
 

 

Mülakata alınmak ve başvurunuza cevap almak için beklemek 
zorunda olduğunuz süre, daha önce belirtilenden süreden daha 
uzun sürecek  

 

UDI, korona-durumu sebebiyle mülakatların çoğunu Skype üzerinden 
gerçekleştirmektedir. Bu, hem yerleştirme merkezlerinde (mottak) kalanlar hem de 
özel bir adreste ikamet edenler için geçerlidir. Her yerleştirme merkezinde aynı anda 
yapılabilecek Skype görüşme sayısından kaynaklanan pratik kısıtlamalar sebebiyle 
maalesef daha düşük bir kapasiteye sahibiz. Bu da bekleme süresinin uzamasına 
neden olmaktadır. 

Daha evvel, 2020’den önce Norveç’e gelenlerin en geç haziran ayı içerisinde 
mülakata alınacağını, 2020’de gelenlerin ise yıl sonuna kadar mülakatlarının 
yapılacağını belirtmiştik. Mevcut koşullarda bekleme süresi daha uzun olacaktır, 
ancak 2020’den önce gelenlerin 2020’nin kasım ayından önce mülakata alınması 
ümit edilmektedir. 

2020’de gelenler için bekleme süresi daha uzun olacaktır.  

Ne zaman mülakata alınacağınıza dair bilgilendirme tarafımızca veya yerleştirme 
merkezi tarafından yapılacaktır.  

 

UDI ile mülakata girdiniz halde başvuru cevabınız gelmedi mi? 

Eğer Mart 2020’den önce mülakata alındıysanız ve başvuru cevabınız Temmuz 
2020’den önce gelmediyse bu durumda bekleme sürenizin ne kadar olacağını 
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2020’nin eylül ayı sonuna doğru 
güncellenmiş bilgilendirme yapılacaktır. 



 

 

maalesef söyleyemiyoruz. Eğer dosya işlemleriniz uzuyorsa bunun sebebi genellikle 
daha fazla araştırma yapmak zorunda olmamızdır.  

Eğer Mart 2020’den sonra mülakata alndıysanız daha fazla beklemeniz 
gerekmektedir. Maalesef ne kadar uzun bir süre beklemek zorunda kalacağınızı 
belirtemiyoruz.  

 
 
Başvurunuz reddedildi ve UDI’nin itiraz dilekçenizi değerlendirmeye almasını 
mı bekliyorsunuz?  

İtiraz dilekçesinin UDI tarafından değerlendirilme süresi normalde bir aydır. UDI’nin 
itiraz başvurunuzu Utlendingsnemda’ya (Norveç Göç İşleri Üst Kurulu’na) 
göndermesi halindeyse bekleme sürelerine ilişikin bilgileri une.no/ventetider 
sayfasında bulabilirsiniz.  

 

Elinizde polise vermediğiniz belgeler mi var?   
Elinizdeki belgelerin kopyalarını UDI’ye mümkün olan en kısa sürede ve tercihen UDI 
ile yapacağınız mülakattan önce teslim etmeniz rica olunur. Yerleştirme merkezindeki
 (mottak) çalışanlardan yardım isteyebilirsiniz. 
UDI orijinal belgeleri kabul etmemektedir, yalnızca kopyaları kabul etmektedir.   
   
Ayrıca kopyaların üzerine DUF numaranızı da yazmanız rica olunur. Sığınmacı belge
nizde DUF numaranızın ne olduğu yazmaktadır. Kopyaları posta yoluyla aşağıdaki a
drese gönderiniz:   
   
Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo  

   
Eğer Türkiye’den geliyorsanız tüm adli evraklarınızın ve iş, okul vs. belgelerinizin kop
yalarını bize göndermeniz rica olunur.   
  

 


