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Korona krizi süresinde iltica görüşmeleri

Sayın bay, bayan,
Hollanda’da iltica talep etmiş bulunuyorsunuz. Hollanda’daki iltica talebiniz
Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi IND tarafından değerlendirilir.
Koronavirüsünün IND’nin işlemlerini de etkilediğini tahmin etmiş olacaksınız. IND
koronavirüsü dolayasıyla başvurunuzun ne şekilde işleme alınacağı hakkında bir
çok sorularınız olabileceğini tahmin edebilmektedir. Bu yazıyla size bu konu
hakkında mümkün olduğunca bilgi vermek istiyoruz.
IND’de 15 Mart 2020 tarihinden itibaren iltica mülakatları (interview)
yapılmamaktadır. Böylece IND toplumu koronavirüsüne karşı korumak amacıyla
hükümet tarafından alınmış olan önlemlere uymaktadır.
Bu yazı ile IND’nin mülakatlarına tekrar nasıl başlanacağı hakkında bilgiler
verilmektedir. Bu yazıda bu durumun sizin için ne anlam taşıdığını da
okuyabilirsiniz.
IND mülakatları bilgisayar vasıtasıyla görüntülü konuşma yöntemiyle
yapacaktır
IND’de yapılan mülakatlarda birkaç kişinin uzun bir süre küçük bir odada
oturmaları gerektiğinden dolayı koronavirüsüne karşı alınan önlemleri (örneğin 1,5
mesafe tutma önlemi) uygulamak zor olacaktır.
Bu yüzden IND mülakatları görüntülü konuşma yöntemiyle yapacaktır.
Avukatınız sizi aynı yöntemle IND ile yapacağınız görüşmeye hazırlar.
Ertesi gün bir IND görevlisi sizinle bir görüntülü mülakat yapar. Tercüman da
görüntülü olarak bu mülakata katılır. Mülakata bir yardım görevlisinin de katılma
olanağı vardır. Mülakata katılan herkes ayrı bir odada oturur. Siz kalmakta
olduğunuz kamptan bir bilgisayar aracılığıyla katılırsınız. Kampta bu görüşmeye
katılmanıza yardımcı olan görevliler bulunur. Onlar size sistemi nasıl
kullanılacağınızı anlatırlar. Ayrıca teknik veya başka sorunlar olduğu zaman da
yardımcı olurlar.
Avukatınız gerek gördüğünde mülakatın nasıl geçtiğini sizden öğrenmek isteyebilir
(müteakip düzeltme ve eklemeler). Müteakip düzeltme ve eklemeler yapmak
gerekiyorsa bu görüşme de sizinle görüntülü konuşma vasıtasıyla yapılır.
IND bu tür mülakatlara küçük bir grup ile başlayacaktır
IND bu tür mülakatlara hızlandırılmış iltica işlemine tabi tutulan mültecilerden
başlayacaktır. Suriye, Türkiye ve Yemen vatandaşlarına hızlandırılmış iltica işlemi
uygulanmaktadır. Bu yöntem başarılı olduğu takdirde hedef grubu
genişletilecektir. Yani daha sonra diğer mülteci grupları da görüntülü mülakata
çağrılacaktır.

Muhtemelen siz de görüntülü mülakata çağrılacaksınız
IND hangi kampların görüntülü mülakata uygun olduğunu araştırmaktadır.
COA’dan bir davet yazısı gönderilmesi için size ulaşılmanın mümkün olması
önemlidir. Bu işlem Resepsiyon’da bulunan posta listeleri vasıtasıyla
yapılmaktadır. Herhangi bir COA merkezinde kalmıyorsanız hangi adreste
kaldığınızı bildirmeniz önemlidir.
Gelen yazıda size ek bilgiler verilecektir
Görüntülü konuşma için alacağınız davet yazısında size bu korona krizi dolaysıyla
uygulanan özel işlem hakkında bilgi verilir. Bu yazıda ayrıca görüşmeye
(avukatınızla birlikte) nasıl hazırlanabileceğiniz de belirtilir.
Mültecilere Yardım Kuruluşu korona krizi süresinde de size yardımcı
olmaya devam etmektedir
Bu yazı hakkındaki olası sorularınızı Mültecilere Yardım Kuruluşu’na
yöneltebilirsiniz. Mültecilere Yardım Kuruluşuna ulaşım bilgilerini kaldığınız
merkezlerde bulabilirsiniz. Bu kuruluşa telefon, Whatsapp veya faks ile
ulaşabilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde bu kuruluşunun bir çalışanı da IND ile
yapacağınız mülakata katılabilir.
Bu yazı değişik dillerde web sitemizde de yayınlanacaktır.
Ayrıca bu yazı ind.nl/asielzoeker web sitesinde de yayınlanacaktır. Yazıyı Arapça,
İngilizce, Farsça, Tigrinyaca ve Türkçe dillerinde okuyabilirsiniz. Koronavirüsü
hakkında daha fazla bilgi için ind.nl/coronavirus web sitesine de bakabilirsiniz.
Diğer sorularınız için bilgi hattını arayabilirsiniz: 088 04 30430.
Saygılarımla,
A.N. Molleman
İltica & Koruma müdürü

Daha fazla bilgileri aşağıdaki internet adreslerinde bulabilirsiniz:
www.ind.nl
www.coa.nl
www.rvr.org
www.vluchtelingenwerk.nl

