İkamet hakkı
Kim karar veriyor ?
ikamet izni
için başvuru

Yabancılar Dairesi (OE)

Yabancılar Dairesi

Yabancılar Ofisi Belçika topraklarına erişimi yönetir. Ofis kalmak için onayı veya red
kararı vermek üzere durumlarını inceler , mülteci istekleri hariç (istegi alır ve
Mülteciler ve Vatansızlar için Commissariat General aktarır). CGRA tarafından
mülteci olarak tanınan kişilere verilen bazı belgeler hariç (doğum, evlilik, statü
tanınması belgesi). Tüm durumlarda, oturma izni veren , yenileyen ve iptal edecek
olan Ofis’dir, Aynı zamanda uzaklaştırma kararı verende Ofisi’dir (ülkeye geri
dönüş).

Bir değişiklik hayatımda meydana geldiğinde ne olursa olsun benim prosedürünün
durumunu, hep OE irtibata emin olun.
Prosedürümün durumunu ne olursa olsun, hayatımda bir değişiklik meydana
geldiğinde, hep OE bildirmeliyim.

Mülteciler ve Vatansızlar için Commissariat General (CGRA)
CGRA Belçikada mültecilerle ilgilenen kurumdur : mülteci statüsü ya da süpsidyer
koruma hakkinda karar vereçek olan tek yetkilidir. CGRA avukatı tarafından veya
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İkamet hakkı
güvenli bir kişi tarafından eşligin’de olan sığınmacı yi çagirir. Dikkat, bir avukattan
profesyonel yardımı şiddetle tavsiye edilir!

CGRA başvuru sahibinin sığınma koşullarına girdigini kontrol eder (belirli bir sosyal
grubuna _üye olmaktan, ırk, din, milliyet, siyasi görüş ya da üyelik nedenlerle kişisel
zulüm korkusu) Veya süpsidyer koruma (savaşta olan bir ülke’de ciddi tehditler).
Olumsuz bir karar verilmesi halinde, itiraz Yabancılar Dava Konseyi ‘ne sunulabilir
(CCE).

Yabancılar Dava Konseyi (CCE)
CCEitirazları inceleyen bagımsız bir yargı organıdır.

CGRA veya OE olumsuz bir kararına itiraz edilebilir. Prosedür yazılı olarak edilir ve
bir avukatın müdahalesi gereklidir çünkü itiraz sıkı şartlara tabidir.

Koşullara bağlı olarak, itiraz askıya alınır (CCE karar verene kadar kararı "askıya" alır)
veya almaz (Bölgeden Çıkış emri CCE kararını beklemeden verilir).

Danıştay
Prosedür düzgün olarak yapıldigını denetleyen bir yasal kurumdur; dosyanın esasi
hakkında yorum yapmaz. bu aşamada artık hikayesini anlatmak ya da yeni
argümanlar yapmak gereksizdir.

Avukat mümkün olduğunca eksiksiz bir dosya hazırladıktan sonra yanlis olarak
çikar bu kurum karşısına. Danıştay öncelikle ilk başvurunun kabul edilebilirliği
konusunda karar verir ve dosyayı gözden geçirir. Alınan son kararı iptal edebilir
veya askıya alabilir.

Danıştay'a itiraz asla bir karari askıya almaz .Bölgeden Çıkış emrinin uygulaması
geçerlidir.
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AVUKAT
Ikamet hakkı karmaşık bir maddedir, Özellikle 15 Aralık 1980 tarihli bölge yerleşim ,
kuruluş ve yabancıların sınırdışı edilmesi kanunu tarafından yönetilmektedir. Bir
avukatın müdahale gerektiren prosedürlerin2 birkaçtanesinin tanıtımını yapıyoruz
alt yazılarda.

Avukat hukuk eğitimi gören bir kanuncudur. O, beni dinliyen
güvenilir bir kişi, bana tavsiye verir ve prosedürümün aşamalarında
beni temsil eder.duruşmalarda benimle olabilir ve benim çıkarlarımı
savunur. Mesleki gizlilik ile bağlıdır :o yüzden onunla korkmadan
konusabilirim.

Eger bir avukat tanımıyorsam, Adalet evi veya bir Adli yardım bürosuna gidebilirim.
Orda avukatlar genel sorulara yanıt veriyorlar ve yetkili servislere yönlendiriyorlar.
Bana bir avukatın atanması için onlara başvuruda bulunabilirim.

