
İltica bazında oturma hakkına sahipsiniz ve aile birleşimi için başvuru 
yapmak istiyorsunuz
Size iltica bazında bir süre geçerli oturma izni verilmiştir ve yurtdışındaki aile 
fertlerinizi Hollanda’ya getirtmek istiyorsunuz. İlgili kişi sizsiniz. Yani aile 
fertleriniz adına bir başvuru yapmaktasınız. Başvurunun amacı Hollanda’da 
iltica bazında bir oturum izni verilmesidir. Bu başvuru ücretsizdir.

Aile birleşimi prosedürü 2 bölümden oluşur:
•  1. Bölüm ‘geçici oturma izni (mvv) - sonradan gelenler için iltica’ 

hakkındadır.  MVV Hollanda’da uzun süre kalma vizesidir.  Bu vizeyle aile 
fertleriniz Hollanda’ya gelebilirler. 

•  2. Bölüm aile fertleriniz Hollanda’ya geldikten sonra onlara iltica bazında 
oturma izni verilmesidir. Aile fertlerinize iltica bazında oturma izni almış 
olan bir kişiye bağlı oturma izni verilir: yani onların oturma izinleri sizin 
iltica bazındaki oturma izninize bağlıdır.

Bu broşürde aile fertlerinize iltica bazında türev oturma izninin nasıl 
verileceği adım adım açıklanmıştır.

De gezinsherenigingsprocedure voor houders van een asielvergunning  |  april 2020  |  Turks 1

İltica bazında oturma 
izni olanlar için aile 
birleşimi
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İltica bazında oturma izni almış olan bir 
kişiye bağlı oturma izni:
Aile bireyleri ve koşullar 

İltica bazında oturma izni almış olan bir kişiye bağlı oturma izni 
ilgili kişinin sizinle Hollanda’da yaşamasıdır.
Aile bireylerinizle birlikte Yabancılar Kanununun koşullarına 
uymanız gerekmektedir.

İltica bazında oturma izni almış olan bir kişiye bağlı 
oturma izni alabilen aile bireyleri
1. Resmi nikahlı veya benzer ilişkiniz olan eşiniz.
2. Ailenizin bir bireyi ise kendi veya eşinizin reşit olmayan ufak 

çocuğu. Bu gerek biyolojik çocuğunuz gerekse de evlatlığınız veya 
bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk için geçerlidir.

3. Fiilen ailenizin bir bireyi ise genç yetişkin çocuğunuz. Bu çocukla 
aile bağınızın kopmuş olmaması gerekir. Bu gerek biyolojik 
çocuğunuz gerekse de evlatlığınız veya bakmakla yükümlü 
olduğunuz çocuk için de geçerlidir. 25 yaşından büyük çocuğunuz 
için normal bağlılıktan daha fazla unsurlar söz konusu olmalıdır.

4. Eğer yalnız yaşıyorsanız, reşit yaşta ve değilseniz ve bekar iseniz 
veya iltica başvurusu yaptığınız anda evli değilseniz, anneniz veya 
babanız.  

İltica bazında oturma izni almış olan bir kişiye bağlı 
oturma izni koşulları
• Aile bireylerinizin zamanında Hollanda’ya giriş yapmaları gerekir. 

Zamanında demek 3 aylık bir süre içinde demektir. Bu, sonradan 
gelme süresidir. Sonradan gelme süresi iltica bazında oturma 
iznini aldığınız günden itibaren sayılmaya başlar. Aile bireyleriniz 
2 şekilde zamanında Hollanda’ya giriş yapabilirler:

 1.  Aile bireyleriniz sonradan gelme süresi içinde veya daha önce 
Hollanda’ya gerçekten giriş yapmış olabilirler.

 2.  Aile bireyleriniz (sizin vasıtanızla) sonradan gelme süresi içinde 
iltica bazında mvv, geçici oturma izni (giriş vizesi), başvurusu 
yapmış olabilirler. 

• Aile bireylerinizin siz Hollanda’ya gelmeden de aile bireyleriniz 
olmuş olmaları gerekir. Buna aile bağı denir. Aile bireyleriniz 
Hollanda’ya giriş yaptıkları zaman aile bağınızın halen sürmekte 
olması gerekir.

• Aile bireyleriniz kimliklerini ve sizinle olan aile bağlarını 
belgelemeleri gerekir. Aşağıda belgeler hakkında daha fazla 
ayrıntılar verilmiştir.

• 12 Yaşından büyük olan aile bireyleriniz başvuru yaparken sabıka 
kayıtları olmadığına dair bir belge imzalamaları gerekir. Buna 
sabıka kaydı beyannamesi denir.

• 15 Yaşından büyük olan aile bireylerinizin medeni hallerini 
gösteren bir belge imzalamaları gerekir.

