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Sayın bay/bayan, 
 
Hollanda’ya iltica için başvuruda bulundunuz. Göç ve Yurttaşlığa Kabul 
Hizmetlerine (bundan sonra: IND) yapılan iltica başvurularını karara bağlamak 
için daha fazla zaman tanıdı. Bu mektupta bunun sizin için ne anlama geldiğini 
okuyabilirsiniz.  
 
Normalde iltica başvurunuza karara vermek için IND’in 6 ay süresi var 
Karar verme süresinin adı ‘yasal karar süresi’. Yasa’ya göre iltica 
başvurularında karar süresi standart 6 aydır. 
  
IND bütün iltica başvurularının karar süresini 9 ay uzattı 
İltica başvurularının sayısı IND’in şu anda işleme alabileceğinden fazla. Alınan 
bütün önlemlere rağmen, IND’in 6 ay içinde bir karara varması mümkün değil. 
Önümüzdeki süreçte karar verebilmek için daha fazla zamana ihtiyacımızın 
olacağını bekliyoruz. Bu nedenle hükümet 26 ağustos 2022 tarihli parlamento 
yazısıyla karar süresini uzatmıştır. 
 
Sizin karar süreniz muhtemelen başka sebeplerden dolayı uzatıldı 
Bazı durumlarda IND sızın karar sürenizi daha önce bir kez uzatmıştır. Aşağıda 
hangi durumlarda karar süresinin uzatıldığının örneklerini okuyabilirsiniz.  
Muhtemelen sizin iltica başvurunuz için de geçerlidir: 
 

• Başvurunuz karar moratoryumu olarak değerlendirilmiştir. Bunun 
anlamı IND’in belirli ülkelerden gelen insanların başvurularıyla ilgili 
süreli olarak karar vermemektedir. IND bunu ülkenizdeki durumun 
belirsiz olduğu zaman yapmaktadır. Bu durumda karar süresi 1 yıl daha 
uzamaktadır. 

• IND başvurunuzu ilk etapta Dublin prosedürü kapsamında 
değerlendirmeye aldığında. İltica başvurunuzun sebebi olarak başka bir 
AB ülkesi sorumlu olduğunu düşündüğümüzde bu şekilde 
değenlendiriyoruz. Örneğin başka bir AB ülkesinde iltica başvurusunda 
bulundunuz. Hollanda’nın yine de iltica başvurunuzu işleme alacağına 
dair mektup aldınız. 

• IND’in iltica başvurunuza ret kararı vermiş olup, sizin mahkemeye itiraz 
ederek, hakimin IND yeniden bir karar alması gerektiğine dair karar 
alması durumunda. 

• IND’in daha fazla araştırma için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunda. 
Bu durumda konuyla alakalı size haber verilir. 

 
Yasal karar süreniz en fazla 21 aydır 
Kendi karar sürenizi hesaplayabilirsiniz. 6+9 ay + daha önce uzatılma süresi 
varsa onu ekliyorsunuz, en fazla 21 ay’a kadar. Zira IND’in karar süresi hiç bir 
zaman 21 ayı geçemez. Hesaplama yaparken iltica başvurunuzu imzaladığınız 
günü baz almanız gerekiyor. IND sizin başvurunuzu ilk etapta Dublin prosedürü 
kapsamında işleme aldıysa, başvurunuzun ulusal prosedüre geçtiği tarihten 
itibaren hesaplamaya başlarsınız. Çünkü o tarih IND’in iltica başvurunuzdan 
Hollanda’nın sorumlu olduğunu bildirdiği tarihtir. 
 
Geleceğiniz hakkında bir an önce netlik kazandırmak için elimizden 
geleni yapıyoruz 
Durumunuzun netleşmesini öğrenmek istediğinizi ve bunun sizin için zor bir 
mesaj olabileceğini anlıyoruz. Maalesef kararı ne zaman alacağımızı tam olarak 
söylememiyoruz. Yine de başvuruları daha önce karara bağlayabilmek için 
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çeşitli önlemler alıyoruz. Bu durum sizin başvurunuz için de geçerli olduğunda 
IND sızinle irtibar kuracaktır. 
 
Daha fazla bilgi  
İltica ve önlemler konusunda bütün gelişmeleri sitemizde paylaşıyoruz. Daha 
fazla bilgi ve en son gelişmeler için ‘ind.nl/actueel-asiel’ internet sayfasına 
bakabilirsiniz. 

Saygilar, 
 
Adalet ve Güvenlikten sorumlu Bakan Yardımcısı, 
adına 
 
C. Nijkamp 
Iltica ve Koruma Müdürü. 
 
 
 


