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1. COA'ya hoş geldiniz    

 

Bu kitapçıkta Merkezi Mülteciler Kabul ve Konaklama Organı COA'nın (Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers) konaklama merkezindeki yaşam hakkında bilgiler bulunmaktadır. 

 

Kitapçıkta sorularınızı nereye veya kime yöneltebileceğiniz hakkında bilgiler verilmektedir. Çoğu 

bilgileri değişik dillerde www.mycoa.nl web sitesinden de bulabilirsiniz. www.mycoa.nl'nin bir 

videosunu görmek için karekodu akıllı telefonunuza taratın. Veya dil seçimi için www.mycoca.nl > 

kies locatie >kies taal'a gidin (bak resimdeki örneğe). Web sitesinde Infosheets (bilgi formları) başlığı 

altında Hollanda’da kamp yaşamı hakkında çok bilgiler verilmektedir.  

 
 

www.mycoa.nl'nin sakinler sitesine gitmek için 

karekodu akıllı telefonunuza taratın. 

[Invoegen QR code MyCOA] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu konaklama merkezinde (aşağıda kamp olarak anılacaktır) değişik ülkelerden ve değişik 

kültürlerden insanlarla birlikte yaşamaktasınız. Bu insanların değişik yaşam tarzları, dinleri ve siyasi 

görüşleri vardır.  

 

Herkesin hoş ve güvenli bir ortamda yaşaması için yapılan anlaşmalar COA'nın iç tüzüğünde yazılıdır. 

En önemli kural karşılıklı saygı ve anlayışlı davranıştır. Bu iç tüzüğün çıkış noktası Hollanda'daki 

normlar ve değerlerdir. Bu normlar ve değerler Hollanda'nın Anayasasında yazılıdır. Yasada 

Hollanda'da herkesin eşit olduğu ve herkesin özgürce yaşama hakkı olduğu belirtilmiştir.  

 

Size hoş geldiniz diyor ve güzel bir konaklama diliyoruz. 

Özgürlükler ve eşitlik ülkesi Hollanda'nın COA çalışanları  

 

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
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2.  
 

Hollanda'da özgürlük içinde yaşarız. Bunun anlamı şudur:  

 

 Herkes kendi görüşlerini ifade edebilir,  

 Herkes kendi dinini seçebilir ve inanıp inanmamakta özgürdür,  

 Herkes kendi cinsel tercihini ifade edebilir,  

 Herkesin kendi seçeneğini yapma ve bağımsızlık hakkı vardır, 

 

Ancak bu özgürlüğün de sınırları vardır. Kişinin yaptıkları veya ifadeleri asla yasalara karşı olamaz. 

Örneğin ayrımcılık yapmak, nefret körüklemek veya düşmanlık yapmaya çağırmak yasaktır.  

 

Hollanda bir demokrasi ülkesidir. Yani ülkeyi kimin yöneteceğine halk karar verir. Bunu seçimlerle 

yaparız. Hollandalılar oy vererek siyaseti etkileyebilirler. Politika aynı zamanda Hollanda'daki 

yasalarla ve düzenlemelerle ilgilenir. Bu yasalara ve düzenlemelere uymak zorundasınız. Anayasa en 

önemli milli yasadır. Anayasa her zaman ve her yerde, COA kampında da geçerlidir.  

 

Anayasanın 1. maddesi Hollanda'da hep birlikte nasıl yaşamak istediğimiz hakkındadır. Bu maddede 

Hollanda'da herkesin özgürlük içinde yaşayabileceği ve herkesin eşit olduğu yazılıdır.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Hollanda’da bulunan herkes, eşit 

durumlarda eşit muamele görürler. 

 

 

Din, hayat görüşü, siyasi eğilim, ırk, cinsiyet 

veya her ne sebeple olursa olsun, ayrımcılığa 

izin verilmez.  

 

 

Hollanda'da kendi inançlarınıza göre 

yaşama ve kendi seçeneklerinizi yapma 

hakkınız vardır.  

 

 

 

Yani başkalarına karşı eşit muamele 

yapmanız gerekmektedir. 

 

 

Hollanda aynı zamanda bir hukuk devletidir. Yani herkes aynı hakka sahiptir ve aynı kurallara uymak 

zorundadır. Hollanda'da özgürlük, eşitlik ve dayanışma gibi değerler merkezi rol oynamaktadır.  

 Bu değerler yalnız herkesin topluma etkin bir şekilde katkısı olduğu zaman kalabilirler. Buna 'katılım' 

diyoruz. Devlet her yeni Hollanda vatandaşından bir katılım sözleşmesi imzalamayı talep etmektedir. 

Hollanda'da oturma izni aldığınız zaman da bu sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir. Böylece 

Hollanda toplumunda geçerli olan kuralları bildiğinizi ve bunları sayacağınızı beyan etmiş 

oluyorsunuz.  
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3. COA 
 

COA ne yapar? 

 

Merkezi Mülteciler Kabul ve Konaklama Organı COA 

Hollanda'da iltica talebinde bulunmuş olan insanlara 

barınak sunar. Barınak derken barınacak yer, yiyecek (veya 

yiyecek parası), geçim parası, rehberlik ve sağlık bakım 

hizmetlerinden faydalanma kast edilmektedir.  

COA bunu Hollanda hükümetinin talimatıyla yapmaktadır. Devlet bunun masraflarını vergi 

gelirlerinden karşılamaktadır. Her Hollandalı vergi öder ve böylece barınma masraflarına katkıda 

bulunur.  

