
Mülakatın hedefi.
Şunu bilmenin önemi vardır ki mülakatın hedefi 
Moldavya Cumhuriyetinin yasaları gereğince koruma 
şekillerinden herhangi birinin verilmesi için şartların 
tespit edilmesi için yapılmaktadır. 

İltica memuru ile işbirliğinde bulun ve sadece 
doğruyu söyle! Yanlış bilgilerin verilmesi 
durumunda iltica dilekçesinin red edilmesine sebep 
olabilir. Mülakat süreci boyunca vatan ülkeni terk 
etmenin sebepleri ve ülkene dönmen durumunda ne 
gibi risklere maruz kalacağınla ilgili tam ve detaylı bir 
açıklama yapmak imkanına sahipsin. 

İltica prosedürün süreci
Dilekçeniz bir aydan altı aya kadar bir süreç içinde 
değerlendirilecektir. Bu süreç birer ay olarak 
uzatılabilir, ancak 3 aylık süreci geçmeyecektir.  

Kararın kesinleşmesi 
İltica ve Entegrasyon Müdürlüğün dilekçenin 
reddetme Kararnamesı mahkeme kurumunda itiraz  
edilebilmektedir.

Mahkeme karşısında seni ofisteki bir avukatın 
savunmasını talep edebilirsin.  „Avukatlar Hukuk 
Merkezi” adlı  Sivil Toplum Örgütündeki hukuki 
danışman ile irtibata geçebilirsin.  

Mahkeme kurumundaki herbir duruşma ile ilgili 
tebliğ edileceksin ve onlara katılmak 
mecburiyetindesin!  

İltica dilekçesinin reddi ile ilgili kararnamenin 
kesinleştiği tarihinden itibaren 15 gün içinde 
Moldavya Cumhuriyetini terk etmek 
mecburiyetindesin. 
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Moldavya Cumhuriyetinde iltica konusundaki 

problemlerin çözülmesinden sorumlu olan yetkili kurum 

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç  ve İltica Bürosunun İltica 

ve Entegrasyon Müdürlüğüdür.  

Moldavya Cumhuriyeti topraklarında tanınan koruma 

şekilleri aşağıdakilerdir:

Mülteci Statüsü – ırk, din, milliyet, sosyal bir grup 

mensubu veya siyasi görüşlerinden dolayı kesin korkuyla 

zülüm gören bir yabancının talebi üzere tanınmaktadır.  

Hümaniter koruma – bir yabancının kendi ülkesinde 

ölüm cezasına çarptırılması, işkence yapılması veya 

aşağılanması gibi ciddi bir riski olduğunda,  ya da 

ülkesinden iç ya da uluslararası bir savaştan dolayı çıkış 

yaptığında tanınmaktadır.   

Geçici koruma – istisnai karakterli bir koruma şekli, 

yüklü sayıda ve beklenmedik anda şahısların   ülkeye 

girdiğinde Hükümet kararıyla tanınmaktadır. 

Siyasi iltica – Moldavya Cumhurbaşkanın aldığı 

kararnamesıyle tanınmaktadır. 

SÜRECİN BAŞLATILMASI :

MÜLAKAT:

İltica dilekçesini vermeden önce bedava olarak sivil 

toplum örgütün hukuk danışmanlığından, BM Mülteciler 

Yüksek Komiserliği temsilcisi veya seçeceği  (ödemeli) 

bir avukat tarafından yardım alabilmektedir. İrtibat 

bilgilerini arka sayfada bulabilirsin.   

Moldavya Cumhuriyetinde iltica sürecini başlattın:

Hak ve yükümlülüklerin hakkında bildirileceksin; 

Sana geçici şahıs belgesi verilecek ve onu Moldavya 

Cumhuriyetinde ilticaci kalacağın süreç içinde 

kullanacaksındır.

İltica dilekçen sonuna kadar incelenmesi bitmeyince 

ülkene gönderilmeyeceksindir.  

Konaklama merkezinde kalma hakkına sahipsindir. 

İltica sürecinin her aşamasında sözlü/ yazılı 

tercümandan yararlanabileceksin. 

