
1

Parmak izi 
ve Eurodac

603/2013 sayılı yönetmeliğin (AB) 29. (3) maddesi 
uyarınca, üye devletlerde yasa dışı olarak bulunan 
üçüncü ülke vatandaşları veya vatansız kimseler için 
bilgilendirme 
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Yasa dışı olarak bir Dublin ülkesinde 1) bulunuyorsanız, resmi daireler parmak 

izinizi alabilir ve “Eurodac” parmak izi veri tabanına iletebilir. Bunun amacı daha 

önce iltica başvurusunda bulunup bulunmadığınızı belirlemektir. Parmak izi 

verileriniz Eurodac veri tabanında saklanmaz, ancak daha önce başka bir ülkeye 

iltica başvurusunda bulunduysanız, tekrar o ülkeye geri gönderilebilirsiniz.

Parmak izinizin kalitesi, örn. kasıtlı olarak parmaklarınıza zarar vermiş olmanızdan 

ötürü, düşük ise, parmak iziniz tekrar alınır.

Eurodac, Avrupa Birliği’ne bağlı bir ajans tarafından “eu-LISA” adı altında 

işletilmektedir. Verileriniz yalnızca yasal olarak öngörülen amaçlar için kullanılabilir. 

Verileriniz sadece Eurodac’ın merkezi sistemine iletilir. İleride başka bir Dublin 

ülkesine iltica başvurusunda bulunursanız, parmak iziniz Eurodac’a iletilmek 

üzere tekrar alınır. Eurodac’ta kaydedilen veriler, Dublin ülkesi olmayan başka ülke 

ve organizasyonlarla paylaşılmaz.

 1) Avrupa Birliği’nin tamamı (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, 
Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, 
Slovenya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık) ve Dublin Yönetmeliği’nin dört “bağlı” ülkesi (Norveç, 
İzlanda, İsviçre ve Liechtenstein) ile ilgilidir.

İlgili kişiler hakkında 
bilgi

İltica dairesinin adresi ve hakkında 

ayrıntılı bilgi

Bundesamt für Migration und  

Flüchtlinge (BAMF)

Frankenstraße 210

90461 Nürnberg

Tel: +49 (0)911 943 0

Fax: +49 (0)911 943 10000

E-Mail: service@bamf.bund.de

Eurodac denetçisinin adresi ve 

hakkında ayrıntılı bilgi

Bundeskriminalamt (BKA)

65173 Wiesbaden

Tel.: +49 (0)611 55 0

Fax: +49 (0)611 55 12141

www.bka.de

Şayet resmi dairelerimiz başka 
bir ülkeye iltica talebinde 
bulunduğunuzdan şüphelenecek 
olursa ve iltica başvurusunu 
denetlemekle yükümlü ise, size 
sonraki süreç ve haklarınızın nasıl 
etkileneceği konusunda detaylı 
bilgi verilecektir.

©Avrupa Birliği 2014
Çoğaltılabilir. Bazı resimlerin kullanım ve çoğaltma izni doğrudan telif hakkı sahiplerinden 
alınır. 
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604/2013 sayılı (AB) Yönetmeliğinin 4. maddesi 
uyarınca Dublin Prosedüründe bulunan sığınmacılar 
için bilgilendirme

“Dublin Prosedüründeyim 

- bu ne anlama geliyor?”
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