İltica nedeniyle verilen belirli süreli oturma
izni: bu sizin için ne demektir?

Size iltica nedeniyle belirli süreli bir oturma izni verilecektir. Bu Hollanda Göç ve
Vatandaşlık Dairesi’nin (IND) size gönderdiği kararda yazmaktadır. Bir oturma
izniyle birlikte haklarınız ve yerine getirmeniz gereken yükümlülükler doğuyor. Bu
broşürde bu haklar ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
İltica nedeniyle verilen belirli süreli oturma izni
Oturma izniniz ile:
• Hollanda’da ikamet edebileceğinizi gösterebilirsiniz;
• kim olduğunuzu belirtebilirsiniz. Oturma izniniz bir kimlik belgesidir.
Oturma izni belirli bir süre için geçerlidir. Oturma izninizin üstündeki bilgileri kontrol
ediniz. Bilgileriniz doğru değil mi? O halde ne yapacağınız bu bröşürün alt kısmında
yazmaktadır.

İltica nedeniyle verilen oturma izninin üzerindeki bilgiler
Oturma izninizin ön tarafında şu bilgiler yer almaktadır:
1 Adınız: soyadınız ve adlarınız
2 Geçerlilik tarihi: oturma izni bu tarihe kadar geçerlidir
3 Verildiği yer ve tarih: oturma izninizi aldığınız yer ve tarih yazılıdır
4 Doküman tipi: III sayısı bunun iltica nedeniyle verilen bir oturma izni olduğunun
anlamına gelmektedir
5 Özellik arz eden durumlar: burda oturma hakkınız yazmaktadır
Oturma izninizin arka tarafında şu bilgiler yer almaktadır:
6 Doğum tarihi ve yeri, uyruk ve cinsiyet
7 Özellik arz eden durumlar: çalışma hakkı.
Oturma izniniz Hollanda’da çalışmanızın serbest olup olmadığını belirtmektedir
8 İkamet etme hakkının başlangıç tarihi: bu tarihten itibaren Hollanda’da ikamet
etme hakkınız vardır
9 V-numarası: 10-sayılık V-numaranız oturma izninizin alt kısmında yazmaktadır.
Bu numara VNR harflerinden sonra başlar. V-numaranız ayrıca IND’nin size
gönderdiği mektuplarda da yer almaktadır.

Şimdi ne yapmanız gerekiyor?
• Oturma izninizi gidip teslim alın ve Yabancır için olan Kimlik belgenizi (Wdokümanı) teslim edin. Oturma izninizi bazen gönderdiğimiz karardan hemen
sonra da alabiliyorsunuz. Siz daha oturma izninizi almadınız mı? Birkaç hafta
içinde IND’den bir mektup alacaksınız. Bu mektupta oturma iznini ne zaman ve
hangi IND şubesinde alabileceğiniz yazmaktadır. Oturma izninizi teslim alırken
Yabancır için olan Kimlik belgenizi teslim etmeniz gerekmektedir.
• Kendinizi belediyenizde kayıt edin. Kendinizi Belediye’nin Kişilere ait Temel Kayıt
Sicilinde (BRP) kaydetmek zorundasınız. BRP’de Hollanda’da yaşayan herkesin
kişisel bilgileri tutulup saklanmaktadır. Belediye sizi bazen karar elinize geçtikten
hemen sonra da kaydedebiliyor. Kaydınızı daha yaptırmadınız mı? Bu durumda
belediyeniz ile irtibata geçiniz. Adınızın ve doğum tarihinizin doğru bir şekilde
yazılı olduğunu kontrol edin. Olabildiğince çok doküman götürünüz, örneğin
doğum belgeniz, evlilik belgeniz ve kimlik belgeniz. Siz kaydedildikten sonra size
bir Yurttaş Hizmet Numarası (BSN) verilecektir. Bu BRP’de kayıtlı olan herkese
verilen ve eşsiz ve kişiye ait olan bir numaradır. Devlet ile olan bütün temaslarınız
için bir BSN numarası gerekmektedir. BRP ve BSN hakkinda daha fazla bilgi
edinmek için www.rijksoverheid.nl sitesine bakınız, veya 1400’ı arayınız. BRP’de
kayıtlısınız ve taşınacakmısınız? O halde bunu belediyenize bildirmeniz
gerekmektedir. Sonrasında belediye adres bilgilerinizi BRP’de değiştirecektir.