2

Bölgesel Entegrasyon Merkezleri ve bazı dernekler ücretsiz yasal danışmanlık sunuyor.
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PROSEDÜRLER
Iltica ba vurusu ve ikincil koruma
Cenevre Sözleşmesi bir kişiye siyasal, ırksal, dinsel, milliyeti ya da sosyal gruba
üyeliği için için kendi ülkesinde şahsen herhangi bir tehdit varsa koruma
sağlar.Talep sınırda veya Yabancılar ofisine gelis tarihinizden itibaren 8 gün içinde
yapılmalıdır (veya oturum bitmeden eger uzun surelir oturum ise): dosyası
oluşturulur ve Mülteciler ve Vatansızlar Genel Komiseriya ‘sına (CGRA) gönderilir,
dosyayı alan kişi, tehdit kanıtlarını inceler ve mülteci statüsü kararı verir. CGRA ayni
zamanda "ikincil" olarak adlandırılan koruma olasılığını incelemek amaçlı, bazı özel
durumlarda, kişisel bir tehdit kanıtlar yerine geçici bir genel tehdit takdir eder ve
yer verir.


31 Mayıs 2007 tarihinden sonra sığınma başvurusunda bulunan bir yabancı, bir
pozitif rezidans kontrolü sonrası, 3 ay geçerli bir tescil belgesi verilir (turuncu
kart), geçerli bir sertifika yenilenebilir üç kez 3’er aylık bir süre için
yenilenebilir sonrada bir karar alıncaya kadarher ay. CGRA tarafından olumsuz
bir karar durumunda, temyiz Yabancılar Dava Konseyi ‘ne(CCE)
teslim
edilebilir : Bu itiraz durdurucudur.



Eger bir mülteci olarak kabul edilirse, o sınırsız CIRE2 (BKARTı) verilir. Bir ikincil
koruma ise, o bir yıllık sınırlı CIRE (A kartı) verilir, uzatılabilinir ve
yenilenebilinir.. 5 yıl sonra ikamet hakkı sınırsız olur.

Insani nedenlerden düzenlile tirme için istek (9bis)
Üç aydan daha uzun bir süre kalmak için tüm istekler yaşadıgınız ülkenin Belçika
diplomatik ofisin’den veya konsolosluk’tan izin talebi yapılmalıdır. 9bis kuralın bir
istisnasıdır : bir yabancı zaten toprakları üzerinde ise, bir pasaportu varsa, istisnai
durumlarda, Belediye Yönetimi ‘ne düzenlilestirme için başvurabilir , ki onlar
Yabancılar Ofisine iletir. Ancak isteğine olumlu yanıt almadığı sürece durumu düzen
dişı kalır.yani yasadışıdır.
Eğer düzenlenmesi kabul edilirse , o sahıs belirli koşullarda yenilenebilir olan
bir senelik CIRE belgesini alir (A kartı) veya daimi ikamet (B kartı).



3

Certificat d’Inscription au Registre des Étrangers
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PROSEDÜRLER
Hastal k nedenlerden düzenlile tirme için istek (9TER)
Bu prosedür yabancılar bürosuna sunulur Belçıkada ikamet eden , kimlik belgesine
sahip olan ve hayatı ile fizik entegritesini tehlikeye sokan bir hastalıgı olan , asıl
ulkesinde uygun tedavisi olmadıgından insan dışı muamele görme tehlikesi olan
yabancılara.

İstek tahavudlu olarak OE ( yabancılar bürosu) gönderilmeli
İnceleme iki aşamada yapılıyor, istek gerçerli kararı alınca ve konut kontrolu pozitif
olunca , sahıs 3 ay geçerli kayıt belgesi alir ( turuncu kart- oranj kart) , 3defa 3 ay
uzatılabilir, sonrada ay’dan ay’a.

Sonra eger otutumu kabul edilirse, sahis yenilenebilen bir sene sınırlı CIRE alır (A
kartı). 5 sene sonra sahıs sınırsız CIRE alabilir.

nsan Ticareti
Eğer bir kisi insan ticaretine maruz oldugunu sayıyorda (organize insan ticareti
örgütü ya da herhangi bir başka sömürücü), örgütleşmeyi cökertme işbirliği
karşılığında özel bir karşılama ( yardım) vardır. Prosedür karmaşık’dır ve yargı
makamlarına bir şikayette bulunmak gerektirir. Ikamet istegi Yabancılar Dairesinde
bulunan MINTEH’e teslim edilir.

