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OISC hakkında
•	1999 tarihli Göçmenlik ve İltica Yasası uyarınca 

kurulan bağımsız bir kamu kuruluşuyuz.

•	Ehliyetli olmaları ve müşterilerinin gerçek çıkarları 
doğrultusunda hareket etmeleri için, göçmenlik 
danışmanlığı hizmeti veren kuruluş ve kişilerin 
faaliyetlerini denetleriz. 

•	30 Nisan 2001’den bu yana, OISC’ye kayıtlı olmayan 
veya OISC’den muafiyet sertifikası almayan ya da 
başka bir şekilde Yasa kapsamında bulunmayan 
kuruluşların göçmenlik konusunda danışmanlık 
hizmeti veya başka hizmet vermesi suç teşkil 
etmektedir. 

•	OISC göçmenlik konusunda verilen danışmanlık 
hizmetlerini ve diğer hizmetleri denetleyen bir 
kuruluştur. 

•	Göçmenlik ve iltica sistemiyle ilgili olarak genel bilgi 
verilmesini denetlemek görev alanımızda değildir.

Göçmenlik danışmanlığı kuruluşu  
nasıl bulunur  
•	Ülke çapında OISC onaylı danışmanlık kuruluşlarını 

aşağıdaki web sitemizde bulabilirsiniz: 	
http://www.oisc.gov.uk/adviser-finder/ 
00-adviser-finder.asp

Şikayetleriniz 
•	Herhangi bir göçmenlik danışmanıyla ilgili 

şikayetlerinizi bize gönderebilirsiniz. Buna avukat 
gibi belirlenmiş meslek odalarına kayıtlı olanlar da 
dahildir.

•	Herkes şikayette bulunabilir.

•	Tüm şikayetler gizli tutulacaktır. 

 	

Kimleri denetleriz  
•	Tüm OISC danışmanları OISC sertifikalarını görünür 

bir yere asmak  zorundadır. 

•	Bu sertifika ve yer küre üzerindeki onay işaretli 
logo (tick logo) danışmanlık kuruluşunun OISC 
tarafından belirlenen standartlara sahip olduğunu 
gösterir. 

Kimleri denetlemeyiz 
•	OISC tüm göçmenlik danışmanlarını denetlemez.

•	Bazı meslek odalarının üyeleri veya onların 
gözetimi altında çalışan kişiler OISC’ye 
kaydolmadan göçmenlik danışmanlığı hizmeti 
verebilir. 

•	Sözkonusu meslek odaları şunlardır:

- Hukuk Cemiyeti (The Law Society)

- İskoçya Hukuk Cemiyeti  
(The Law Society of Scotland)

- Kuzey İrlanda Hukuk Cemiyeti  
(The Law Society of Northern Ireland)

- Hukuk İcracıları Enstitütüsü  
(The Institute of Legal Executives)

- Baro Genel Konseyi  
(The General Council of the Bar)

- Avukatlar Fakültesi (The Faculty of Advocates)

- Kuzey İrlanda Baro Genel Konseyi (The General 
Council of the Bar of Northern Ireland)
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