 

Ne zaman barınak hakkınız vardır? 

Hollanda'da iltica talep ettiğiniz zaman genelde COA tarafından barınak hakkınız vardır. Bu da 

Hollanda Yabancılar Yasasında belirlenmiştir. Bu yasa yabancıların kabul ve yurtdışı edilme 

işlemlerinin ayarlar. İltica bazında oturum izni aldığınız zaman, size bir ev bulununcaya kadar, 

COA'da kalmaya devam edebilirsiniz. İltica talebiniz reddedildiği zaman COA'da barınma hakkınız 

sona erer. O durumda Hollanda'daki barınağınızı terk etmeniz gerekmektedir.  

 

COA'nın kampları 

COA'nın farklı kampları vardır. Kabul ve rehberlik kamp türüne göre değişir ve iltica işlemlerinin 

farklı aşamalarına göre yapılır. Dolaysıyla iltica işlemleri süresince genelde birkaç kere başka bir 

kampa taşınırsınız. 

 

COA kiminle işbirliği içindedir? 

COA iltica işlemleriniz süresince barınmanızdan sorumludur.  

COA Göç ve Vatandaşlık dairesi (Immigratie- en Naturalisatiedienst - IND), Geri Dönüş ve Gidiş 

Kurumu (Dienst Terugkeer en Vertrek - DT&V) ve belediyelerle işbirliği yapmaktadır. İltica talebiniz 

IND tarafından değerlendirilir. Ret cevabı aldıktan sonra geri dönüşünüzden DT&V sorulumdur. 

DT&V çalışanları sizinle görüşmeler yapıp bilgi verirler. Hollanda'da kalma izni aldıktan sonra 

belediyeler size uygun bir ev ararlar. Hemen hemen her mülteci kampında (AZC) Mültecilere Yardım 

Kuruluşunun (VluchtelingenWerk Nederland - VWN) bir şubesi vardır. VWN çalışanları size iltica 

prosedürü hakkında ücretsiz bilgi verirler. Uluslararası Göç Örgütü (Internationale Organisatie voor 

Migratie - IOM) de geldiğiniz ülkeye gönüllü veya zorunlu olarak geri döneceğiniz zaman size 

yardımcı olur. 

 

COA kampında kimler çalışır? 

Her kampta çok farklı çalışanlar vardır. Kamplarda yalnız COA çalışanları değil aynı zamanda 

güvenlik (Trigion), Sağlık Bakımı (Gezondheidzorg Asielzoekers - GZA), VWN ve DT&V çalışanları 

da bulunur. Ayrıca gönüllüler de çalışmaktadır. Onlar örneğin spor etkinliklerinde rehberlik yaparlar. 

Her COA kampında bir kamp yöneticisi (locatiemanager) bulunur. Kamptaki günlük yaşam 

hakkındaki sorularınızı COA'nın konut rehberine (woonbegeleider) yöneltebilirsiniz. Program 

rehberleri (programmabegeleiders) bilgilendirme ve eğitim işlerine bakarlar. COA'nın vaka yöneticisi 

(casemanager) kişisel rehberlik yapar ve iltica işlemleri hakkındaki sorularınızı bu kişiye 

yöneltebilirsiniz. Kapıcı (huismeester) kampta bozulan şeylerin tamir işlemlerine bakar. 

 

Daha fazla bilgiler? 

Özel www.mycoa.nl web sitesinde COA kampındaki yaşam hakkında çok 

daha fazla bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca tabii ki COA görevlisine veya 

danışmaya de müracaat edebilirsiniz.  
 

http://www.mycoa.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAyq6mv5bYAhWEKVAKHRusBFwQjRwIBw&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/schriftelijke-conversatie-tekstballon-met-de-letter-i-binnenkant-van-informatie-voor-interface_731180.htm&psig=AOvVaw0B9hbNOdnD1G93FGXNfCHi&ust=1513787283633464
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4. COA'da oturmak 
 

Haklarınız ve yükümlülükleriniz  

COA tarafından barınak veya kalacak yer hakkınız olduğu için burada bulunmaktasınız. Barınma, 

kalacak yer ve para gibi yardımları alma haklarının karşılığında yükümlülükleriniz de vardır. Örneğin 

şu gibi yükümlülükler vardır:  

 Saldırganlık ve şiddet (örneğin ayrımcılık ve gözdağı) yasağı, 

 COA'nın iç tüzük kurallarını uygulamak ve COA personelinin talimatlarına uymak, 

 İmza zorunluluğuna uymak ve COA dahili kayıt işlemlerini yapmak, 

 Kendi servetiniz olduğu, çalıştığınız veya para kazandığınız zaman barınmanız için size yapılan 

ödemelerin bir kısmını geri ödemek. Bu yalnız kampta kaldığınız zaman geçerlidir.  

 

COA haklarınız ve yükümlülükleriniz hakkında sizinle bir görüşme yapar. Bu görüşmede haklar ve 

yükümlülükler formunu imzalarsınız. 

