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Dublin Anlaşması
İltica talebinizin hangi ülkede incelenip karara
bağlanmasını seçme hakkınız yoktur. AB ülkeleri,
Norveç ve İzlanda’da Dublin Anlaşması geçerlidir.
İltica işleminizden hangi ülkenin sorumlu olduğu bu
anlaşmayla kurala bağlanmıştır. İltica talebiniz, bu
ülkelerden sadece birinde incelenir.
İltica talebiniz hangi ülkede incelenir?
İsveç’de iltica talebinde bulunmuş ve durumunuzun burada incelenmesini istiyor olsanız da buna
hakkınız olduğu kesinlikle söylenemez. Dublin
Anlaşmasına taraf olan başka bir ülke, dosyanızı incelemekle yükümlü olabilir. O nedenle, ilgili ülkeye
gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bu kuralın geçerli
olabileceği durumlar şunlardır:
- Dublin Anlaşmasına dahil olan bir başka ülkenin
vize ya da oturma iznini almışsanız,
- Dublin Anlaşmasına dahil olan bir ülkeye kaçak
yollardan giriş yapmışsanız,
- Dublin Anlaşmasına taraf olan bir başka ülkede
iltica talebinde bulunmuşsanız,
- Ailenizin başka bir AB ülkesinde oturma izni varsa, sizin de o ülkede iltica talebinde bulunmanız
gerekebilir.
Bilgisayar veri tabanında parmak izi karşılaştırılır
14 yaşından büyük tüm ilticacıların parmak izleri
Devlet Göçmenler Dairesince alınır. Bu parmak izleri Eurodak denilen bilgisayar veri tabanına kontrol
edilmek üzere gönderilir. Bu kontrol sonunda, Eurodak sistemindeki başka bir ülkede parmak izi bırakıp
bırakmadığınız anlaşılır.

Karara itiraz etmek
İltica nedenlerinizin başka bir ülke tarafından incelenmesine karşıysanız, göçmenler mahkemesine
itirazda bulunma hakkınız vardır. İtirazınız, en geç
kararın elinize geçtiği tarihi izleyen 21 gün içinde
Devlet Göçmen Dairesine ulaşmış olmalıdır. İtiraz
halinde iltica gerekçeleriniz değil, iltica talebinizin hangi ülke tarafından ele alınacağı hususunun
inceleneceği dikkatinizde olsun.
Şu ülkeler…

…Dablin kararnamesi
Avrupa birliği ülkeleri Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fıransa, Yunanistan,
İrlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Sılovakya, Sılovenya, İspanya,
İngiltere, İsveç, Çek cumhuriyeti, Almanya, Macaristan ve Avusturya. Norveç ve İzlanda özel bir
sözleşme ile Dablin kararnamesine dahil olmaktadır.

...Eurodac
Bütün Avrupa birliği ülkeleri elektronik bilgisayar
merkezi Eurodac’a bağlıdırlar. Norveç ve İzlanda
özel bir sözleşme ile Eurodac kapsamına girmektedirler.

İltica talebiniz başka bir ülkede incelenecekse
İltica başvurunuzun başka bir AB ülkesinde incelenmesi gerektiği anlaşıldığında, Devlet Göçmenler Dairesi genel olarak o ülkeye gönderilmenize
karar verir. İsveç’den ayrılmak için işbirliğinde
bulunmazsanız, zorlayıcı yollara başvurma yetkimiz
vardır.
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