• İltica bazında müstakil oturma izninizin olması gerekir.
• Aile bireylerinizin ilgili kişisi olduğunuzu beyan ettiğiniz bir belge 

imzalamanız gerekir.
• Kendi iltica prosedürünüz sırasında aile bireylerinizin kimler 

olduğunu belirtmiş olmanız gerekir.

• Sizin ve eşinizin 18 yaşından büyük olması gerekir.
• Reşit yaşta olmayan ufak çocuğunuz (adına) bir başvuru yapıyor ve 

diğer biyolojik ebeveyn yurt dışında kalacak ise, yurt dışında 
kalacak olan kişinin çocuğun Hollanda’ya gelmesine yazılı izin 
vermesi gerekir.

İltica bazında oturma izni almış olan bir kişiye bağlı 
oturma izni başvurusu yapma koşullarına uymamak
Aşağıdaki durumlarda aile bireyleriniz koşullara uymamış sayılırlar:
• Kişi sonradan gelme süresi geçmiş ise. IND başvurunun geç 

yapılmış olmasının affedilebileceğini değerlendirir.
• Adı geçen aile bireylerinden farklı kişileri getirtmek istiyorsanız.
• Size iltica bazında oturma izni almış olan bir kişiye bağlı bir 

oturma izni verilmiş ise.
Bu durumlarda yine de aile birleşimi için bir başvuru yapmak 
istiyorsanız bunu normal aile bireyi veya aile ferdi birleşimi 
prosedürüne göre yapmanız gerekir.
Bu tür başvuru ücrete tabidir ve daha katı kurallar uygulanır.
Bunun için ‘Yakın akraba ve aile için aile birleşimi başvurusu (ilgili)’ 
formunu kullanınız. Bu formu www.ind.nl/familie web sitesinde 
bulabilirsiniz.

Yalnız yaşayan, reşit yaşta olmayan ilgilisiniz
O durumda yalnız biyolojik anne ve babanız için bir aile birleşimi 
başvurusu yapabilirsiniz. Reşit yaşta olmayan kardeşlerinizin 
gelmeleri için de normal aile birleşimi başvurusu yapmanız 
gerekmektedir. Bu başvuru ücrete tabidir.

Birden fazla (evli) eşiniz varsa yalnız 1 eş ve bu eşinizden olan 
çocuklarınızı getirtebilirsiniz. Hollanda mevzuatında vatanda-
şın yalnız 1 kişiyle evli olmasına izin verilir.
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Sizin ve aile bireylerinizin 
karşılaşabileceği kuruluşlar 

Hollanda hükumetini yurt dışında Dışişleri Bakanlığı (Ministerie 
van Buitenlandse Zaken) (BZ) temsil eder. Dışişleri Bakanlığının 
yurt dışında değişik ülkelerde elçilikleri vardır. Hollanda elçilikleri 
aile birleşimi başvurularında aile bireylerinize destek olabilirler. Zira 
elçilikler randevuyla aile bireylerinizden DNA örneği alabilirler ve 
onlarla mülakat yapabilirler. Bu her zaman IND’nin talebi üzerine 
yapılır. IND aile bireylerinize geçici oturma izni, mvv vizesi 
verilmesini kabul ediyorsa aile bireyleriniz randevuyla büyükelçiliğe 
gidip mvv vizelerini alabilirler.  www.rijksoverheid.nl

Göç ve Vatandaşlık Dairesi (Immigratie- en Naturalisatiedienst) 
(IND) Hollanda Dışişleri Bakanlığının bir bölümüdür. IND memurla-
rı aile bireylerinizin aile birleşimi koşullarına uyup uymadıklarını 
araştırırlar. Onlar örneğin belgelerinizin gerçek olup olmadıklarını 
araştırırlar. Aynı zamanda yurt dışında bir takip araştırması 
başlatabilirler. Bunlar DNA örneği alınması ve aile bireylerinizle 
yapılan mülakatlardır. IND memurları Hollanda’da size de soru 
sorabilirler. Ondan sonra da aile bireylerinizin Hollanda’ya 
gelmelerine izin verilip verilmeyeceği hakkında bir karar verirler. 
 www.ind.nl

Mülteciler Sağlık Bakımı (GezondheidsZorg Asielzoekers) (GZA) 
kampta kalan aile bireylerinizin sağlık sorunları veya tıbbi konular-
da soruları olduğu zaman başvurabilecekleri kuruluştur. COA’ya ait 
tüm mevkilerde veya bu mevkilere yakın yerlerde daima bir GZA 
sağlık merkezi bulunur. GZA doktor asistanıyla, sağlıkçıyla, GGZ 
muayenehane destek çalışanıyla veya doktorla randevuları yapar. 
 www.gzasielzoekers.nl