 

COA'daki kişisel bilgileriniz 

COA'da kişisel verilerinizin dikkatle işlendiğine güvenmenizi istiyoruz. Bu işlemler yapılırken Genel 

Veri Koruma Yönetmeliğinin (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hükümlerini 

dikkate almaktayız. Bu, kişisel gizliliğin korunması hakkında bir Avrupa yasasıdır. COA mültecilere 

barınak ve rehberlik yapılması için bilgi toplar ve kullanır. Hollanda'da iltica talep ettiğiniz zaman ve 

bir kampta kalıyorsanız (veya kaldınız ise) kişisel gizlilik beyanımız size de geçerlidir. Kişisel gizlilik 

beyanında kişisel bilgilerinizi ne şeklide işleme aldığımız (koruduğumuz) açıklanmaktadır. Kişisel 

gizlilik beyanını bilgi formu olarak alabilir veya www.mycoa.nl web sitesinde görebilirsiniz. 

 

COA iç tüzüğü 

Barınma merkezlerinde herkesin rahat bir ortamda yaşayabilmesi için COA bir iç tüzük hazırlamıştır. 

Bu iç tüzük tüm COA kampında geçerlidir. Herkesin buna uyması gerekmektedir. İç tüzük kurallarına 

uymadığınız zaman COA size karşı bir önlem alır. Hangi önlemin alınacağına COA karar verir. 

Hollanda Anayasasının 1. maddesi COA'nın iç tüzüğünün en önemli bazını oluşturmaktadır.  

 
 

Yapacağınız haklar ve yükümlülükler görüşmesinde size COA'nın iç tüzüğü verilecektir. Haklar ve 

yükümlülükler formunu aldığınıza dair sizden imza alınır.  

 

İmzaya gelme zorunluluğu  

Tüm COA sakinlerinin imza zorunlulukları vardır. Bu yasal bir zorunluluktur. Nerede ve ne zaman 

imzaya geleceğinizi COA size söyler. İmzaya gelmediğiniz zaman, size yapılan ödemeler ve COA'da 

barınma konuları etkilenir.  

  

Haftalık ödenekler 

http://www.mycoa.nl/
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COA'nın kampında kaldığınız sürece size COA tarafından bir ödenek verilir. COA ilk haftalığı size 

avans olarak verir. Ondan sonraki haftalıklar ise haftanın sonunda verilir. Dolaysıyla ilk verilen 

haftalığın hesabınızdan kesilmesi gerekmektedir. Bu da yemek parası ödeneğinin kişisel ihtiyaçlar 

ödeneğine (geçim parasına) dönüştürüldüğü zaman yapılır. Size avans olarak ödenmiş olan paranın 

10/1'i ilk 10 hafta boyunca ödeneğinizden kesilir. Bu konudaki daha fazla bilgileri www.mycoa.nl web 

sitesinde bulabilirsiniz.  

 

 Bilgilendirme  

Bir COA çalışanı sizinle önemli konular hakkında bir görüşme yapar. Örneğin COA'daki haklarınız ve 

yükümlülükleriniz, iç tüzük ve hastalandığınız veya yangın çıktığı zaman ne yapmanız gerektiği 

konuları hakkında. Ayrıca Hollanda'daki normlar ve değerler hakkında da size bilgi veririz. Bu 

görüşmelere gelmeniz için size bir davetiye gönderilir. Görüşmelere gelmeniz beklenmektedir. 

Görüşmeler sizinle şahsen veya grup halinde yapılabilir. 

 

Programlar ve görüşmeler 

Her COA kampında programlar (bilgilendirme ve alıştırmalar) ve görüşmeler sunulur. Bu programlar 

ve görüşmeler Hollanda'da kaldığınız sürece ve gelecekte Hollanda'daki ve Hollanda dışındaki 

yaşamınıza destek amaçlıdır. COA bu programlara ve görüşmelere katılmanızı beklemektedir. 

 

Etkinlikler 

COA'nın her kampında farklı etkinlikler için farklı yerler vardır. Örneğin 

bilgisayar odası (Open Leercentrum - Olc), eğlence salonu ve çocuk oyun 

odası. Ayrıca farklı etkinlikler de organize edilmektedir. Size özel 

davetiyelerle, afişlerle ve www.mycoa.nl web sitesinden bu etkinlikler 

hakkında bilgi verilir. Bu web sitesinde açılış saatlerini de görebilirsiniz.  

 

Herhangi bir etkinlik fikriniz var mı? O halde bunu bize söyleyin! Bir 

etkinlik organize etmek için kendi fikirlerinizi çok merak ediyoruz. Bir kampta yardımcı olmak ister 

misiniz? Bu da mümkündür! Örneğin OLc'de veya eğlence salonunda veya temizlik işlerinde yardımcı 

olabilirsiniz. Bazı işler için size ufak bir ödeme yapılır. Daha fazla bilgi için COA'nın danışmasına 

başvurunuz. 

 

Posta  

 

Size posta olup olmadığını www.mycoa.nl web sitesinde görebilirsiniz. Size gelen 

postaları ve paketleri resepsiyondan kendiniz gidip almanız gerekir. Bunun sorumlusu da 

sizsiniz.  

 

 

Çevre ve iklim bakımı 

Kendimizin ve gelecekteki nesillerin rahat yaşayabilmeleri için çevreye ve doğaya iyi bakmamız 

gerekmektedir. Bu yüzden COA ve COA sakinleri enerji, su, gıda ve mülkiyet konularında devamlı 

itinalı davranmaktadır. Hangi şekilde katkınız olabileceğinin pratik örnekleri şunlardır:  

• Odayı terk ettiğiniz zaman ışıkları ve televizyonu kapatın. 

• Hava soğuk olduğu zaman kaloriferin ayarını yükseltmeyin ama kalın giysiler giyin.  