Aile birle imi
Prosedür asıl ülkesindeki diplomatik misyona veya konsolosluka
durumlarda, Belediye İdaresine istek verilmeli.

veya

bazı

Sınırsız ikamet olan (Madde 10) üçüncü bir ülkenin yabancı uyruklu kişi ailesinin
bazı üyelerine ( es, kayıtlı hayat arkadası, erişkin olmayan çocugu, bakmakta
sorumlu oldugu +21 yasında çocugu, Bir MENA mülteci statüsü ya da ikincil
koruması olan ebeveyn) onun yanina yerleşme hakkını açar düzenli ve sabit gelir,
yeterli barınma, sağlık sigortası, tıbbi bir sertifika ve bir sabıka kaydı olmaması
şartıyla.Birleşim yapan kişi o zaman D ( uzun süreli) visası ile gelir.ve ikamet
kontrolu pozitif olduktan sonra sınırlı oturum alır (A kartı). 3 sene sonra sahis
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PROSEDÜRLER
süresiz oturumu (B karti) belediye’den isteyebilirve onlar yabancilar dairesine sefk
ederler. Eger bu 3 sene içinde ayrılma veya gelir kaybi olursa oturum alınır, istisna
sebep hariç ( örnegin aile içi şiddet) Bu tür kararlara karşı bir erteleyici itiraz
Yabancılar Dava Konseyi ‘ne sunulur( CCE).

Koşullar diger bir üklede sınırlı oturumu olan ve bileşim yapmak isteyen yabancı
içinde aynıdır (madde 10bis) sadece süreli oturumu (A kartı) birleşim yaptığı kişinin
ikamet izni geçerliliğini geçemez.

Yasal olarak Belçika'da ikamet eden bir yabancı, Belediye’den statü değişikliği için
istekde bulunabilir: mesela evlenen bir ögrenci. O zaman 6 ay için geçerli ve iki
defa 3 aylık bir süre için uzatılabilinen kayıt belgesi alır (turuncu kart). Eger ikamet
hakkı tanınırsa , yanilenebilen bir yıl süreli CIRE alır ( A kartı). 3 sene sonra oturum
nihai (kesin) olabilir ( B kartı).

Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşının ailesinin bir üyesi olan bir
üçüncü ülke uyruklu yabancı ( madde 40 bis) 3 aydan az olan kısa bir süre için
Belçika'ya gelebilir: geldigini geldigi tarihin 10 günü içinde Belediye’ye bildirmesi
gerekiyor. Daha uzunbir süre kalmak istiyorsa, vizenin geçerlilik süresi dolmadan
önce ikamet ettiği belediye’ye oturma izni için başvurmalıdır. O zaman aile birleşimi
kapsamında giriyor ve gelir, barınma ve sağlık sigortası tabidir. Eger aile bagları
tesbit edilmişse ( eş, kayıtlı hayat arkadası, erişkin olmayan çocugu, bakmakta
sorumlu oldugu +21 yasında çocugu, Bir MENA mülteci statüsü ya da ikincil
koruması olan ebeveyn) ikamet kontrolu pozitif olduktan sonra 6 ay için geçerli
kayıt belgesi alır onsan sonra dosyasını tamamlamak için 3 ayı vardır. Eger ikamet
hakkı tanınırsa komün F kartı verir. 3 sene sonra oturum nihai (kesin) olabilir ( F+
kartı). Red kararı halinde, itiraz Yabancı Dava Konseyi’ne yapılabilir.

K sa süreli konaklama
Üçüncü bir ülke’den uyruklu kısa süreli vize ile veya vize’den muaf olup Belçika'ya
gelen yabancı Belediye’ye gidip varış beyanında bulunmalı. O zaman kalıcagi zamanı
berlirten bir Aneks 3(annexe) belgesi verilir.
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OFIS VE CGRA ILE ILIŞKILER
Prosedür boyunca Yabancılar Ofisi ve / veya CGRA iletişim kurmak ve durumum
hakkında herhangi bir değişiklik veya yeni bilgiler iletmek esastır: adres değişikliligi ,
hanehalkının yapısında olan değişiklikler (örneğin bir çocuğun doğumu gibi),
ikametimin yenilenmesi......

Adres de i ikli i
Hala Belçika topraklarında olduğumu Ofis ( yabancilar dairesi) ve CGRA her zaman
bilmeliler.Eger artık Belçikada yasamiyor isem , dosyam kapatılabilir. Bu nedenle
posta yoluyla ikamete herhangi bir değişikliği bildirmem çok önemlidir.

R

Nasıl? Yabancılar dairesine iadeli taahhütlü gönderilen bir mektup yazarak ve
gerekirse CGRA ‘ya da. Bu girişim postanede yapılır: posta gönderildiğini kanıtlayan
bir belge veriliyor. Dikkat, bu mektubu adres değişikliği garanti eden Belediye
sertifikası eşlik etmelidir.