Hollanda Mültecilere Yardım Kuruluşu (VluchtelingenWerk 
Nederland) mültecilerin ve ilticacıların menfaatlerini koruyan 
tarafsız bir insan hakları kuruluşudur. Mültecilere Yardım Kuruluşu 
çalışanları size aile birleşimi hakkında bilgi verirler. Aile birleşimi 
için gerekli olan formları doldurmanızda yardımcı olabilirler. Ayrıca 
tüm aile birleşimi prosedürü süresince size ve aile bireylerinize 
refakat ederler. Aynı zamanda bir sorun olduğu zaman başka 
kuruluşlara ulaşmanız için size yardımcı olurlar. Mültecilere Yardım 
Kuruluşu aile birleşimi başvurunuz hakkında karar veren bir kuruluş 
değildir.  www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

Merkezi Mülteciler Kabul ve Konaklama Organı (Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers) (COA) mültecilerin mülteci prosedür-
leri süresince konaklayabilecekleri yerleri tedarik eder. Bu aynı 
zamanda Hollanda’ya sonradan gelmelerine izin verilen aile 
bireyleri için de geçerlidir. COA kalacak yer ve yiyecek sağlar ve eğer 
gerekiyorsa geçici hastalık sigortası yaptırır. COA aynı zamanda 
kampta bir doktora ihtiyacınız olduğu zaman da size yardımcı olur.
COA tarafsızdır ve aile birleşimi başvurunuz hakkında karar veren bir 
kuruluş değildir.  www.coa.nl

Uluslararası Göç Örgütü (Internationale Organisatie voor 
Migratie) (IOM), dünya çapında sayısı 100’ü aşan ofisten göçmenle-
re yardım eden bir kuruluştur. Bu kuruluş örneğin oturma izni olan 
mültecilerin aile bireylerinin gelmelerine yardımcı olur. IOM bu 
yardımı danışma servisi veya tam bir seyahat yardım servisi olarak 
ücret karşılığı yapar. Her iki servis için web sitesinden teklif 
mektubu talep etmeniz gerekir. IOM aile birleşimi için maddi destek 
sunamaz.  www.iom-nederland.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY
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İltica bazında oturma izni olanlar için 
aile birleşimi prosedürü 

Başvuru 
yapmak

Kabul/
kontrol

Belge 
araştırması

DNA 
araştırması

Elçilikte 
mülakat 

IND kararı Geçici oturma izni mvv vizesinin 
elçilikte ayarlanması

Hollanda’ya 
yolculuk

Ter Apel’a 
başvuru

İltica prosedürü ve 
oturma izni

Sizin ve aile bireylerinizin atacağı 
adımlar

IND tarafından veya IND vasıtasıyla 
atılacak adımlar

1. Bölüm. 8 adımda iltica bazında mvv, 
geçici oturma izni başvurusu 

1. Adım: Başvurunun yapılması
Başvuru formunu (sanal olarak) doldurursunuz. Bu 
formu IND’nin web sitesinde bulabilirsiniz: www.ind.nl/

asiel (Familielid van vluchteling - Mültecinin aile ferdi seçeneğini 
seçin). Her bir aile bireyi için ayrı bir form doldurmanız gerekir. 
IND’nin web sitesinde bu formun İngilizcesi de bulunmaktadır ve 
bunu da kullanabilirsiniz. 

Hollanda Mültecilere Yardım Kuruluşu çalışanları size aile birleşimi 
prosedürü hakkında bilgi verirler. Formları doldurmanızda size 
yardımcı olabilirler. Size ayrıca sonradan gelenler prosedüründe 
yardımcı olabilirler. Yaşınız reşit değil ise NIDOS vasiniz de size 
başvuru yaparken yardımcı olabilir. 

Başvuru formunda yazılı olan tüm talimatları iyice okuyun ve 
uygulayın. Kişisel bilgilerinizi ve aile bireylerinizin bilgilerini resmi 
evraklarda yazılı olan şekilde yazın. Bu bilgiler adınız, soyadınız, 
doğum tarihiniz, doğum yeriniz, tabiiyetiniz ve medeni halinizdir. 
Her bir aile bireyi için yakın zamanda çekilmiş olan fotoğraf 
göndermeyi ihmal etmeyin. Yazılı başvuru yaptığınız zaman aile 
bireyinin resmini boş bir A4 kağıda yapıştırın. Resmin yanına ilgili 
kişinin kimlik bilgilerini yazın.