• Duşun altında fazla uzun bir zaman durmayın.  

• Çamaşır makinesini tamamen dolduktan sonra çalıştırın. 

• Bozuk eşyalarınızın yerine yenisini almaktansa tamir ettirin. Elektrikli donanımların 

tamiratlarının dikkatli yapılmasına bakın.  

• Çöpleri geri dönüştürmek için ayrı toplayın. Örneğin en azından camları cam kutusuna ve 

boş pilleri marketlerde bulunan özel kutulara atın.  

 

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjByP3koaDZAhXOyaQKHfmOBzYQjRwIBw&url=http://www.suededesign.nl/vouwenverstuur/index.php/enveloppen.html&psig=AOvVaw1B52wL86tU7DN_fCobmVeP&ust=1518520995809187
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Belediyeye kayıt 

Hollanda 12 ilden oluşmaktadır. İller değişik belediyelerden oluşur. 

Kaldığınız kamp bir Hollanda belediyesinde bulunmaktadır. Doğum 

veya evlilik kaydı gibi tüm vatandaş işlemleri belediye tarafından 

yapılır ve tescil edilir.  

 

Hollanda'da 6 aydan daha uzun bir süreden beri oturduğunuz zaman 

veya oturma izininiz varsa Belediye Temel Birey Kayıtlarına 

(Basisregistratie Personen - BRP) kaydolmanız gerekir. BRP 

Hollanda'da yaşayan herkesin bilgileri bulunan bir veri tabanıdır. 

BRP'ye kayıt yasal bir zorunluluktur.  

 

Oturma iznini almadan önce kaydolabilmeniz için BRP hatları (BRP-

straten) vardır. Bu IND, COA ve belediyelerin işbirliğiyle yapılan bir işlemdir. Sakinler Westerwolde 

(Ter Apel), Gilze en Rijen, Cranendonck (Budel) ve Arnhem (Zevenaar) belediyelerine kaydedilirler. 

 

BRP kaydınız yapıldıktan sonra size bir Hollanda Kimlik Numarası (Burgerservicenummer - BSN) 

verilir. BSN, kişiye ait emsalsiz teşhis edici bir numaradır. Devletle yapacağınız bir çok işlemde bu 

numaraya ihtiyacınız vardır. Örneğin çocuk parası almak için başvuru yapmak veya bir banka hesabı 

açmak için.  

 

Taşındığınız zaman kaydınızı yeni belediyeye nakletmeniz gerekir. Bunun nasıl yapılacağını size bir 

COA çalışanı açıklar. www.mycoa.nl web sitesinde BRP kaydı hakkında daha fazla bilgiler 

bulabilirsiniz. 

 

Şikayet uygulaması 

COA'yı şikayet hakkınız vardır. COA çalışanına karşı da şikayet hakkınız vardır. Şikayet için COA'nin 

bir şikayet formu vardır. Bu formu COA'nın danışmasından alabilirsiniz. Danışmadan aynı zamanda 

şikayeti nasıl yapacağınıza dair bir Bilgi Formu (Infosheet) da alabilirsiniz. Hangi konuda memnun 

olmadığınızı severek öğrenmek isteriz. Böylece hep birlikte soruna bir çözüm arayabiliriz.  

 

 

  

http://www.mycoa.nl/
https://www.coa.nl/sites/default/files/2020-05/klachtenformulier-coa.pdf
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP26HZ5MzMAhVIMhoKHddrA4wQjRwIBw&url=https://www.kaartenenatlassen.nl/gemeentekaart-nederland-provinciekleuren-306-11266&bvm=bv.121421273,d.bGs&psig=AFQjCNFhHcPjEYa2QjizRGCqr2kdK4ZhHQ&ust=1462876188832698
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5. Güvenlik:  
 

CAO'da kendinizi güvende hissetmeniz bizim için çok önemlidir. Güvenlik Hollanda'da bir haktır. Bu 

konuyu sizinle görüşeceğiz. Örneğin hep birlikte özgürce ve güvenli bir ortamda yaşam hakkında 

konuşulabilir. Bunu nasıl yaparız? En önemli kural karşılıklı saygı ve anlayışlı davranıştır. Başkasının 

yaşam tarzına katılmasak da. Başkalarına karşı ayrımcılık yapmak, tehdit etmek veya gözdağı vermek 

yasaktır ve derhal önlem alınır. Önlem ihlalin ağırlık derecesine bağlıdır. 

 

Polis 

Polis (politie) Hollanda'da güvenliği sağlar. Polis yasaları uygular. Ayrıca polis 

kaza veya suç durumlarında mağdurlara yardımcı olur. 

Polis kanunları ihlal eden kişilere yaptırım uygulayabilir veya para cezası kesebilir. 

Hollanda'da polis herkesin suç olaylarını ihbar etmesini istemektedir.  

Bir suç olayı söz konusu olduğu zaman COA çalışanı her zaman polise suç 

duyurusunda bulunur. Bir COA kampında bir suç olayı ile karşılaştığınız veya 

böyle bir şüpheniz olduğu zaman bunu daima bir COA çalışanına iletin. 

 

Suç duyurusunda bulunmak 

Saldırganlık, şiddet (cinsel veya evde), ayrımcılık, insan ticareti ve/veya insan kaçakçılığı mağduru 

iseniz, daima faile karşı polise suç duyurusunda bulunun. Bunu isimsiz olarak da yapabilirsiniz. 

