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Hoogeveen uygulama ve denetim mevkii (htl) 
Hoogeveen htl’de güvenliği, yaşanabilirliği ve denetlenebilirliği güvence altına almak için COA bir iç 

tüzük uygulamaktadır. İç tüzüğün kurallarına uyulmadığı takdirde htl görevlileri tarafından daha sonra 

kararlaştırılacak bir önlem alınır. 

 
 

1. Konut ve yaşam alanı  

1.1 COA tarafsız bir konaklama örgütüdür  

COA siyasi/dini açıdan tarafsız bir örgüttür. Sakinlerin şahsi yaşam ortamını ihlal eden siyasi ve dini 

etkinliklerin yapılması yasaktır.  

 

1.2 Kendi konutunuz  

Size geçici bir konut tahsis edilmiştir. Burayı temiz tutmakla ve konutu, yaşam alanını ve size ödünç 

olarak verilmiş olan eşyaları dikkatle kullanmaktan kendiniz sorumlusunuz.  

 

Konaklama alanındaki konutta ve çevresinde ve eşyalarda değişikliler yapmanız yasaktır. Yangın 

tehlikesi dolaysıyla kendi eşyalarınızı (perde, tül ve duvar halıları gibi) koymanız veya asmanız da 

yasaktır. Herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde kaldırma, yenileme veya düzeltme masrafları 

sizden alınır.  

 

Başka bir yere taşındığınız zaman konutunuzu temiz bırakmanız ve CAO’ya ait olan tüm demirbaşı 

konutta bırakmanız gerekir.  

 

Konaklama yerinin müdüründen yazılı olarak izin alınmadan konutlarda evcil hayvan bakmak veya 

evcil hayvanların konutlara girmesi yasaktır.  

 

1.3. Konuta giriş ve yer değiştirme  

htl çalışanlarının konuta girişlerini serbest bırakmanız gerekir. Zorunlu oda kontrolleri yapılmak 

istendiği, bakım ve onarım çalışmaları yapılmak istendiği veya COA tarafından konutta değişiklikler 

yapılmak istediği zaman htl çalışanlarının konuta girmelerine her zaman izin vermeniz gerekir.  

 

Konutta kaldığınız sürede başka bir konuta taşınmanız ve/veya konutunuza başka birinin daha 

taşınması gerekebilir.  

  

1.4. Konutta kendinizin kalması  

Yaşadığınız alan yalnız kendiniz ve diğer sakinler içindir ve burası konaklama yerinde kaldığınız 

sürece sizin mutat meskeniniz sayılır. Burada başkalarının da kalmasına izin vermeniz yasaktır.  

 

1.5. Ortak kullanım alanı veya alanları  

Ortak kullanım alanı kendiniz ve diğer sakinler içindir.  

Genel kullanım alanları ve çevresi dahil her yerin temiz ve yaşanır halde tutulmasından herkes 

müşterek sorumludur.  

 

1.6 Yerleşim yerinin geceleri kapanması  

Yerleşim yeri geceleri saat 22.00’den sabah saat 08.00’e kadar kilitli kalır.  

Yani akşam saat 22.00’den önce dönmüş olmanız gerekir. 
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2. Ayrımcılık, gözdağı ve şiddet  

COA’nın genel kuralı COA konaklama yerinde kaldığınız sürece Hollanda toplumunda geçerli olan 

yasa ve uygulamaların geçerli olduğu koşulu geçerlidir. Hollanda Anayasasının 1ci maddesi COA için 

önemli bir çıkış noktasıdır. Bu maddede din, inanç, siyasi görüş, ırk, cinsiyet veya herhangi bir 

nedenle ayrımcılık yapmanın yasak olduğu hükmü yazılıdır.  

 

Hollanda’da ve dolaysıyla COA’ya ait tüm konaklama yerlerinde de ayrımcılık, tehdit ve evde şiddet 

yoluyla kişilere karşı saldırganlığa ve şiddete yol açabilecek her türlü hareket (veya tahrik) kesinlikle 

yasaktır. CAO çalışanlarına karşı saldırgan davranışlarınız olduğu veya şiddet kullandığınız takdirde 

ağırlaştırıcı ceza gerekçesi sayılacaktır.  