IND aile bireylerinizin kimliklerini ve sizinle olan aile bağlarını 
belgelemelerini talep etmektedir. Bu tür belgeler geldiğiniz ülkenin 
yetkili makamları tarafından verilmiş olan belgelerdir. Aile 
bireylerinizin genelde size Hollanda’ya orijinal belgelerini gönder-
meleri gerekir. Hangi orijinal belgelerin gerekli olduğunu IND 
söyler. Ayrıca başvurunuzu desteklemek amacıyla resmi olmayan 
belgelerinizi de gönderebilirsiniz. Pasaport veya kimlik kartı gibi 
kimlik belgelerinin yalnız fotokopileri gereklidir. Resmi bir belgede 
doğum tarihi ve yeri yazılı olması ve fotoğraf bulunmalıdır.
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Tüm talep edilen belgeler Hollandaca, İngilizce, Fransızca veya 
Almanca dilinde tanzim edilmiş veya çevirisi yapılmış olması 
gerekir. Çevirmenin bir Hollanda mahkemesinde yemin etmiş 
olması şarttır. 

Belgeler
Her ülkede devamlı aynı belgeler verilmez. Dolaysıyla her bir 
ülkeden hangi belgenin verilmiş olmasını belirtmek de mümkün 
değildir. IND genelde aşağıdaki resmi belgeleri kabul eder:
•  Kimlik: pasaport, kimlik kartı, vatandaşlık beyannamesi veya 

askerlik cüzdanı (adı, soyadı, doğum bilgileri yazılı ve fotoğraf bulunan);
•  Aile bağı: nikah cüzdanı, doğum tutanağı, aile cüzdanı veya nüfus 

kayıt örneği;

Resmi olmayan, destek amaçlı belgeler şunlar olabilir: 
•  okul öğrenci kartları, diplomalar, aşı defterleri;
• muhtar, kilise, cami, noter veya banka belgeleri;
• görüntü materyalleri.

Tüm alile bireyleri için tüm belgelerin fotokopilerini ve doldurul-
muş olan başvuru formunu IND’ye göndermeniz gerekir. Orijinal 
belgeleri iyi saklayın zira bunlar ileride gerekli olabilir.
Tam olarak doldurmuş olduğunuz başvuru formunu ekleriyle ve 
fotoğrafla birlikte IND’ye gönderin. IND’nin adresi başvuru 
formunda yazılıdır.

2. Adım: Başvurunun alınması ve kontrolü
Başvuru formu IND’nin eline geçtikten sonra formun 
alındığına dair size bir yazı gönderilir. Yazıda başvuruyu 

yapmış olduğunuz aile bireyinin ismi yazılı olur. Ayrıca bu yazıda 
başvurunun alındığı tarih ve IND’nin ne zaman karar vereceği yazılı 
olur.

Başvuru işleme alındığı zaman IND başvuruyu kontrol eder. IND 
tüm bilgileri doldurup doldurmadığınızı kontrol eder. Ayrıca doğru 
ekleri ve belgeleri (fotokopilerini) ekleyip eklemediğinizi kontrol 
edilir. Başvuru doğru yapılmış ise IND aile bireylerinizin iltica 
bazında oturma izni almış olan bir kişiye bağlı oturma izni alma 
koşullarına uyup uymadıklarını değerlendirir. Aile bireylerinin 
koşullara uymadıkları görüldüğü zaman IND derhal ret kararı verir. 
IND’nin daha fazla bilgiye veya orijinal belgelere ihtiyacı olduğu 
zaman prosedür daha uzun sürer. O durumda size bir yazı gelir. 
Yazıda IND’nin talep ettiği bilgiler ve belgeler hakkında bilgiler 
bulunur. Ayrıca hangi tarihe kadar size süre tanındığı da yazılı olur. 

Yazıda IND’nin belge incelemek isteyip istemediği de belirtilir. Bu 
konuda daha fazla bilgiler 3. adımda yazılıdır.
Bu yazıyı ivedi olarak Mültecilere Yardım Kuruluşundaki rehberinize 
gösterin. Daha fazla zamana ihtiyacınız varsa IND’de başvurunuzu 
işleme alan memuru arayın veya mültecilere Yardım Kuruluşunun 
yönlendiricisinden bu kişiyi aramasını isteyin. IND’nin telefon 
numarası size gelen yazıda yazılıdır.

3. Adım: Belgelerin incelenmesi
Tüm aile bireyleriniz kimliklerini belgelemeleri gerekir. 
Bu kişilerin ayrıca Hollanda’da bulunan kişi ile olan 

(aile) bağlarını da belgelemeleri gerekir. IND genelde bu belgelerin 
gerçek olup olmadığını inceler. Belgelerin incelenmesi birkaç ay 
sürebilir. 

Aile bireylerinizin resmi belgeleri yoksa IND delil aciliyeti söz 
konusu olup olmadığını değerlendirir. Bu durum aile bireylerinizin 
kendi suçları olmadan belge ibraz edemedikleri zaman söz konusu 
olur. Dolaysıyla aile bireylerinizin niçin resmi belgeleri olmadığını 
ve kimliklerini ve sizinle olan bağlarını resmi olmayan başka 
belgelerle niçin destekleyemediklerini IND’ye iyi açıklamanız 
önemlidir.