Hollanda'da yargıç tarafından yargılanan faillere uygun bir yaptırım uygulanır. Bir COA çalışanı suç 

duyurusunda bulunmanızda size yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için polisin web sitesine 

bakabilirsiniz. www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen. 

  

Hollanda mağdurlara yardım kuruluşu (Slachtofferhulp Nederland) da mağdurlara hukuksal, pratik ve 

duygusal konularda destek veren bir kuruluştur. Yardım ücretsizdir. Daha fazla bilgi için 

Slachtofferhulp Nederland'ın web sitesine bakabilirsiniz. www.slachtofferhulp.nl 

 

İnsan ticareti 

İnsan ticaretinin amacı kişiyi sömürmektir. Değişik sömürü çeşitleri vardır. Örneğin otel, restoran ve 

bar gibi yerlerde veya bahçe işlerinde çalıştırmak, zorunlu olarak fahişelik yaptırmak veya hırsızlık ya 

da uyuşturucu satışı yapmak gibi suç etkinliklerine katılmaya zorlamak. Başkalarını sömüren insanlara 

yaptırım uygulanır. Tehdit ediliyor veya istemediğiniz şeyleri yapmaya zorlanıyorsanız polise suç 

duyurusunda bulunun.  

 

Kendinizi güvende hissetmiyor veya başka sorularınız varsa bunu COA çalışanı ile paylaşın. COA 

çalışanı size tavsiye verebilir veya Hollanda’da (muhtemel) insan ticareti mağdurlarına yardımcı olan 

bir kuruluş olan CoMensha'ya havale edebilir. Daha fazla bilgi için CoMensha'nın web sitesine 

bakabilirsiniz. www.comensha.nl. 

 

Evde şiddet ve çocuk istismarı 

Hollanda'da ev ortamında güvenli yaşam ekstra koruma altına alınmıştır. Aile içinde çocuk bakımına 

özel önem gösterilmektedir. Size göre söz dinlemeseler bile çocuklarınıza ve/veya eşinize vurmak 

suçtur. Yardıma ihtiyacınız varsa veya yardıma ihtiyacı olan birini tanıyorsanız bu konuyu COA 

çalışanı ile görüşünüz. O zaman birlikte bir çözüm ararız. Bize vereceğiniz bilgileri titizlikle 

kullanırız. Aynı zamanda www.vooreenveiligthuis.nl web sitesine de bakabilirsiniz. 

 

COA yasal Evde Şiddet ve Çocuk İstismarı Hakkında Bildirim kodunu uygulamaktadır. Yani aile 

içinde saldırgan davranış veya şiddet söz konusu olduğu zaman COA çalışanı bunu daima hemen 

ülkesel tavsiye ve bildirim kuruluşu olan Veilig Thuis'e (Evde Güven İçinde) bildirmek zorundadır. 

 

 

Ayrımcılık 

Hollanda'da ayrımcılık yapmak yasaktır ve suçtur. Göz ardı etmek, kışkırtıcı yorumlar yapmak, 

rahatsız etmek, küçük düşürmek, şantaj ve göz dağı ayrımcılık örnekleridir. Ayrımcılığa maruz kalmış 

http://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
http://www.slachtofferhulp.nl/
http://www.comensha.nl/
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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iseniz COA çalışanına bildirin. Size karşı ayrımcılık yapıldığını düşünüyorsanız da bir COA çalışanı 

ile görüşmeniz iyi olur. Bir COA çalışanı tarafından size karşı ayrımcılık yapıldığını hissettiğiniz 

zaman COA kampında bulunan COA sırdaşı ile bir görüşme talep edebilirsiniz.  

O durumda COA sırdaşı sizi durum hakkında özel bilgisi olan bir kuruluşa havale edebilir. 

Hollanda'da kadınlar, evde şiddet mağdurları, LHBTİ*, dindar veya dinsizlerin haklarının korunması 

için ayrı dernekler vardır. 

 
*LHBTİ'nin açılımı: Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender ve İnterseks (hem erkek hem de kadın belirtileri olan). 

 

Acil Yardım 

Bir kaza olduğu zaman kaldığınız kampın resepsiyon (Trigion) görevlilerini uyarmanız gerekir. COA 

ve Trigion görevlileri kaza durumlarında yardım etmek için eğitilmiş kişilerdir. Ambülans veya itfaiye 

gelmeden önce Trigion ve COA tarafından verilen yardım her şeyin iyi sonuçlanması için önemlidir.  

 

Çok tehlikeli acil durumlarda doğrudan ülkesel 112 acil hattını 

arayabilirsiniz. Hollandaca veya İngilizce bilmediğiniz zaman resepsiyon 

görevlisinden yardım isteyin. Onlar sizin yerinize 112'yi arayabilirler.  

 

112'yi aradığınız zaman daima resepsiyona haber verin. Böylece 

resepsiyon görevlileri yardım görevlilerini karşılayabilir ve onları 

yönlendirebilirler. 

 

 

Yangın 

 

Yangın çıktığı zaman ne yapmanız gerekir? 

 

 

Yangın çıktığı zaman ev sakininizi veya sakinlerinizi uyarın ve kendinizi 

güven altına alın. Varsa alarm vermek için yangın düğmesine basın. Daima 

en kısa zamanda resepsiyon görevlisini ve/veya COA çalışanını uyarın. 

İcabında diğer bir sakinden yardım isteyin. Çok tehlikeli durumlarda 

doğrudan ülkesel 112 alarm numarasını arayabilirsiniz.  

