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5. HANGİ DİLDE HUKUKİ DANIŞMANLIK 
VERİLMEKTEDİR?

Hukuki danışmanlık, anladığınızı ve iletişim kurabileceğinizi 
varsaydığımız bir dilde sağlanır.

6. HUKUKİ DANIŞMA İÇİN NASIL, KİME VE NEREYE 
BAŞVURABİLİRSİNİZ?

HIRVAT HUKUK MERKEZİ avukatları ile Pazartesiden 
Cumaya 09:00-17:00 saatleri arasında telefonla 
(+385 1 76 56 490, +385 91 405 88 33) veya aynı telefondan 
WhatsApp veya Viber aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. 
Aynı şekilde  e-posta ile hpc@hpc.hr adresinden bize 
ulaşabilirsin.

Kaldıgın kuruma gelmemizi biz ayarlayacağız.

Sana hukuki danışmanlıkta bulunabilmemiz için vasiyinin 
onayına ihtiyacımız var, bu nedenle her şeyi mümkün olan 
en kısa sürede ayarlayabilmemiz için bizimle konuşmak 
istediğinizi ona söyleyin.

Hırvat Hukuk Merkezi, Zagreb, Bednjanska 8a/I
+385 1 76 56 490, +385 91 405 88 33 
hpc@hpc.hr

Bu belge Avrupa Birliği İltica, Göç ve Entegrasyon Fonunun fi nans desteğiyle hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden Hırvat Hukuk Merkezi 
sorumludur ve hiçbir koşulda Avrupa Birliği İltica,Göç ve Entegrasyon Fonunun bir bakıs açısı olarak görülemez.

HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ’NDE 
ULUSLARARASI KORUMA ARAYAN 

REFAKATSİZ ÇOCUKLAR İÇİN 
HUKUKİ DANIŞMANLIK



1. REFAKATÇİSİ OLMAYAN BİR ÇOCUK 
MUSUNUZ?

Evet, eğer Hırvatistan’da ebeveyniniz veya sizinle 
ilgilenen başka biri yoksa siz refakatçisi olmayan 
bir cocuksunuz. Güvende olmanız için, 14 yaşından 
küçükseniz çocuk ve genç yurduna, 14-18 yaşları 
arasındaysanız uluslararası koruma başvuruları 
için sığınma evlerine veya bazı sınırlı durumlarda 
yaşınıza bakılmaksızın sizinle ilgilenecek bir ailede 
barınabilirsiniz. 

2. HUKUKİ DANIŞMA ALMAYA HAKKINIZ VAR MI?

Evet, refakatçisi olmayan bir çocuksanız ve uluslararası 
koruma talep ettiyseniz hukuki danısma almaya hakkınız 
vardır.

3. HUKUKİ DANIŞMANLIĞI KİM SUNAR?

Hırvat Hukuk Merkezi, İçişleri Bakanlığı nezdindeki 
tüm işlemler boyunca size yasal bilgi veya tavsiye 
verebilir.

4. HUKUKİ DANIŞMANLIK NEDİR?

Hukuki danışmanlık, aşağıdaki yasal bilgilerin sağlanmasını içerir:

ULUSLARARASI  KORUMA  ONAYI  
İŞLEMLERİNDE  NELER  OLUYOR?

Uluslararası koruma talep ettiğinizi söyledikten 
ve bu koruma için başvuruda bulunduktan 
sonra, başka bir Avrupa Birliği ülkesinde 
veya Lihtenştayn, Norveç veya İsviçre’de aile 
üyeleriniz veya akrabalarınız olup olmadığını 
söylemek çok önemlidir. Yani, bu durumda 
ailenize kavusmanın  iyi olacağına karar verilirse, 
talebinizden Hırvatistan’ın sorumlu olmadığına 
ve aile üyelerinizin bulunduğu ülkelerden birine 
nakledileceğinize karar verilir.

Uluslararası koruma başvurusunu yapıldıktan 
sonra, İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile tekrar 
konuşacaksınız ve olumlu (sığınma veya 
ikincil koruma verildi) veya olumsuz (koruma 
almadınız) olabilecek bir karar verilecek.

Hırvatistan topraklarına girdikten  hemen 
sonra sana yasal bir vasi (senin haklarını 
koruyan kişi) atanacaktır. Bu kişi Sosyal Refah 
Merkezi tarafından atanır. Vasi, haklarınızı 
ve çıkarlarınızı gözetecek, İçişleri Bakanlığı 
yetkilileriyle yaptığınız görüşmelerde yanınızda 
olacak ve ebeveynlerle veya aile üyeleriyle iletişim 
kurmak gibi ihtiyacınız olan her konuda size 
yardımcı olabilecek kişidir. Bakıcınızın kim 
olduğunu bilmiyorsanız veya onunla konuşmak 
istiyorsanız, bulunduğunuz evdeki eğitimcilerden 
sizinle bağlantı kurmalarını isteyin.

ULUSLARARASI KORUMA ONAYI 
TALEBİNİZ HANGİ AŞAMADA?

Senin yaptıgın uluslararası koruma talebinin 
işlemlerin hangi aşamasında olduğunu bize 
sorabilirsin, sana cevap vermek için elimizden 
geleni yapacağız. Başvurun, başvuru tarihinden 
itibaren altı (6) ay içinde çözülmelidir.

ULUSLARARASI KORUMA İSTEĞİN HANGİ 
NEDENLE REDDEDİLDİ?

Bizden neden olumsuz karar çıktıgını belirtilen 
sebepleri  açıklamamızı isteyebilirsin.

OLUMSUZ BİR KARARA İTİRAZ ETME 
HAKKIN VAR MI?

Evet, olumsuz bir karara idare 
mahkemesinde dava açarak itiraz edebilirsin                                       
Bununla ilgili talimatlar ve hangi süre içinde dava 
açabileceğiniz, uluslararası koruma başvurusuna 
ilişkin olumsuz karar metninin sonunda yer 
almaktadır.

KARARA İTİRAZ ETMEK İSTİYORSAN 
VE PARAN YOKSA, SANA KİM YARDIMCI 
OLABİLİR?

Hakkında olumsuz bir karar verilirse ve itiraz 
etmek istersen ve paran yoksa, idare mahkemesi 
nezdinde yapılacak işlemlerde ücretsiz adli 
yardım veya  avukat yardımından yararlanma 
hakkın vardır. Uluslararası koruma başvurunla 
ilgili kararda hukuki yardım sağlayan avukatların 
ve hukukçuların bir listesini alacaksın.

Senin adına bir dava açabilecek ve seni 
mahkemede temsil edebilecek bir  avukat 
seçmende yardımcı olmasını mutlaka vasinizden 
isteyin.

ÇALIŞMA HAKKIN VAR MI?

Hırvatistan’da özel izinler ve özel kurallarla 
sadece 15 yaş ve üstü çocukların çalışmasına izin 
verilir. Bunu bize sorabilirsin.