4. Adım: DNA araştırması
Bazen aile bireylerinizin ibraz ettikleri belgeler yeterli 
değildir veya aile bireylerinizin belgeleri yoktur. O 

durumda IND aile bireylerinize bir DNA takip araştırması yapılması-
nı önerebilir. Ancak bu yalnız delil aciliyeti söz konusu olduğu 
zaman veya resmi olmayan belgelerle aile bireyiniz olduklarını 
yeterince ikna edemedikleri zaman yapılır. DNA araştırması bir takip 
araştırmasının örneğidir. Yaşınız reşit değil ve aile bireyiniz biyolojik 
bir çocuğunuz veya anne veya babanız ise size IND’den bir yazı gelir. 
Bu yazıda IND aile bireyinizi bir DNA araştırması yapmaya davet 
eder. Böylece aile bireyleriniz onların ebeveyni veya çocukları 
olduğunuzu ispat edebilirler. IND bu konuda Hollanda elçilikleriyle 
iş birliği içinde çalışırlar. Yazıda aile bireylerinizin ne yapmaları 
gerektiği yazı olur. 

Aile bireyleriniz ilk önce en yakın Hollanda elçiliğinden randevu 
alırlar. Randevu günü elçilik binasına giderler. Burada bir doktor, 
sağlıkçı veya başka bir görevli aile bireylerinizden yanak mukusu 
alır. Bu işlem özel bir çubukla yapılır.
Yanak mukusunu almak sağlığa zararlı değildir ve acımaz. DNA 
maddesi Hollanda’ya IND’ye gönderilir. Elçilikte DNA örneği alınır 
alınmaz aile bireylerinizin size haber vermeleri gerekir. Ertesi gün 
www.ind.nl web sitesinden IND’nin Utrecht gişesinde sizden DNA 
örneği alınması için randevu yapmanız gerekir. Randevuyu kendiniz 
ve aynı zamanda ailenizin Hollanda’da yaşayan biyolojik bireyleri 
için de almanız gerekir.

IND sizin ve aile bireylerinizin yanak mukusunu inceler. DNA 
araştırması birkaç ay sürebilir. Sonuç belli olduğu zaman IND’den 
size bilgi gelir.

Başvuru için gerekli olan tüm belgeleri bir an önce toplamaya 
çalışın. Böylece işlemlerin çabuk yapılmasını sağlamış 
olursunuz.

Taşınacağınız zaman işlemlerin gecikmemesi için adres 
değişikliğini bir an önce IND’ye bildirin. Mültecilere Yardım 
Kuruluşunun yönlendiricisi değiştiği zaman da IND’ye bildirin. 
Değişiklikleri yazılı olarak bildirmeniz gerekir.
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5. Adım: Hollanda elçiliğinde mülakat
DNA araştırması yapmak mümkün değil veya DNA 
araştırması yapıldıktan sonra IND’nin size sormak 

istediği sorular varsa aile bireyleriniz mülakata çağırabilir. Mülakat 
Hollanda’nın bir yurtdışı elçiliğinde yapılır. Mülakat sırasında aile 
bireyleriniz kim olduklarını ve sizinle hangi ilişkileri oluklarını 
açıklayabilirler. IND Hollanda’da sizi de mülakata çağırabilir. 
Mülakatın elçilikte ayarlanması birkaç ay sürebilir.

6. Adım: Karar
IND araştırmaların sonuçları belli oluncaya kadar bekler. 
IND o zaman aile bireylerinizin tüm koşullara uyup 

uymadıklarını kontrol eder. Aile bireylerinizin başvurusu hakkında 
size bir karar gelir. Kanunen başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 
üç ile altı ay içinde kararın açıklanması gerekir. Çok yoğun olduğu 
zaman karar gecikebilir.
•  Olumlu karar: aile bireyleriniz tüm koşullara uyduğu zaman IND 

başvuruyu onaylar. IND kararı size ve Hollanda elçiliğine gönderir.
Aile bireylerinize kendiniz haber verirsiniz.

•  Ret kararı: aile bireyleriniz tüm koşullara uymadığı zaman IND 
başvuruyu reddeder. Aile bireyleriniz (sizin vasıtanızla) karara 
karşı itiraz edebilirler. Kendiniz veya mültecilere Yardım 
Kuruluşundaki yönlendiriciniz size yardımcı olacak bir avukat 
arayabilirsiniz.