 
 

Yangın çıktığı zaman camları ve kapıları kapalı tutun. En kısa zamanda 

binayı terk edin. Yangın sırasında asla asansöre binmeyin. Çok duman söz 

konusu olduğu zaman en iyisi yerde emekleyerek olay yerinden 

ayrılabilirsiniz.  

 
Çıkışa veya belirlenmiş olan merkezi güvenli bir noktaya gidin. Daima COA 

personelinin, itfaiyenin ve polisin talimatlarına uyun. Alarm çaldığı zaman 

binayı derhal terk etmeniz gerekir.  

 
Herkes dışarıda önceden belirlenmiş olan toplanma noktasında toplanır. 

Toplanma noktasının nerede olduğunu bilmiyorsanız COA çalışanına sorun! 

 
 

Yangın çıkmasını önlemek için bir takım kurallara uymanız gerekir. İç tüzükte hangi yangın 

kurallarına uymanız gerektiği belirtilmiştir.  

 

Doğa ve çevre tehlikeleri 
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Hollanda'nın doğası ve çevresi sizin alıştığınızdan farklı olabilir. Hollanda'nın doğasında mevsime 

bağlı tehlikeler de vardır. Örneğin buz kırılmasıyla suya düşmek veya zehirli mantar yemek. 

Aşağıdaki konular hakkında iyi bilgi almanız önemlidir: 

 

 Trafik ve demiryollarında güvenli olmayan durumlar. Bak 'Trafik ve Taşıma' başlıklı bilgi 

formuna. 

 

 Doğa sularında yüzmek (nehir, göl, deniz) ve diplomasız yüzmek: 

o Hollanda'da deniz, göl, nehir ve yüzme havuzları gibi çok sulu alanlar vardır. Suya 

girdiğiniz zaman iyi yüzme bilmeniz önemlidir. Aksi halde boğulabilirsiniz. 

 

 Doğal buzların tehlikesi (donuk göller, göletler ve nehirler): 

o Hollanda'da kışın don yaptığı zaman kanallar ve göller donabilir (ısı sıfırın altına 

düşer). O durumda suyun üstü buz tutabilir. Buz yeterince kalın olmadan üzerine 

bastığınız zaman buz kırılabilir ve suya düşebilirsiniz ve bunun da neticesinde ısı 

kaybı olabilir veya boğulabilirsiniz. 

 

 Mantar koparıp yemenin rizikoları: 

o Ormanda gördüğünüz mantarları asla koparıp yemeyin. Mantarlar zehirli olabilir. 

Hastalanabilir ve hatta ölümünüze de yol açabilir. 

 

 Kene ısırığı: 

o Kene ormanlarda, parklarda, fundalıklarda, kum tepelerinde veya bahçelerde görülür. 

Kene derinize yapışabilir. Kene ısırığı hastalıklara yol açabilir. 

 

 Meşe alaylı tırtıl: 

o Meşe alaylı tırtıllar bazı meşe ağaçlarında görülür. Tırtılların gözle görünmeyen kılları 

vardır. Bu kıllar rüzgarla da dağılır. Bu kıllarla temas şikayetlere yol açabilir. 

 

Trafik ve trafik kuralları 

Hollanda trafiğinde belki sizin alıştığınızdan farklı kurallar vardır. Hollanda trafiğinde en önemli kural 

taşıtların sağdan seyretmeleridir. Sağdan gelen trafiğin yol hakkı vardır. Örneğin kavşaklarda. Bu yol 

hakkı kuralı yalnız yol hakkı levhası bulunmaya veya başka trafik işaretleri olmayan yerlerde 

geçerlidir. Sağdan gelen bisikletlilerin de yol hakkı vardır ancak bu kural yayalara geçerli değildir.  

 

Yol hakkı kanunen belirlenmiştir dolaysıyla bir trafik kuralıdır. Bisiklet, mopet, motosiklet veya araba 

sürücüleri gibi diğer sürücülere yol hakkı verilir ve alınır. Yol hakkı tanımak trafiğe katılan herkes için 

geçerlidir. Yani yayalara da yol hakkı vermeniz gerekmektedir. Bu da yasal olarak belirlenmiştir. 

 

Kuraları ihlal ettiğiniz zaman polis ceza kesebilir. Bu yüzden ve kendi güvenliğiniz için de en önemli 

kuralları bilmeniz gerekir. 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid
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6. Sağlık bakımı 
 

Hastalandığınız zaman bazen tedavi edilmeye ihtiyacınız vardır. O yüzden 

Hollanda'daki sağlık bakımının nasıl düzenlenmiş olduğunu bilmeniz önemlidir. Bu 

yüzden kampta kaldığınız ilk haftalarda sizinle bu kamptaki sağlık bakımının ne 

şekilde düzenlenmiş olduğu konusunda bir görüşme yapılır. Aynı zamanda icabında 

www.mycoa.nl web sitesinde de sağlık bakımının sizin için nasıl düzenlenmiş olduğu 

konusunda çok bilgi bulabilirsiniz. 

 

Aile hekimi 

Hollanda'da hastalanan veya sağlıkları hakkında soruları olan insanlar aile hekimine giderler. Eğer 

gerekiyorsa hastaları yalnız aile hekimi hastaneye veya örneğin kulak burun boğaz veya göz doktoru 

gibi sağlık uzmanlarına havale edebilir. 

