uzatmalı İltica Prosedürüne alındığınız takdirde muhtemelen başka 
bir konaklama yerine sevk edilirsiniz.

Hedeflenen karar
Araştırmanın neticesi hakkında size 6 ay içinde IND’den bilgi gelir.
İki olanak vardır:
1. İltica bazında oturma izni hakkınız vardır. 

IND’den iltica talebinizin kabul edildiğine dair size (avukatınız 
vasıtasıyla) bir yazı gelir (=karar).

 Hollanda’da (geçici olarak) kalabilirsiniz. Bundan size ne gibi 
sonuçlar doğacağı konusunda avukatınız size bilgi verir.

2. IND sizin iltica bazında oturma izni alma hakkınız olmadığının 
kanısındadır. IND’den gelecek olan yazıda IND’nin iltica talebinizi 
reddetme niyetinde olduğu yazılı olur. Bu yazıya niyet mektubu 
(voornemen) denir. Bu yazıda IND’nin talebinizi niçin reddetmek 
istediği ve bundan size ne gibi sonuçlar doğacağı yazılı olur. 
Avukatınız bu yazıyı sizinle görüşür.

Görüş
IND iltica talebinizi reddetme niyetinde olduğu zaman, avukatınızla 
bu niyet konusunda bir görüşmeniz olur. Bu görüşmenin ardından 
avukat IND’ye yazılı bir cevap gönderir. Bu bir görüştür. Bu yazı ile 
IND’nin niyetine karşılık resmi cevap verir alınacak olan kararı niçin 
kabul etmediğinizi belirtirsiniz. 

Karar
IND görüş yazısını okuduktan sonra hedeflenen kararın değiştirilip 
değiştirilmemesi gerektiğini değerlendirir. Bu değerlendirmenin 
sonucunda iltica prosedürünüzün ne şekilde devam edeceği 
belirlenir. IND bu değerlendirmenin sonucunu bir yazı ile 
avukatınıza bildirir. Bundan size ne gibi sonuçlar doğacağı 
konusunda avukatınız size bilgi verir.
İki olanak vardır:
1. Görüş yazınız okunduktan sonra IND yine de iltica bazında 

oturma izni hakkınız olduğunun kanısına varmıştır. İltica 
talebinizin kabul edildiğine dair IND’den (avukatınız vasıtasıyla) 
size bir yazı gelir (=karar). Hollanda’da (geçici olarak) 
kalabilirsiniz. Bundan size ne gibi sonuçlar doğacağı konusunda 
avukatınız bilgi verir.

2. IND size iltica bazında oturma izni verilmesi için gerekli olan 
koşullara uymadığınızın kanısındadır. IND’den (avukatınız 
vasıtasıyla) size bir yazı gelir (=karar). Bu yazıda iltica talebinizin 
reddedildiği yazılı olur. Kararda ret gerekçeleri ve bundan size ne 
gibi sonuçlar doğacağı yazılı olur. Kararda ayrıca ne gibi itiraz 
olanaklarınız olduğu ve hangi geri dönüş olanaklarınızın olduğu 
yazılı olur. 

Avukatınız bu kararı sizinle görüşür.
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İltica Prosedüründen sonra

Size oturma izni veriliyor
İltica talebiniz IND tarafından kabul edildiği zaman (geçici olarak) 
Hollanda’da kalabilirsiniz. Size oturma izni veriliyor, burada 
çalışabilir ve icabında diğer aile fertlerinizi de buraya 
getirtebilirsiniz. Bunun yanı sıra COA tarafından ev aramada size 
arabuluculuk yapılır. COA ile yapılacak olan bir görüşmede önemli 
konut bilgileriniz not edilir. Buna dayalı olarak Hollanda’da bir 
belediye ile birleştirilirsiniz. Bu belediye size uygun bir konut arar. 
Size yalnız bir tek konut teklif edilir ve bunu kabul etmek 
zorundasınız. Kendinize ait bir konutunuz olana kadar COA’nın 
konaklama merkezinde kalmaya devam edebilirsiniz. IND size 
geride kalan diğer aile fertlerinizin Hollanda’ya ne şekilde 
gelebilecekleri ve iltica talebiniz kabul edildikten sonra ne gibi 
yükümlülükleriniz olduğu konularında bilgi verir. Mültecilere 
Yardım Kuruluşunun görevlileri size Hollanda toplumuna uyum ve 
aile birleşimi için yapılması gereken işlemler hakkında yardımcı 
olabilirler. COA görevlileri size, örneğin konut arama, eğitim veya iş 
bulmak için her çeşit kuruluşları bulmanızda yardımcı olurlar.

