Bu Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

EVE DÖNMEK Mİ
İSTİYORSUNUZ?
IOM hizmetleri ve yardımı
tamamen ÜCRETSİZDİR. Hiçbir şey

EVİNE dönmek isteyen ancak bunu yapacak
imkanı olmayan bir göçmen misiniz?

IOM SİZE YARDIM EDEBİLİR!

ödemeniz gerekmez.

Daha fazla bilgi için,
E-posta: iom-istanbul-avrr@iom.int
Telefon: 02129398121

Destekli Gönüllü Geri Dönüş ve Yeniden
Entegrasyon (AVRR) programları, ev
sahibi/transit ülkede kalamayan veya kalmak
istemeyen ve kendi ülkelerine dönmeye karar veren
göçmenlere idari, lojistik ve mali destek sağlar ve
bazı durumlarda dönüş sonrasında yeniden
entegrasyon yardımı da sunar.

TÜRKÇE
'Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
İçeriğinden yalnızca IOM Türkiye sorumludur ve Avrupa
Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir.'

IOM SİZE YARDIM EDEBİLİR

Ancak, vatandaşlığınızı ve kimliğinizi kanıtlamak da dahil
olmak üzere başvurunuz sizin sorumluluğunuzdadır.
Sağlığınızla ilgili herhangi bir rahatsızlığınız varsa lütfen

Vizenizin süresi dolduysa,

IOM'e bilgi verin, IOM güvenli bir şekilde seyahat
etmenize yardımcı olacaktır.

Türkiye'de belgesiz
kalıyorsanız

!

Eve dönmek istemenize rağmen
imkanlarınız müsait değilse.

ADIMLAR NELERDİR?
1- IOM’E BAŞVURUN:
Geri gönderme merkezindeyseniz,
gönüllü olarak ülkenize dönmek

4- SEYAHAT PLANI:
Başvurunuz onaylandıktan sonra,
IOM, eve dönüş seyahatinizi
planlamanıza yardımcı olacak ve
uçuş öncesinde, sırasında ve
sonrasında size destek sunacaktır.
5- EVE VARIŞ: IOM,
gerektiğinde bilgi ve destek
almanıza yardımcı olacaktır.

istediğinizi merkezin yetkililerine
bildirin.
2- KARAR SİZİN:
Önünüzdeki tüm seçenekler
hakkında sizi tam anlamıyla

- Destekli Gönüllü Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon
(AVRR) kesinlikle isteğe bağlıdır.
- IOM, bağımsız bir uluslararası kuruluştur.
- IOM, ancak siz isterseniz eve dönmenize yardımcı
olacaktır.

bilgilendirdikten sonra, size nasıl
yardımcı olabileceğimizi anlatıyoruz.

IOM NELER YAPABİLİR:

3- AVRR BAŞVURUSU:

• Ülkenize dönüş hakkında size bilgi verir,
• Seyahat belgelerinizle ilgili size yardımcı olur,
• Seyahatinizle ilgili ayarlamaları yapar,
• Gerekirse tıbbi yardım sağlar,
• Dönüş öncesinde, sırasında ve sonrasında destek
verir,
• Ülkenize döndükten sonra yardım sunar

IOM ülkenizin büyükelçiliğinden
veya konsolosluğundan nasıl
seyahat belgesi alacağınız konusunda size bilgi verecektir. Gerekirse, IOM yeni belgelerinizi almanız için
başvuru prosedürleri sırasında da size yardımcı
olacaktır.