 

Mülteciler sağlık bakımı (GZA) 

Acil durumlarda her zaman 112 acil hattını aramalısınız. Hasta olduğunuz veya sağlık hakkında 

sorularınız olduğu zaman kaldığınız kampın GZA şubesine gidersiniz. Eğer gerekiyorsa GZA'nın aile 

hekimi sizi hastaneye veya sağlık uzmanına havale edebilir. Saat 08:30-17:00 arası aile hekiminin 

muayenehanesini arayarak (telefon: 088-11 22 112) randevu alabilirsiniz veya kaldığınız kampta 

geçerli olan randevusuz görüşme saatlerine gidebilirsiniz. Koronavirüsü nedeniyle tüm kamplarda 

geçici olarak akşamları veya hafta sonları ulaşılabilen ekstra telefon numaraları da vardır. 

 

İlaçlar 

Hollanda'da her ilacı kendiniz satın alamazsınız. Çoğu ilaçlar reçetesiz satılmaz ve aile hekiminden 

veya uzman doktordan reçete almanız gerekir. Paracetamol veya burun spreyi gibi bazı ilaçları 

kendiniz de satın alabilirsiniz ancak COA bu masrafları ödemez. 

 

Diş hekimi 

Diş ağrınız olduğu zaman saat 08:30-17:00 arası diş hekiminin muayenehanesini arayıp (telefon: 088-

11 22 132) randevu alabilirsiniz. Diş hekiminin muayenehane asistanı şikayetlerinizi sorar ve eğer 

gerekiyorsa diş hekimine gelmeniz için size bir randevu verir. Diş bakımının masrafları yalnız 

çiğneme şikayetleriniz ve diş ağrınız olduğu zaman ödenir.  

 

Gebe misiniz?  

Hollanda'da gebelik bakımı sizin alıştığınızdan farklı olabilir. Dolaysıyla zamanında gebelik bakımı 

hakkında ve doğumdan sonra lohusalık döneminde ne tür bakım sunulduğu hakkında bilgi edinin. 

Gebe misiniz? Bunu zamanında COA'ya ve GZA'ya bildirin. Ayrıca www.mycoa.nl web sitesinden 

"Gebelik" başlıklı bilgi formunu da inceleyebilirsiniz. 

 

Gençlik sağlık bakımı 

Gençlik Bakımı (Jeugdgezondheidszorg - JGZ) 18 yaşından küçük çocukların sağlığını ve gelişimini 

takip eder. 4 yaşından küçük çocuklarda JGZ çalışanları sizinle ve çocuğunuzla düzenli olarak temas 

içinde olurlar. Bu çalışanlar çocuğunuzun gelişimini kontrol altında tutarlar. 4-18 yaş aralarındaki 

çocuklar artık sadece birkaç defa JGZ tarafından araştırılırlar. Bunun için size bir davetiye gönderilir. 

JGZ aynı zamanda çocukların aşılarıyla (içinde ilaç maddesi bulunan bir iğne) da ilgilenirler. 

Hollanda'da örneğin kızamık, kabakulak ve çocuk felci gibi ağır hastalıklara karşı korumak amacıyla 

çocuklara aşı yapılır.  

 

Tüberküloz (tüberküloz araştırması) 

Tüberküloz (tbc) başkalarına bulaşabilen ciddi bir akciğer hastalığıdır. Tüberküloza çok rastlanan bir 

ülkeden geldiğiniz zaman bir tüberküloz araştırmasına tabi tutulursunuz. Bu araştırma zorunludur. 

Sağlık personeli akciğerlerinizin bir röntgen filmini çeker. İlk taramadan sonra 2 yıl boyunca 6 ayda 

bir yeni bir taramaya çağrılırsınız. Tüberküloz hastası olduğunuz zaman size ilaç verilir. 

 

Hastalık masrafları 

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://allesvoordeaannemer.nl/index.php/brady-producten/veiligheidspicktogrammen/reddingspictogrammen/ehbo-groep.html
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COA vasıtasıyla çoğu hastalık masraflarına ve Mülteciler Sağlık Bakımı Uygulamasına (Regeling 

Medische zorg Asielzoekers - RMA) dahil olan ilaç masraflarına karşı sigortalısınız.  

 

7. Mevzuat ve para cezaları 
 

Mağazalardan alkollü içecek ve tütün satın almak 

Hollanda'da yalnız 18 yaşından büyüklere alkollü içecek ve tütün satılır. Ayrıca 25 yaşından küçük 

olan (veya yaşı küçük görülen) herkesin kasada kimlik kartı veya yabancı kartı gösterme zorunluluğu 

vardır. 

 

Eğer 18 yaşından küçüksen ve halka açık bir yerde yanından alkollü içecek çıkarsa çalışma cezası 

veya para cezası alabilirsin. 12-16 yaşları arasındaysan para cezası 47,50 €'dur. 

 

Yüz örten giysi yasağı 

Hollanda'da halka açık yerlerde ve eğitim verilen binalarda, bakım yerlerinde ve hükümet dairelerinde 

ve bu gibi yerlere yakın çevrelerde yüz örten giysi yasağı vardır. Aynı kural AZC için de geçerlidir. 

Örneğin bu peçe, burka veya yün başlık olabilir. Bu yasak mülteci kampında (azc) görevlilere, 

sakinlere ve ziyaretçilere geçerlidir. Bu yasak kendi konutunuz dahil tüm COA kampında geçerlidir. 