7. Adım: olumlu karardan sonra mvv vizesinin 
alınması

Randevu
Olumlu karar çıktıktan sonra aile bireyleriniz en geç 3 ay içinde mvv 
vizesini gidip almaları gerekir. Bunun için elçilikten randevu almak 
gerekir. Söz konusu olan başvuru formunda belirtilmiş olan veya 
aile bireylerinizin takip araştırması için daha önce ziyaret etmiş 
oldukları elçilik olabilir. Geldiğiniz ülkede Hollanda elçiliği yoksa 
aile bireyleriniz bir komşu devlete gidebilirler. MVV vizesini almaları 
için onlara ilaveten 3 ay fazla süre tanınır. 

Elçilik: mvv formu, parmak izleri, imza ve pasaport teslimi
Aile bireyleriniz elçiliğe giderken beraberlerinde fotoğraf götürme-
leri gerekir. Fotoğrafın belirli koşullara uyması gerekir. MVV vizesini 
alabilmeleri için aile bireylerinizin önce elçilikte bir mvv formu 
doldurmaları gerekir. Bunun ardından bir görevli aile bireyleriniz-
den parmak izleri alır. Ayrıca aile bireylerinizin imza atmaları 
gerekir. Hollanda elçiliği aile bireylerinizin pasaportlarını alır. MVV 
vizesinin verilmesi için pasaportların alınması gerekir. Pasaportun o 
anda 6 ay veya daha uzun bir geçerlik süresi olması gerekir. 
Aile bireylerinizin pasaportları yoksa genelde elçilikten bir yolculuk 
belgesi (LP) alabilirler. LP tek gidişli bir yolculuk için verilen bir 
belgedir. LP için aile bireylerinizin 2şer fotoğraf vermesi gerekir. Aile 
bireylerinize LP verilebileceği zaman IND elçiliğe haber verir. 

MVV’nin hazırlanması ve pasaporta yapıştırılması
Elçilik mvv’yi hazırlar. Bu işlem en fazla 2 hafta sürer. Her şey hazır 
olduktan sonra mvv (sticker) pasaportunuza yapıştırılır. Bundan 
sonra elçilik aile bireylerinizi mvv’li pasaportlarını almaları için 
elçiliğe davet eder.

Elçilik: mvv’yi almak ve bilgiler
Aile bireyleriniz tekrar elçiliğe giderler. Aile bireyleriniz içine mvv 
etiketi yapıştırılmış olan pasaportlarını geri alırlar veya onlara mvv 
ile birlikte yolculuk belgeleri verilir. Ayrıca Hollanda’ya vardıktan 
sonra ne yapmaları gerektiği konusunda yazılı bilgi verilir.

8. Adım: Hollanda’ya yolculuk
Aile bireyleriniz mvv vizelerini aldıktan sonra 
Hollanda’ya yolculuk yapabilirler. Bazen yurt dışında aile 

bireylerinizin yolculuk yapmaları için özel yolculuk koşulları geçerli 
olabilir. Bunun ayarlanması için Mültecilere Yardım Kuruluşu size 
yardımcı olabilir. MVV’nin geçerlik süresi 90 gündür. Geçerlik süresi 
mvv etiketinin üzerinde yazılıdır.
Etikette 2 tarih yazılıdır:
• Başlangıç tarihi (mvv bu tarihten itibaren geçerlidir)
• Bitiş tarihi (mvv bu tarihten itibaren geçerli değildir)

Hollanda’ya gelmek için aile bireyleriniz uçak biletini kendileri 
almaları gerekir. IND mvv’yi aldıktan sonra bilet almayı tavsiye 
etmektedir.
Mültecilere Yardım Kuruluşu size refakat ediyorsa bazen yol 
masraflarının bir kısmını almanız mümkündür. Refakatçinizden bu 
konuda bilgi isteyin. 

Yolculuk belgeleri aile bireylerinizin geldikleri ülkenin dışında 
yalnız Hollanda elçilikleri tarafından verilir.

Takip araştırmasının yapılması ve mvv’yi almak için aile 
bireylerinizin en yakın Hollanda elçiliğine gitmeleri gerekir. 
Bazen bunun için aile bireylerinizin başka bir ülkeye gitmeleri 
gerekebilir. Bu yüzden de geldikleri ülkeye geri dönmeleri zor 
olabilir. Bunun sorumluluğu aile bireylerinize aittir. Sınırı 
geçmek için hangi olanaklar olduğunu ve ülkeye tekrar geri 
dönme, Hollanda elçiliğinin bulunduğu ülkede kalma ve bu 
ülkeden tekrar ayrılma koşullarını önceden araştırın. Bu tür 
işleri elçilikten randevu almadan önce ayarlayın.
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2. Bölüm. 2 Adımda aile bireylerinizin 
Hollanda iltica prosedürü 

1. Adım: Hollanda’ya geldikten sonra Ter Apel’a 
başvuru
Aile bireylerinizin 90 gün içinde Hollanda’ya gelmeleri 

ve şahsen Ter Apel başvuru merkezine gitmeleri gerekir. Bunun için 
randevu alınmasına gerek yoktur. Prosedür süresince kabul ve 
barınma işleriyle COA ilgilenir. Kabul merkezinde IND memurları ve 
Mültecilere Yardım Kuruluşu görevlileri bulunur.