 

Suç veya suç şüphesi olan durumlarda her zaman polise suç duyurusu yapılır. Saldırganlığa veya 

şiddete maruz kaldığınız zaman COA daima faile karşı polise suç duyurusunda bulunmanızı tavsiye 

eder.  

 

3. Ziyaretçiler 

Konaklama yerine gelecek olan ziyaretçileriniz için COA’dan daima izin almanız gerekir. Aynı 

zamanda ziyaret saatleri koşulları için de COA’ya danışmanız gerekir.  

 

Ziyaretçiler htl’nin müracaatına başvurmaları gerekir. Ziyaretçileri resepsiyonda karşılamanız 

zorunludur.  

 

Ziyaretçilerin ziyaretçi kurallarına uymalarından kendiniz de sorumlusunuz.  

 

‘Ziyaretçi kuralları’ htl’den tedarik edilebilir. Ziyaretçilerin bu ziyaretçi kurallarına uymaları gerekir.  

 

4. Uyuşturucu maddeler, alkollü içkiler, silah ve kaçak eşya ticareti  

Yasadışı uyuşturucu madde, qat ve silah bulundurmak ve/veya kullanmak veya başka türlü yasadışı 

ticaret yapmak yasaktır. Alenen sarhoşluk yasaktır.  

 

5. Gürültü 

Her zaman için diğer ve çevredeki sakinleri dikkate almanız rahatsızlık vermemeniz veya engel 

olmamanız gerektiğini dikkate alınız. Saat 22:00-08:00 ortamın sakin olması gerekir.  

 

6. Kişisel gizliliğin ihlali  

COA’da sakinlerin ve çalışanların kişisel gizliliğine çok önem vermekteyiz. Bu yüzden resim çekme, 

video ve ses kaydı yapma alanlarında kurallar koyulmuştur. Bu kurallar her yerde gerek sakinlere 

gerekse de ziyaretçilere geçerlidir.  

 

İzin alınmadan htl sınırları dahilinde sakinlerin, çalışanların, ziyaretçilerin ve diğer tüm kişilerin 

görüntülü veya ses kaydını yapmak yasaktır.  

 

Gizli kamera kullanımı kesinlikle yasaktır. İlgili kişilerden izin alınmadan kayıtların yayımlanması 

veya başka bir şekilde paylaşılması yasaktır.  

 

7. Programa katılım 

Sizin için derlenmiş olan programa katılmanız zorunludur. Zorunlu program bölümlerine 

katılmamanız normal konaklama yerine geri dönüşünüzü etkileyebilir. 
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8. Zorunlu görüşmeler 

Rehberinizle ve IND ve DT&V görevlileriyle planlanmış olan görüşmeler gönüllü değildir ve bu 

görüşmelere katılımınız zorunludur.  

 

9. Zorunlu Tüberküloz taraması  

Tüberküloz hastalığına sıkça rastlanan bir ülkeden geliyorsanız tüberküloz (TBC) araştırmasını ve eğer 

gerekiyorsa daha sonra yapılacak olan araştırmaları kabul etmeniz zorunludur. 

 

10. İmza zorunluğu ve dahili kayıt 
Htl’de haftada bir kez imza zorunluğu ve AVIM’de günlük (günde 2 kez) dahili kayıt zorunluluğu 

vardır. COA tarafından belirlenmiş olan yere tam saatinde gelmeniz zorunludur. İmza zorunluluğunuz 

ve dahili kayıt hakkında özel bilgiler size yerel personel tarafından verilir. İmza veya dahili kayıt 

zorunluluğunu yerine getiremeyecek geçerli bir nedeniniz var ise bunu önceden COA çalışanına 

bildirmeniz ve muafiyet talep etmeniz gerekir. Geçerli nedenlerden dolayı gelemeyeceğinizi 

belgeleyebilmeniz gerekir. 