Bildirilmi olan ikamet de i ikli i
Bildirilmiş olan ikamet, Yabancilar Dairesi ve CGRA ‘nın mektuplarının gelmesini
istediğim adres: ¨zel adresim olabilir, avukatımın ve güvendigim bir kişinin. B¨tün
cagrılarim ve bildirimlerim oraya geleçektir.
Ne zaman adresde değişiklik yapmak istersem , iadeli taahhütlü mektupla
bildirmeliyim.
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Hanehalk n n yap s nda olan de i iklikler
Hanehalkı kompozisyonu aynı çatı altında benimle kimin yaşadığını belirten
Komünün bir idari belgesidir.

Herhangi bir değişiklik Yabancılar Dairesine ve CGRA iletilmelidir çünkü benim
prosedürüm hakkında etkisi olabilir: bir çocugumun olmasi veya evletlık edinmem,
evlilik, yasal beraberlik, boşanma, esini veya çocugunu kaybetmek.....

Oturma izninin yenilenmesi
İkamet belgemin süresi sona erdiğinde, yenilemek için Komünün yabancılar ofisine
gitmek zorundayım, mümkünse bitiş tarihinden iki ay önce.

Eger bir CIRE veya F kartı ise, yenilenmesi için Yabancılar Dairesi tarafından gerekli
koşulların yerine getirildiginin dellilerini Belediyeye getirmeliyim. Bu koşullar bana
verilen CIRE ‘ye eşlik eden belgenin üzerinde belirtilen ve özellikle tarihlere dikkat
etmeliyim. Yabancılar Dairesinin bu koşulları incelemesi için sahsen dosyamı ikamet
ettigim belediye’ye iletebilirim. Karar ve talimatları Belediye ‘ye
gönderen
Yabancılar Dairesidir. İhtiyac hissediyorsam ya da koşullar karmaşık ise, elimdeki
tüm belgeleri avukatım aracılığıyla gönderebilirim.

Eger kayıt belgesi ise (turuncu kart)., uç ayda bir yeni kaşet gerekir sonrada her
ay.Bu durumda tarihi geldiginde belediye yönetimine mühürü vurdurmak için
gitmeliyim.
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Örnek: kayıt belgem Salı 20 mart gününe kadar geçerlidir, mecburen çarsamba 21
mart yenilemeliyim.eger haftasonu belediye kapali ise bir önceki Cuma gunu
gitmaliyim belediye’ye. Dikkat kartım mühürle doldugu zaman Belediye tarafından
bir yenisi verilecektir; o yüzden tekrar bir yeni fotograf getirmeliyim.

Dikkatli olmalıyım : kartımın yenilenme tarihlerini not ediyorum, elimden
geldigince koşullari doldurdugumun delillerini iletiyorum ve durumumdaki
herhangi değişiklik hemen bildiriyorum.

Gerekirse, bir kamu hizmeti yazarlarına başvuruyorum : Entegrasyon için bölge
merkezleri ve bazı dernekler ücretsiz yazmaya yardımcı oluyorlar.

50

www.discri.be

Modèles de courriers
Changement de résidence
Office des Étrangers
Chaussée d’Anvers, 59b
1000 Bruxelles

e xx/xx/201x

Madame, Monsieur,

Concerne : Changement de ma résidence habituelle.
Mes références : Madame Gertrude Dumont, N°SP :

ou N°CGRA :

En date du
, j’ai effectué mon changement de résidence habituelle
auprès de ma Commune. Je vous transmets dès lors ma nouvelle adresse ainsi
qu’une attestation de la Commune certifiant ce changement.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

Mme Gertrude DUMONT
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Modèles de courriers
Changement de domicile élu
CGRA
Boulevard du Roi Albert II, 26A
Bruxelles

Demande de changement d’élection de domicile élu

Je soussigné() ………………………………………N°SP : ……………………………
Déclare vouloir modifier mon domicile élu.

Nouveau Domicile élu :

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Fait à …………………………………………….. le ………………………………………

Signature :
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Les adresses importantes
Office des Étrangers
World Trade Center, Tour II
Chaussée d’Anvers, 59B
1000 Bruxelles
Tél : 02/793.80.00
Email : helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be
CGRA
World Trade Center II
Boulevard du Roi Albert II, 26A
1000 bruxelles
Tél : 02.205.51.11
Email : cgra.info@ibz.fgov.be
CCE
Rue Gaucheret, 92-94
1030 Bruxelles
Tél : 02/791.60.00
Email : info.rvv-cce@ibz.fgov.be
Conseil d’État
Rue de la Sciences, 33
1040 Bruxelles.
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
Comité Belge d’Aide aux Réfugiés
Rue Defacqz, 1 bte 10
1000 Bruxelles
Tél : 02/537.82.20
info@cbar-bchv.be
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