2. Adım: aile bireylerinizin iltica prosedürü ve 
oturma izni 
Aile bireylerinizin kabul merkezindeki iltica prosedürü 

en az 4 gün ve 3 gece sürer. Bu sürede aile bireyleriniz kabul 
merkezinde kalırlar. Siz ise evinizde kalırsınız.

Kabul merkezinde aile bireylerinizin prosedürü sırasında şu işlemler 
yapılır:
• Bir IND memuru aile bireylerinizin kimliğini ve parmak izlerini 

kontrol eder. IND aile bireylerinizin fotoğraflarını çeker ve eğer 
tam olarak bilinmiyorsa parmak izlerini alır.

• Aile bireylerinizde bir tüberküloz araştırması da yapılabilir. 
Araştırmanın yapılıp yapılmayacağı aile bireylerinizin hangi 
ülkeden geldiklerine bağlıdır.

• Aile bireylerinize mültecilere Yardım Kuruluşu tarafından 
prosedür hakkında bilgi verilir.

• Aile bireyleriniz IND ile kısa bir görüşme yaparlar. IND aile 
bireylerinize bir karar yazısı verir. Bu yazıda onlara iltica bazında 
oturma izni almış olan bir kişiye bağlı oturma izni verildiği kararı 
yazılıdır ve IND aile bireylerinize oturma izinlerini verir. Eğer bu 
mümkün değilse IND prosedürün devamı hakkında bilgi verir.

• Aile bireyleriniz COA görevlisiyle de kısa bir görüşme yaparlar. 
• Aile bireyleriniz ayrıca bir belediye memuruyla görüşürler.

Belediye aile bireylerinizin bilgilerini nüfusa kaydeder.
• Son günü aile bireyleriniz kabul merkezinden ayrılırlar ve size 

gelirler. Ancak eğer bu henüz mümkün değilse COA ve belediye 
onlara barınacak yer gösterir.

Müstakil iltica başvurusu yapmak

Aile bireylerinize Hollanda’da türev iltica bazında oturma izni verilir.
Bu, kendi oturma izninize bağlı geçici bir oturma iznidir. IND iltica 
bazındaki oturma izninizi iptal edecek veya uzatmayacak olursa aile 
bireylerinizin oturma izinlerini de iptal eder ve onlara iltica bazında 
müstakil oturma izni verilip verilmeyeceğini araştırır. Aile bireyleri-
nizin sizinle olan bağları koptuğu zaman da IND onların oturma 
izinlerini iptal edebilir. Bu durum örneğin, aile bireylerinizin artık 
sizinle ilişkileri kalmadığı zaman veya çocuğunuz olan bir aile 
bireyinizin 1 yıl içinde kendi başına yaşamaya başlayacağı zaman 
olabilir.

Aile bireyleriniz kendi iltica gerekçeleri olduğundan dolayı müstakil 
olarak iltica talep etmek istiyorlarsa bunu kabul merkezinde görevli 
olan bir IND memuruna belirtebilirler. IND memuru bu konuda 
bilgi verir. Aile bireyleriniz müstakil olarak iltica başvurusu 
yaptıkları zaman onlara genel iltica prosedürü uygulanır. Genel 
iltica prosedürü daha uzun sürer. O durumda IND aile bireylerinizin 
Hollanda hükumeti tarafından korunmaya ihtiyaçları olup 
olmadığını araştırır ve eğer gerekiyorsa onlara müstakil olarak geçici 
iltica bazında oturma izni verilir. Aile bireylerinizin ilerideki bir 
zamanda müstakil iltica başvurusu yapmaları mümkündür. 

Başvuruyu geri çekmek
Aile bireyleriniz başvurularını her an tekrar geri çekebilirler. O 
durumda bunu mültecilere Yardım Kuruluşunun yönlendiricisi 
vasıtasıyla IND’ye bildirebilirsiniz. Aile bireyleriniz başvurularını 
geri çektikten sonra yine de aile birleşimi için bir başvuru yapacak 
olurlarsa artık koşullara uymuyorlardır demektir. 

Prosedür genelde 4 gün sürer. Bazen şüpheler veya anlaşılma-
yan durumlar olabilir. O durumda IND aile fertlerinizi genel 
iltica prosedürüne gönderir. Bu prosedür daha uzun sürer.

