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Sayın bay, bayan,
Bu yazı size Hollanda’da yeni iltica talep etmiş olduğunuz için verilmiştir. Bu
yazıda başvuru işlemlerinizin süresi hakkında bilgi verilmiştir; İşlem süresi.
İşlem süresi iltica başvurusunu imzaladığınız günden Göç ve Vatandaşlık
Dairesi-IND’nin başvurunuz hakkında karar verdiği güne kadar geçen süredir.
IND ile yapacağınız bir sonraki mülakata kadar aradan uzun bir zaman
geçebilir
Bundan sonraki aşama Genel İltica işlemleri çerçevesinde IND ile yapacağınız
mülakattır. Bu mülakat için size bir davet yazısı göndereceğiz. Bu yazının
gelmesi maalesef uzun sürebilir. Bunun nedeni aşağıda açıklanmıştır.
Uzun süre beklemeniz gerektiği için üzgünüz
Çeşitli nedenlerden dolayı bir süre beklemeniz gerekmektedir. Çok ve uzun
araştırmalar yapılması gereken iltica taleplerinin sayısı giderek artmaktadır.
Bunun yanı sıra IND bu işi yapacak personel sıkıntısı yaşamaktadır.
İşlem süresi başvuruya göre değişebilir
IND çok sayıda dava incelemektedir. İlk aşamada bazı araştırmalar yaparız.
Böylece başvurulara iltica hakkı tanınması olasılığının ne kadar olduğunu tespit
ederiz. Bu araştırmanın sonucu işlem süresi için ve size kararın ne zaman
açıklanacağı konularında belirleyicidir. Bu her bir başvuru için farklıdır.
İltica hakkı tanınması olasılığı az olan başvurulara öncelik tanınır
Bazı başvurularda iltica hakkı tanınması olasılığının az olduğu baştan belli olur.
Bu konu güvenli ülkelerden gelen veya başka bir Avrupa ülkesinin sorumlu
olduğu mültecilere geçerlidir. IND bu tür iltica başvurularına mümkün
olduğunca çabuk karar vermeye çalışmaktadır. Böylece iltica taleplerinin kabul
edilme olasılığı daha yüksek olan mültecilere yeterince barınacak yer
kalmaktadır.
IND yeni personel almıştır
İltica başvuruları hakkında en kısa zamanda karar verebilmek için elimizden
gelen her şeyi yapmaktayız. Örneğin geçen yıl kadromuza yeni personel katmış
bulunmaktayız. Ancak bu personeli eğitmek biraz zaman almaktadır. Bu yüzden
bu hamlenin sonucunu görmeniz ancak daha sonra mümkün olacaktır.
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İşlem süresi hakkında bilgiler ind.nl’de
IND iltica işlemlerinin süreleri hakkında bilgi vermeye devam etmek
istemektedir. Bu yüzden işlem süresi hakkındaki bilgiler internet sayfamızda
bulunmaktadır. Bu bilgileri düzenli olarak yenilemekteyiz. Devamlı bilgi almak
ister misiniz? O halde www.ind.nl/doorlooptijden (Hollandali) of
www.ind.nl/processingtimes (Turkce) ziyaret ediniz.

Adalet ve Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı adına,

A.N. Molleman
İltica en Koruma Müdürü.
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