Şahsi karakterli bilgilerin korunacaktır. 

Çalışma ve eğitim alma hakkına sahipsin. 

Senin yükümlülüklerin: 

Moldavya Cumhuriyetinin yasalarına uyacaksın. 

Fotoğraf çekilme, parmak izi verme ve sağlık 

kontrölünden geçmelisin. 

Adres değiştirme veya yerleşim yerinden ayrılman 

durumunda İltica ve Entegrasyon Müdürlüğünü 

bildirmelisin. 

 Konaklama Merkezine yerleştirilmen durumunda 

oradaki iç tüzüğünün kurallarına uymalısın.  

İltica dilekçesinin çözülmesi için resmi makamlar ile 

işbirliği yapmalısın. 

ANKET:

İltica dilekçesini verdikten sonra bir anket dolduracaksın 

ve İltica ve Entegrasyon Müdürlüğünün memuru 

tarafından doldurmada yardım alacaksın. Şahsi bilgiler, 

aile konusunda bilgiler, iltica etmenin sebepleri, kendi 

ülkenden Moldavya Cumhuriyetine geliş yolun 

hakkındaki  bilgileri verip, yol kağıtlarını, elindeki kimlik 

belgelerini ve diğer ilgili evrakları sunmalısın. 

İltica prosedürün etaplarına uyacaksın!

Eğer iltica prosedürünü terk edeceksen o işlem 

SENSİZ uygulanacak, veya senin şahsi dosyan idari 

yol ile kapatılacaktır!

Eğer iltica başvurundan vazgeçmeye karar verirsen 

bunu mümkün olduğu kadarıyla en kısa zamanda 

İltica ve Entegrasyon Müdürlüğünün şefine bildir! 

Mülakat için sana randevu verilecektir! 

Mülakatın tarihi ve saati konusunda sözlü veya telefon 

yoluyla iltica memuru tarafından bildirileceksin. Eğer 

mazaretsiz 3 defa boyunca mülakata katılmayacaksan 

dosyaya eklenen  belgeler temelinde kararname 

alınacaktır. 

Kimin tarafından mülakat yapılacak?

Mülakat İltica ve Entegrasyon Müdürlüğünün 

İsteğin üzere mülakatın aynı cinsiyetten olan şahıs 

tarafından yapılmasına hakkın vardır. 

Eğer ki bir avukat/ hukuki danışman veya BMMYK 

temsilcisi tarafından destek alıyorsn bilmelisin ki onlar 

senin yerine soruları cevaplayamazlar. 

Mülakat boyunca İltica ve Entegrasyon Müdürlüğü 

tarafından bedava olarak tercüman sağlanacaktır. Eğer 

tercüman ile anlaşamıyorsan bunu iltica memuruna 

mülakatın başında iken bildirmen önemlidir. 

Mülakat ne kadar sürecek? 

Bir mülakatın ne kadar süreceği ile ilişkin standart bir 

zaman dilimi yoktur. Bu durumdan duruma değişiyor 

(ortalama 3 saat). Mülakat esnasında ara vermeye 

ihtiyaç duyduğunda her an bunu isteyebilirsin. 

Mülakat nasıl yapılıyor?

Mülakat resmi dilde veya senin bildiğin bir dilde 

yapılmaktadır. İltica memurı sana vereceği bütün soruları 

ve senden gelecek olan bütün cevapları, durumla ilgili 

bütün detaylarını ve mülakata katılan şahıslarını (avukat, 

hukuki danışman, iltica memuru)  yazılı olarak 

belirtmektedir. 

Mülakat esnasında yaptığın bütün beyanların gizli 

kalacaktır!

Mülakat sonunda mülkatın her sayfasını imzalayacaksın, 

böylece yaptığın beyanları kabul ettiğini tasdik 

edeceksin. 

Mülakatı dikkatlice oku, imzalamadan önce  

mülakatın tecümesini talep et!

Eğer beyan ettiklerin ile mülakatta yazılanların 

arasında bir tutarsızlık var ise bunu iltica memuruna 

mülakat notunu imzalamadan önce bildirmelisin.  
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