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Barmaq izlәri  
vә Eurodac

AB 603/2013 nömrәli Tәnzimlәmәsinin 29 (3) Maddәsi 
çәrçivәsindә, bir üzv ölkәdә qeyr-qanuni şәkildә 
yaşayan üçüncü ölkә vәtәndaşları yaxud ölkәsiz şәxslәr 
üçün informasiya 
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Әgәr qeyr-qanuni şәkildә bir Dublin ölkәsindә 1) qalırsınız, rәsmi orqanlar 
barmaq izlәrinizi alabilәr vә onları ‘Eurodac’ barmaq izlәri mәlumat bazasına 
göndәrәbilәrlәr. Bunun әsas mәqsәdi, keçmişdә sığınacaq üçün müraciәt edib 
etmәmәnizi tәyin etmәkdir. Barmqa izlәrinizin mәlumatı, Eurodac barmaq izlәri 
mәlumat bazasında saxlanmayacaq amma әgәr keçmişdә başqa ölkәdә sığınacaq 
üçün müraciәt etmişsәniz, sizi o ölkәyә geri qaytarma ehtimalı vardır.

Әgәr barmaq izlәriniz keyfiyyәtsizsә, çünki o cümlәdәn siz qәsdәn barmaqlarınıza 
xәsarәt yetirmişsiniz, barmaq izlәriniz tәkrar alınacaq.

Eurodac, Avropa Birliyinә ayid eu-LISA adlı bir qurum tәrәfindәn idarә edilir. 
Mәlumatınız yalnız qanun tәrәfindәn izah olunmuş mәqsәd üçün işlәnәcәk. 
Yalnız Eurodac mәrkәzi sistemi mәlumatınızı alır. Әgәr başqa bir Dublin ölkәsindә 
sığınacaq üçün müraciәt etsәniz dә, Eurodac’ә göndәrilmәk üçün barmaq izlәriniz 
alınacaq. Eurodac’dә saxlanılan mәlumat, Dublin ölkәlәrinә aid olmayan digәr 
ölkәlәr yaxud tәşkilatlarla mübadilә olmayacaq.

 1) Bütün Avropa Biliyinә (Avstriya, Belçika, Bolqarıstan, Xorvatiya, Kipr, Çexiya, 
Danimarka, Estoniya, Finlandiya, Fransa, Almaniya, Yunanıstan, Macarıstan, İrlandiya, 
Italiya, Latvia, Litva, Lüksemburq, Malta, Niderland, Polşa, Portuqaliya, Romaniya, 
Slovakia, Slovenia, İspaniya, İsveç, Böyük Britaniya) vә Dublin Tәnzimlәmәsinin dörd  
“bağlı” ölkәsi (Norveç, İslandiya, İsveçrә vә Lixtenşteyn) şamil olunur.

Әlaqә mәlumatı

Qaçqın rәsmi orqanının ünvanı vә 
mәlumatları
Bundesamt für Migration und  
Flüchtlinge (BAMF)
Frankenstraße 210
90461 Nürnberg
Tel: +49 (0)911 943 0
Faks: +49 (0)911 943 10000
E-poçt: service@bamf.bund.de

Eurodac ekpertinin ünvanı vә 
mәlumatların
Bundeskriminalamt (BKA)
65173 Wiesbaden
Tel.: +49 (0)611 55 0
Faks: +49 (0)611 55 12141
www.bka.de

Әgәr bizim rәsmi orqanlarımız 
şübhәlәnsәlәr ki siz başqa ölkәdә 
sığınacaq üçün müraciәt etmişsiniz, 
vә ki başqa ölkә o müraciәti yoxlamaq 
üçün mәsul olabilәr, o zaman sonrakı 
proseduar vә onun sizә vә hüququnuza 
necә tәsir göstәrmәsi barәdә sizә daha 
çox informasiya verәcәklәr.

©Avropa Birliyi 2014
Tәkrar istehsal izinlidir. İndividual şәkillәri işlәtmә yaxud duplikat etmә izni bilavasitә 
müәlliflik hüququ sahiblәrindәn alınmalıdır. 
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AB 604/2013 nömrәli Tәnzimlәmәsinin 4-cü Maddәsi 
çәrçivәsindә, Dublin prosedurasına mәruz qalan 
sığınacaq axtaranlar üçün informasiya

“Mәn Dublin 
prosedurasındayam - 
Bunun anlamı nәdir?”
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