• Oturma iznini yanınızda taşıyınız. Oturma izniniz ayrıca bir kimlik belgesidir.
Hollanda’da 14 yaş ve üstü olan herkes kimlik gösterme mecburiyetindedir. Bu
sizin oturum izninizi polise gösterebilmeniz anlamına geliyor, veya başka bir
gözetmene. Kendi kimliğinizi gösteremediğiniz takdirde, ceza alabilirsiniz.
• Bir sağlık sigortası yaptırınız. Yasalara göre hastalık masraflarınız için temel bir
sağlık sigortası yaptırmak zorundasınız. Bu sigortadan aile hekimi, hastane ve
eczane masrafları karşılanmaktadır. Kendiniz temel sağlık sigortası sunan bir
şirket seçebilirsiniz. Bir sağlık sigortası yaptırdınız mı? O halde kendinizi bir aile
hekimine ve dişciye kaydettireebilirsiniz. Gerektiğinde aile hekimi sizi hastaneye
havale edebilir. Daha ayrıntılı bilgi için www.rijksoverheid.nl sitesine bakınız,
veya1400’ı arayınız.
• Uyum. Yasalara göre Hollanda’da entegre olmanız gerekmektedir. Bu Hollanda’nın
dilini öğrenmeniz gerektiğinin anlamına geliyor. Ve Hollanda toplumu hakkında
bilgi edinmeniz gerekmektedir. Bu konu hakkında size Eğitim Yürütme Dairesi
(DUO) tarafından bir mektup gönderilecektir. Uyumunuzu ayarlama konusunda
kendiniz sorumlusunuz. Uyum dersleri ücretlidir. Uyum sınavını başarıyla
tamamladığınız takdirde entegre olduğunuz anlamına gelir. Uyum kursuna
katılmadığınız takdirde, DUO size ceza yazabilir. 18 yaşının altındamısınız veya
yasal emeklilik yaşına eriştiniz mi? O halde bu uyum yükümlülüğü sizin için geçerli
degildir. Dolayısıyla uyum kursuna katılmak zorunda değilsiniz. Daha ayrıntılı bilgi
için www.inburgeren.nl. sitesine bakınız, veya DUO’nun uyum bölümünü arayınız:
050 599 96 00.
Şimdi neler yapabilirsiniz?
• Size iltica nedeniyle bağımsız bir oturma izni verilirse, aile birleşimi (ilticaya dayalı
seyahat) müracaat edebilirsiniz. Yurt dışındaki geride kalan aile fertleriniz şartlar
altında Hollanda’ya gelebilirler. Şartlardan biri prosedürün zamanında
başlamasıdır. Bu da kabul kararı çıktıktan sonra üç ay içinde olmalıdır. Bu durum
aile fertlerinizin (artık) nerede olduklarını bilmediğiniz durum için de geçerlidir.
Prosedür aile fertleriniz için geçici oturum izni (mvv) müracaat etmekle
başlamaktadır. Bu müracaat ücretsizdir. Bir geçici oturum izni, ikamet için olan ve
üç aydan başlamak üzere olan bir tür vizedir. Müracaatı Hollanda’da yapabilirsiniz.
Bunun için (dijital) müracaat formu olan ‘Aanvraag voor een machtiging tot
voorlopig verblijf - nareizigers asiel’ [Geçici oturum izni müracaatı - ilticaya dayalı
VV Asiel bep - Turks | Juni 2017 |Publicatie-nr. 3361

Pagina 2 van 4

sonradan gelenler] adlı formu kullanınız.