Aile ferdiniz ailenize dahil ise aile birleşimi için Hollanda’ya 
gelebilir. Aile bağı kişinin (evli olduğu) eşi ve onların (biyolojik) 
çocukları ile söz konusu olabilir. Bir çocuğun her iki biyolojik 
ebeveyni ile aile bağı olabilir. Genelde bir aile ferdi yalnız bir 
aileye dahil olur. Örneğin bir genç yetişkin aynı zamanda 
annesinin veya babasının ailesine dahil olup (evli olduğu) eşi 
ile birlikte ailesi olması mümkün değildir. Bu ve diğer 
durumlarda sonradan gelen aile ferdi diğer aile fertlerinin ilgili 
kişisi olamaz. İltica bazında müstakil oturma izni almış olsa 
bile bu kişinin artık ilgili kişi olması mümkün değildir.



Bu yayım aşağıda belirtilen kuruluşların iş birliğiyle hazırlanmıştır:

Merkezi Mülteciler Kabul ve Konaklama Organı (COA)

Geri dönüş ve Gidiş Kurumu (DT&V)

Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND)

Hukuksal Yardım Kurulu (RVR)

Mültecilere Yardım Kuruluşu (VWN)

Yabancılar Polisi, Kimlik Belirleme ve İnsan Ticareti Bölümü (AVIM)

Hollanda Kraliyet Ordusu (KMar)

Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

Kimin talimatıyla:

Adalet ve Güvenlik Bakanlığı, Göç Politikası bölümü

www.rijksoverheid.nl

Bu yayımın metninden hiçbir hak talep edilemez.

Çeviri farklı yorumlara yol açtığı zaman

Hollandaca kaynak metin geçerlidir.
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Kişisel bilgilerin işlenmesi

Kişisel bilgiler, hakkınızdaki her çeşit bilgileri içerir.
Bu broşürün hazırlanmasında iş birliği yapmış olan kuruluşların 
listesi aşağıda belirtilmiştir. Bu kuruluşlar başvurunuzun, bildirimi-
nizin veya talebinizin incelenmesi süresince kişisel bilgilerinizi 
işlerler. Sizden, başka kuruluşlardan veya eğer icap ediyorsa 
şahıslardan hakkınızda bilgi isterler. Bu kuruluşlar bilgilerinizi 
kullanıp saklarlar ve kanunen gerekiyorsa başka kuruluşlara iletirler. 
Kişisel gizlilik mevzuatında verilerinizi işleyen kuruluşların uymaları 
gerektiği kurallar yazılıdır. 
Örneğin onların verilerinizi dikkatle ve güvenli bir şekilde işlemeleri 
gerekir. Kişisel gizlilik mevzuatında haklarınız da yazılıdır.
Örneğin:
• kuruluşlarda kayıtlı olan bilgilerinizi inceleme hakkı;
•  kuruluşların bilgilerinizi ne yaptıklarını ve niçin yaptıklarını  
 bilme hakkı; 
•  verilerinin hangi kuruluşlara iletilmiş olduğunu bilme hakkı.
Kişisel bilgilerin ne şekilde işlendiği konusunda daha fazla bilgi 
almak ister misiniz? O halde kuruluşların web sayfalarını inceleyin.
 

Sıkça sorulan sorular

Aile bireyleriniz kayıp ise iltica bazında mvv başvurusu yapmak mümkün 
mü?
Evet. Aile bireylerinizle irtibatınız kesilmiş ise bir başvuru yapabilir-
siniz çünkü yalnız bir başvuru yaparak sonradan gelme süresini 
güven altına almış olursunuz. Bazı durumlarda Kızılhaç örgütü aile 
bireylerinizi bulmaya yardımcı olabilir. Buna izleme (tracing) denir. 
Mültecilere Yardım Kuruluşundaki yönlendiriciniz bu konuda size 
yardımcı olabilir.

Sabıka kaydı beyannamesini elçilikte doldurmak mümkün müdür?
Hayır, bu mümkün değildir. İmzalı sabıka kaydı beyannamesini 
Hollanda’ya göndermede sorun yaşanıyorsa bunu en iyi şekilde 
nasıl yapılabileceği konusunda IND’ye danışın.

Halen bir COA mevkiinde kalıyorsanız ailenizle birlikte nerede 
yaşayacaksınız?
Belediye ve COA bu konuda iş birliği içindedirler. COA refakatçiniz-
den bu konuda bilgi isteyin.

Bu broşürü okuduktan sonra sorularınız var mı?
Sorularınızı Mültecilere Yardım Kuruluşu yönlendiricinize 
sorabilirsiniz.

Şikayetiniz var mı?
Aile birleşimi prosedüründe adı geçen tüm kuruluşlar profesyonel 
ve dikkatle çalışmaktadırlar. Bir kuruluş tarafından aile bireylerinize 
karşı yapılan muameleden memnun değil misiniz? O halde şikayet 
edebilirsiniz. Mültecilere Yardım Kuruluşundaki yönlendiriciniz bu 
konuda size yardımcı olabilir.


