
 

 

Mülakata alınma ve başvuru cevabı için bekleme süresi.  

Bazıları başvuruda bulunduktan sonra 4 hafta içerisinde başvuru cevabını alır. Birçok 
kişi ise daha uzun süre beklemek zorundadır.  

UDI, korona salgını sebebiyle mülakatları ekrandan (Teams üzerinden) 
gerçekleştirmektedir. Bu, hem sığınmacı merkezinde (asylmottak) kalanlar hem de 
özel bir adreste ikamet edenler için geçerlidir. Ekrandan aynı anda yapılabilecek 
görüşme sayısına ilişkin pratik kısıtlamalar sebebiyle maalesef daha düşük bir 
kapasiteye sahibiz, bu yüzden de bekleme süresi uzuyor. 

Sığınmacı merkezinde kalıyor ve 2020’de sığınma başvurusunda mı 
bulundunuz? 

Eğer 1 Haziran ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında sığınma başvurusunda 
bulunduysanız ve bir sığınmacı merkezinde kalıyorsanız, mülakata en geç 1 Ekim 
2021’de alınacaksınız.  

 

Sığınmacı merkezinde kalıyor ve 2021’de sığınma başvurusunda mı 
bulundunuz? 

2021’in ilk yarısında sığınma başvurusunda bulunduysanız ve sığınmacı merkezinde 
kalıyorsanız, büyük olasılıkla 31 Aralık 2021’den önce mülakata alınacaksınız. 
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UDI, sığınmacı merkezinde kalanların mülakatlarına öncelik vermektedir. Bu, 
bekleme süresinin sığınmacı merkezinde kalanlar için, sığınmacı merkezinde 
kalmayanlara göre, daha kısa olacağı anlamına gelmektedir.  

Özel adreste mi kalıyorsunuz? 

Sığınmacı merkezinde kalmayanların tam olarak ne zaman mülakata alınacağını 
belirtmek zor. Sığınmacı merkezinde kalmayan ve 2020’de sığınma başvurusunda 
bulunan herkesin, Ocak 2022’den önce mülakata alınmasını hedefliyoruz.  

Salgın durumu ve enfeksiyon kontrol tedbirleri UDI’nin mülakat gerçekleştirme 
imkanlarını etkilediği için, bu hedefe ulaşabileceğimizden emin değiliz. UDI, daha 
önceden oturum izni bulunmayanların mülakatlarına öncelik vermektedir. Eğer 
Norveç’te, örneğin aile birleşimi kapsamında, halihazırda oturum izniniz varsa, 
mülakat için oturum izni olmayanlardan daha uzun bir süre beklemeniz gerekecektir.  

Eğer siz mülakata alınıncaya kadar oturum izninizin süresi doluyorsa, 
halihazırda sahip olduğunuz oturum izninizi yenilemenizi tavsiye ederiz.  

UDI tarafından mülakata alınmanıza rağmen cevap gelmedi mi? 

Bazen fazladan araştırma yapmamız gerekebilmektedir, bu durumda da maalesef 
bekleme süresinin ne kadar uzun olacağını belirtememekteyiz. Eğer mülakattan 
sonra uzun bir süre cevabın gelmesini beklemeniz gerekiyorsa çoğu kez bunun 
sebebi daha fazla araştırma yapmak zorunda olmamızdır. Dosyanızla ilgili daha fazla 
bilgi vermenize ihtiyacımız olursa sizinle irtibata geçilecektir.   

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 takdim etmediğiniz belgeler mi var? 

Belgeleri nasıl teslim edebileceğinize dair udi.no/dokasyl sayfasında bilgi 
bulabilirsiniz. 