Müracaat formunu www.ind.nl sitesinde bulabilirsiniz. Hollanda Mültecilere Yardım
Kurumu görevlileri size müracaatta yardımcı olabilirler. Aile fertleriniz kendileri de
bir müracaatta bulunabilirler. Onlar bunu yurtdışındaki Hollanda Büyükelçiliğinde
yapmalıdırlar. Dikkat! İltica müracaatınız üç aydan daha fazla bir süre önce kabul
mü edilmişti? O halde ilticaya dayanan aile birleşimi müracaatınızı yapmakta geç
kaldınız. Fakat aile birleşimi için normal bir müracaat yapabilirsiniz. Bu müracaat
ücretlidir. Bunun yanı sıra ilticaya dayanan aile birlişiminin şartlarından daha sıkı
şartlar geçerlidir. Örneğin aile fertlerinizi geçindirebilmek için yeterli gelire sahip
olmanız gerekmektedir. Bu prosedür için şu müracaat formunu kullanınız:
‘Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)’ [Akraba ve ailenin
yanında kalma amacı için müracaat]. Bu formu www.ind.nl sitesinde
bulabilirsiniz.
Dikkat! Size kabul edilen bir ilticacının aile ferti olarak ilticaya dayalı bir oturma
izni verilirse, kendiniz aile birleşimi (ilticaya dayalı seyahat) müracaat
edemezsiniz. Fakat aile birleşimi için normal bir müracaat yapabilirsiniz.
• Çalışabilirsiniz. İşverenizin bunun için yabancı uyruklu işçi çalıştırma izni (TWV)
almasına gerek yoktur. Gelirinizin aktarılabilmesi için size ait olan bir banka
hasebınızın olması gerekmektedir. Herhangi bir bankada bir hesap açabilirsiniz.
İşçi Sigortaları İcra Enstitüsü (UWV) size iş hakkında daha fazla bilgi verebilir.
Bunun için: www.uwv.nl/particulieren sitesine bakınız veya UWV’yi arayınız: 0900
9294.
• Oturacak yer arayabilirsiniz. İlticacılar Merkezi Organ’ı (COA) size oturma yeri
bulma konusunda yardımcı olabilir. Bir konut bulduğunuzda COA’nın barındırma
merkezini terkediyorsunuz.
• Yurtdışına seyahat edebilirsiniz. Bir oturma izni alacağınız için, yurtdışına seyahat
edebilirsiniz, örneğin tatil için veya iş seyahatı. Bu durumda geçerli bir
pasaportunuzun olması gerekmektedir. Bu çocuklarınız için de geçerlidir.
Pasaportunuz yoksa, belediyenizde bir mülteciler pasaportu müracaat
edebilirsiniz. Mülteciler pasaportu müracaatı ücretlidir. Mülteciler pasaportunu
müracaat ettikten sonra, gidip alabilmeniz için bir kaç gün beklemeniz
gerekmektedir. Bazı ülkeler için pasaportun yanında bir de vize olması
gerekmektedir. Dikkat! Mülteciler pasaportunuz ile geldiğiniz ülkeye seyahat
edemezsiniz. Mülteciler pasaportu hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız,
belediyeniz ile irtibata geçiniz. Uzun bir süreliğine yurtdışına mı gidiyorsunuz? O
halde iltica nedeniyle verilmiş olan oturma izniniz için doğabilecek olası sonuçları
IND’ye sorunuz. Ayrıca IND size gidiş ve gelişinizi yabancılar polisine bildirmenize
gerek olup olmadığını da anlatabilir (AVIM).
Uzatma müracaatı/iltica nedeniyle süresiz oturma izni müracaatı
Oturma izninizin üzerinde oturma izninin hangi tarihe kadar geçerli olduğu
yazmaktadır. Oturma iznini zamanında uzatmanız önemlidir. Yani oturma izninizin
süresi bitmeden önce başvuruda bulunmanız gerekmektedir. İltica nedeniyle süresiz
oturma izni müracaatında da bulunabilirsiniz. Bu iltica nedeniyle verilen belirli süreli
oturma izninizin geçerliliği neredeyse sonlanıyorsa mümkündür. İltica nedeniyle
verilen belirli süreli oturma izninizi uzatmak mı istiyorsunuz? Veya iltica nedeniyle
süresiz bir oturma izni mi müracaat etmek istiyorsunuz? O halde bunun için şu
müracaat formunu kullanınız: ‘Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning
voor langdurig ingezetenen’ [İltica nedeniyle verilen belirli süreli oturma izninin
uzatılması müracaatı; veya İltica nedeniyle verilen süresiz oturma izni; veya uzun
süredir ikamet edenler için olan AB-oturma izni]. Formu www.ind.nl sitesinde
bulabilirsiniz. Başvurunuzu çok da erken yapmayınız.