 

11. Hareket özgürlüğü 

Htl’ye alındığınız zaman size 56 no.lu önlem (2000 Yabancılar Kanunu gereğince) uygulanmıştır. Bu 

madde gereğince htl’nin bulunduğu belediyenin sınırları dahilinde nerelere gidip gidemeyeceğiniz 

belirlenmiştir. Önlem gereğince belediyede gitmeniz yasaklanmış olan bölgelere girmeniz yasaktır. 

Yerel otoriteler/polis tarafından girmeye izniniz olmayan bir bölgede görüldüğünüz zaman 

durdurulursunuz ve yaptırım uygulanır.  

 

12. Ödünç verilen eşyalar  

Bazı eşyaları geçici olarak ödünç alabilirsiniz. Bunun için önceden htl personelinden izin almanız 

gerekir. Size ödünç verilen eşyaları daha sonra anlaşılacak olan bir tarihte iade etmeniz gerekir. 

 

13. Yangın kuralları 

Aşağıdaki yangın kurallarına daima uyulması gerekir: 

- Konutunuzda veya diğer bölgelerde sigara içmek yasaktır.  

- Mutfaklarda bulunan sabit gaz ocaklarının haricinde açık ateş (mum, buhur, yağ lambası, v.s.) 

yakmak yasaktır.  

- Yemek pişirirken ve ocak açık iken tencereleri sahipsiz bırakmak yasaktır. 

 

Yangına karşı alınan koruma önlemlerinin değiştirilmesi veya zarar verilmesi güvenlik açısından 

kesinlikle yasaktır. Şu örnekler verilebilir: 

- Yangın detektörlerinin üzerlerini örtmek. 

- Kapı yaylarını sökmek veya otomatik kapanan yangın kapılarını (örneğin bir takozla) açık tutmak. 

 

Güvensiz elektrikli aletler kullanmak veya yangına karşı güvensiz elektrikli aletlerin kullanılması 

yasaktır. Bunların değerlendirilmesi htl personeli tarafından yapılır. 

 

Örneğin apartmanlarda çocuk pusetleri veya bisiklet gibi eşyalar koyarak kaçış yollarını engellemek 

veya yangın alarmını haksız yere çalıştırmak yasaktır.  

 

Benzin, alkol veya çabuk alevlenen diğer maddeleri konutunuzda saklamayın. Çamaşır kurutma 

makinesinin filtresini makineyi kullanmadan önce daima temizleyin. Kurutma makinesi kirli olduğu 

zaman alevlenir. Yangın alarmı çaldığı zaman binayı derhal terk etmeniz ve dışarıda personelin 

talimatlarını beklemeniz gerekir.  
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14. Sorumluluk  

Şahsi eşyalarınızın kaybından veya zarar görmesinden, zarar diğer sakinler veya başkaları tarafından 

verilmiş olsa dahi, COA sorumlu değildir.  

 

Konutun içine veya dışına veya COA’ya ait demirbaşa verdiğiniz zararlardan veya dikkatsiz 

kullanımından tamamen kendiniz sorumlusunuz. Onarım veya değiştirme masrafları sizden alınır.  

 

Zararın sakinlerden kim tarafından getirildiği veya kendi yaşam çevresinin bakımını gerektiği şekilde 

kimin yapmadığı tespit edilemeyen durumlarda sakinlerden her biri münferiden sorumlu tutulur. Aynı 

konu konut alanlarında geçerli olan tüm kurallara da geçerlidir.  

 

COA’ya ait malların kaybolması veya zarar görmesi durumunda polise suç duyurusu yapılır.  

 

15. htl personeli tarafından verilen talimatlara uyulması  

Her zaman için htl personeli tarafından verilen talimatlara ve dahili kurallara uymakla yükümlüsünüz. 

 

16. Şikayet uygulaması  

Şikayet durumlarında şikayet prosedürü geçerlidir. Şikayet prosedürünün kurallarını müracaattan 

temin edebilirsiniz. 

  

 

 

 

 

 

  