Bu kurallara uymadığınız zaman 150,- € para cezası alabilirsiniz. Bak ayrıca www.mycoa.nl web 

sitesinden "yüz örten giysi" başlıklı bilgi formunu da inceleyebilirsiniz.  

 

Bisiklete ışık takmak zorunludur 

Bir bisikletli olarak görüntüyü engelleyen hava şartları söz konusu olduğu zaman veya geceleri diğer 

trafiğe katılan kişilerin sizi iyi görebilmeleri gerekir. Dolaysıyla bisikletinizde çalışan bir ön ışık 

(beyaz veya sarı) ve arka ışık (kırmızı) bulunması şarttır. Işıklandırma için sabit olmayan ışıklar da 

kullanabilirsiniz. Ayrıca bisikletin arkasında, pedallarında ve tekerlek veya lastiklerinde reflektör de 

bulunması gerekir. 

Şu durumlarda para cezası alabilirsiniz: 

• Karanlıkta, hava kararmak üzereyken veya kötü hava koşularında görüntünün engellendiği 

durumlarda bisiklet sürerken ön ve/veya arka ışıklarınızın açık olmaması durumunda, 

• Bisikletinizin arkasında, pedallarında ve tekerlek veya lastiklerinde reflektör olmadığı 

halde bisiklet sürdüğünüz zaman, 

• bisikletin ışığı farklı bir renkte olduğu, yanıp söndüğü ve yanlış bir yere takılı olduğu 

zaman. 

 

Polis tarafından durdurulduğunuz ve tekdir almadığınız zaman ışıksız bisiklet sürmenin cezası 55,- 

€'dur. 

 

Bisiklet sürerken akıllı telefon kullanmak yasaktır  
Bisiklet sürerken cep telefonunuzu kullandığınız zaman 95,- € para cezası alabilirsiniz.  

 

 

  

http://www.mycoa.nl/
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8. Başka sorularınız var mı? 

 
www.mycoa.nl web sitesine bakabilir, COA danışmasına gidebilir veya bir COA görevlisine 

sorabilirsiniz.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm bilgi formlarını (Infosheets) 

www.mycoa.nl web sitesinden indirebilirsiniz. 

Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için karekodu 

telefonunuza okutun.  

[Invoegen QR code instructiefilmpje Infosheets] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COA danışması 

Bu kitapçığı okuduktan sonra sorularınız var mı? O halde COA danışmasına 

gelin veya sorularınızı bir COA çalışanına yöneltin. Hollandaca veya İngilizce 

konuşamadığınız zaman bu dilleri konuşan birini beraberinizde 

getirebilirsiniz. Bazen COA telefonla bir tercümanı arar. COA danışmasının 

açılış saatleri www.mycoa.nl web sitesinde yazılıdır. 

 

  

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
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Ek 1: Birkaç önemli trafik levhaları 
 

 

  
 

 
Dönel kavşak (sağa 

doğru) 

Mecburi istikamet             Sola dön       Tehlikeli kavşak 

 

  

 

 

    Araba giremez   Girişi olmayan yol Bu bisiklet ve mopetlere 

geçerli değildir 

Girişi olmayan yol, bisiklet 

ve mopetlere geçerli 

değildir 

 

  

  
Bu bir otoyoldur (saate 

50 km'den hızlı 

gidebilen araçlar için) 

Bu bir otobandır (saate 

60 km'den hızlı 

gidebilen araçlar için)  

Bisikletlere kapalı yol Bisiklet giremez 

 

 

  
  

Mopet/bisiklet park 

edemez 

Yüzmek yasaktır 

(tehlike!) 

Bu bir yaya yoludur Yaya yolu sonu 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/D/0/D01_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-d01.html&h=570&w=570&tbnid=Jlta-Jrt0OU3qM:&zoom=1&docid=BR4BqFEbLYR5KM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CDIQMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=685&page=2&start=12&ndsp=13
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/D/0/D05l_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-d05.html&h=570&w=570&tbnid=mHRQVZrTr0f8tM:&zoom=1&docid=Gb7S6pLYvZTlGM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CGwQMyhFMEU&iact=rc&uact=3&dur=437&page=5&start=57&ndsp=14
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/C/0/C04l_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-c04.html&h=541&w=800&tbnid=rH1mcrvEBil24M:&zoom=1&docid=BHn5fnuv7s5pZM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CEMQMygcMBw&iact=rc&uact=3&dur=206&page=3&start=25&ndsp=17
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://theorie.tv/verkeersborden/J8-Gevaarlijk-kruispunt&ei=OrGuVPW5IMHxaqK4gcAK&psig=AFQjCNE_-QQs7DRpQplkHu6PggB2V6va4w&ust=1420821145622841
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Nederlands_verkeersbord_C6.svg/300px-Nederlands_verkeersbord_C6.svg.png&imgrefurl=http://www.wegenforum.nl/viewtopic.php?f=49&t=17060&h=300&w=300&tbnid=E_LcpmXhbJfHIM:&zoom=1&docid=4KWCVCWobYor0M&hl=en&ei=gaiuVM-pMc-y7QaanIGAAw&tbm=isch&ved=0CEkQMygfMB8&iact=rc&uact=3&dur=282&page=2&start=24&ndsp=29
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenrichtingsverkeer&ei=GqmuVKCdL8nYauK3gZAJ&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF2ABJ6waigbu7_ugvqxG7cj-qbQg&ust=1420818946203399
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