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Müracaatı oturma izniniz halen geçerli olduğunda yapmanız gerekmektedir.
Geçerliliğinin bitmesinden 4 hafta önce tercihimizdir. Oturma izninizi zamanında
uzatma veya süresiz bir oturma izni müracaat etme konusunda kendiniz
sorumlusunuz.
Geldiğiniz ülkeye kesin geri dönüş
Kesin geri dönüş hakkında düşünüyormusunuz, yardım ve öneriler için Hollanda Göç
Enstitüsüne (NMI) danışabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için www.nmigratie.nl sitesine
bakınız veya 030 236 42 45’i arayınız.
Kayıp, çalıntı, hasar veya yanlış bilgiler
• Oturum izniniz kayıp mı veya çalındı mı? O halde öncelikle poliste kayıp veya
çalıntı diye suç duyurusunda bulunmanız gerekmektedir. Suç duyurusnda Vnumaranız gerekmektedir. Bunu IND’nin mektuplarında bulabilirsiniz. Polis size
suç duyurusu tutanağının onaylı bir kopyasını verecektir. Ondan sonra IND’de
oturma iznini değiştirme müracaatında bulunun. Değiştirme müracaatıyla birlikte
tutanağın bir kopyasını da ekleyiniz.
• Oturma izniniz hasarlı mı? Oturma izniniz çok hasarlı ise, geçerli bir kimlik belgesi
olarak artık kullanamazsınız. Bu durumda IND’de bir değiştirme müracaatında
bulunmanız gerekmektedir. Değiştirme müracaatıyla birlikte hasarlı oturma izninin
ön ve arka tarafının kopyasını da gönderiyorsunuz. Yeni oturma izninizi almaya
giderken, hasarlı olanı teslim etmeniz gerekmektedir.
• Oturma izninizin üzerinde yanlış bilgiler mı var? IND Kişilere ait Temel Kayıt
Sicilindeki (BRP) bilgileri kullanmaktadır. Bu yüzden önce belediyeniz ile irtibata
geçiyorsunuz. Belediye bilgilerinizin BRP’de doğru bir şekilde yazılı olup olmadığını
kontrol eder. Bilgilerinizin BRP’de yanlış olması durumunda, önce bunların
değiştirilmesi gerekmektedir. Bu yapıldıktan sonra IND’de oturma izninin
değişikliğini yaptırabilirsiniz.
• Değiştirme müracaatını IND’de nasıl yapabilirsiniz? Bunun için şu formu kullanınız:
‘Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument’ [Yabancılar
dokümanı yenileme veya değiştirme müracaatı] www.ind.nl sitesinde. Yeni bir
oturma izninin müracaatı ücretlidir. Ödemeyi yeni oturma iznini almaya
gittiğinizde yapıyorsunuz.
Bir sorunuz var mı?
IND’nin web sitesini ziyaret ediniz, www.ind.nl veya IND’nin genel numarasını
arayınız. Telefon numarası 088 043 04 30. IND Pazartesi’den Cuma’ya kadar saat
09.00’dan 17.00’ye kadar ulaşılabilir. Yurtdışından şu numarayı arıyorsunuz: +31 88
043 04 30.

Bu yayın aşağıdaki kurum tarafından üretilmiştir:
Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) | www.ind.nl
Bu yayının içeriğine haklar bağlayamazsınız. Çeviri farklı yorumlara yol açtığı
takdirde, bu durumda Hollandaca versiyonu önde gelir. Bu üretimdeki yazı kaynak
bildirimi ile kullanılabilir.
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