Size oturma izni verilmiyor 
İltica talebiniz IND tarafından reddedildiği zaman avukatınıza 
danışarak bir Hollanda mahkemesinde bu karara karşı itiraz davası 
açabilirsiniz. Yani IND tarafından verilen kararı kabul etmediğinizi 
resmen mahkemeye bildirirsiniz. Bunun üzerine hakim IND’nin 
iltica talebiniz hakkında karar verirken Hollanda yasalarını doğru 
uygulayıp uygulamadığını inceler. Bazı durumlarda hakimin 
vereceği kararı Hollanda’da bekleyebilirsiniz. Diğer durumlarda 
mahkemeden iltica davası süresinde Hollanda’da kalmanıza izin 
verilmesini talep edebilirsiniz. Avukatınız bu konuda size yardımcı 
olur. İltica talebiniz IND tarafından reddedildiği zaman genelde 
başka bir mülteci kampına sevk edilirsiniz. Bu kampta ülkenize geri 
dönüş hazırlıkları yaparsınız. IND’den gelecek olan karar yazısında 
hangi süre zarfında Hollanda’yı terk etmeniz gerektiği yazılı olur. Bu 
süre genelde 28 gündür. Bu sürenin sonunda artık konaklama 
hakkınız yoktur. Artık mülteci kampında kalamazsınız. Geri 
dönüşünüzden kendiniz sorumlusunuz. Size tanınan süre içinde 
kendiliğinizden ayrılmadığınız zaman ülkenize zorla geri 
gönderilebilirsiniz. 

İltica işlemleri bittikten sonra da destek ve bilgi için Mültecilere 
Yardım Kuruluşuna başvurabilirsiniz.
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Ülkenize gönüllü olarak geri dönmeye razı olduğunuz zaman 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile irtibat kurabilirsiniz. IOM 
size daha fazla bilgi verebilir ve gidişinizde size yardımcı 
olabilir. Mülteci kamplarında genelde IOM’nin randevusuz 
görüşme saatleri vardır.  www.iom-nederland.nl

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY

Adalet ve Güvenlik Bakanlığının Geri Dönüş ve Terk İdaresi 
(DT&V) geri dönüş işlemlerinizi organize etmenizde size 
yardımcı olur. İltica talebiniz IND tarafından reddedildiği 
zaman size ülkenize geri dönüş konusunda bilgiler içeren bir 
broşür verilir.  www.dienstterugkeerenvertrek.nl



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)
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.

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.

Sıkça sorulan sorular

IND ile yapılacak olan görüşmeye gelmediğiniz zaman ne olur?
IND ile olan bir randevunuza gitme imkanınız olmayabilir. Ancak 
bunun için geçerli bir nedeniniz olması gerekir. Bunu avukatınız 
vasıtasıyla IND’ye iletebilirsiniz. IND göstermiş olduğunuz nedenin 
geçerli bir neden olduğunun kanısında ise size yeni bir randevu 
verilir. Geçerli bir neden göstermeden IND’nin randevusuna 
gelmediğiniz takdirde bu iltica talebinizi etkileyebilir.

IND’nin kararını ne kadar zaman beklemem gerekiyor?
IND’nin iltica talebinde bulunduğunuz tarihten itibaren 6 ay içinde 
karar vermesi gerekmektedir. Buna karar süresi denir.
IND, örneğin daha fazla araştırma yapmak için, bazen bu karar 
süresini uzatır. IND 6 ay içinde karar veremeyeceği zaman size bilgi 
gelir. İltica talebinde bulunduktan 6 ay sonra IND’de hakkınızda 
halen bir karar almadı mı?  Ayrıca bu konuda IND’den size bir bilgi 
gelmedi mi? O halde IND’ye bir yazı yazıp 2 hafta içinde karar 
verilmesini talep edebilirsiniz. Avukatınız bu konuda size yardımcı 
olabilir. Avukatınızın talebiyle hakim geciken her gün için IND’ye 
para cezası verebilir.
 
Bu broşürü okuduktan sonra sorularınız var mı?
Sorularınızı avukatınıza veya COA, IND ya da Mültecilere Yardım 
Kuruluşuna (VWN) sorabilirsiniz.

Bir şikayetiniz var mı?
İltica prosedüründe çalışan tüm kuruluşlar profesyonel bir şekilde 
ve dikkatle çalışırlar. Ancak bir kuruluş tarafından size karşı iyi 
muamele edilmediğinin kanısında iseniz şikayet hakkınız vardır. 
Avukatınız veya Mültecilere Yardım Kuruluşunun görevlileri size bu 
konuda yardımcı olabilirler. 
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