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GÖNÜLLÜ DESTEKLİ GERİ DÖNÜŞ PROGRAMI

IOM ihtiyaç sahibi, Norveçte olan evlerine  
geri dönmek isteyen ihtiyac sahibi göçmenlere 

yardımcı olur. IOM öncesinde ve  
işlemler esnasında ve sonrasında ihtiyac  

sahiblerine gerekli destegi sunar.

IOM neler yapabilir?

Geri dönüş programı hakkında gereken bilgileri 
ve ülkenizde ki durum hakkında bilgi sağlama

Size yeniden entegrasyonunuz için yardım ve 
danışmanlık hizmetinde bulunabilir.

Tıbbi değerlendirme 

Tek başına kalmış çocuklar için ailelerinin 
bulunması konusunda destekde bulunabilir

Insan kaçakçılığı kurbanları için risk durum 
değerlendirmesi yapabilir

Ihtiyac duyulması halinde seyahat belgeleri 
düzenlemesinde yardımcı olur

Norveçten geri dönülen ülkeye seyahetinizde 
masraflarinizi karşılar.(Gerekli olduğu hallerde 
refaketçi desteği sunabilir)

Ülkenize döndükten sonra IOM yeniden 
entagrasyonunuzda destek ve danışmanlıkta 
bulunabilir

Size yeniden entagrasyon sürecinde ve 
sonrasında gözlem desteğinde bulunabilir
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Kimler ihtiyaç sahibi yeniden entegrasyon 
göçmen programı için uygun görülebilir?

Nasil basvurabilirsiniz?
Eğer ülkenize Gönüllü Destekli Geri Dönüş programı ile 
dönmek isterseniz online bir başvuru formunu Norveç 

Göçmenlik işleri dairesine(UDI) bizzat göndermeniz 
gerekmektedir. IOM destegi alma kabulü olanların 

dosyalari UDI tarafından IOM’ a aktarılacaktır.  
Gönüllü Destekli Geri Dönüş programina  

 basvurmak icin lüttfen bu linki   
www.udi.no/en/return ziyaret ediniz.

Insan kaçakçılığı mağdurları ( yetişkinler ve çocuklar)

Ailesi olmayıp tek başına kalan çocuklar (Anne yada 
babası olmadan Norveç’e gelen ya da yasal bakmakla 
sorumlu bir yetişkini olmayanlar)

Yaşı ilerlemiş olan çocuklar ( Norveç’e çocuk 
yaşlarında gelmiş olup günümüz itibariyle 18 ile  
23 yaş arasında olanlar)

Tıbbi yardıma muhtaç olan göçmenler (Geri 
dönüşlerinin ardından ciddi tıbbi destek ihtiyaci 
olanlar)

Diğer ihtiyaç sahibi göçmenler ( örneğin şiddet 
mağdurları,istismara ve kötü muameleyle maruz 
kalmış olanlar, aile içi şiddet görenler,zorla 
evlendirilenler ve kendi ülkelerine döndüklerinde, 
kendilerine bakabilecek aile bağları yada yakınları 
olamayan yaşlılar)
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Başvuru süreci hakkında herhangi bir bilgiye  
ihtiyacınız olursa, lütfen ileitişime geçiniz:

Norvec Gocmenlik Isleri Dairesi (UDI)

Tel.: +47 40 43 61 96 
E-mail: varp@udi.no   Web: www.udi.no/en/return

İhtiyaç sahibi göçmenler yeniden entagrasyon 
desteği alabilir. Bu IOM tarafından ülkenizde 

yürütülmektedir. Maddi yardımlar, ülkenize geri 
döndükten sonraki temel ihtiyaclariniz ve ilk başta 

yapılan yeniden entegrasyon desteğinin 
devamlılığını hedeflemektedir

Yeniden entegrasyon programının kapsamında size 
sağlanan nakit yardımı ki bu yasal çocuklara 

bakmakla yükümlü olan bireylerin çocuklar için 
aldığı yardımın dışında olandır. Bu nakit para 

yardımı beslenme giderleri, kıyafet, ulaşım, kişisel 
bakım ürünleri, kaybedilen kimlik belgelerinin 

yenilenmesi veya diğer acil ihtiyaçlarda kullanılır.
Yeniden entegrsayon programının diğer bir yardım 

türü olan nakitsiz destek (mal-hizmet destek) 
seçeneğidir. Bu destek şekli ile:

İhtiyaç sahibi göçmenler için yeniden 
entegrasyon desteği

Eğitim, mesleki eğitim, iş 
kurma desteği yada iş 

bulmanız için
Bu tür hizmet şekli eğitim 
masraflarınız iş ve staj türü 
eğitimleriniz yada kendi 

işiniz baslatabilmeniz yada 
iş bulma aşamasında 

masraflariniz için 
kullanılabilir. Bu desteğin 

tarafinizca nasıl harcanacağı 
hususunda ihtiyaçlariniz 

doğrultusunda durumunuz 
nisbetinde,ilgi-alaka ve 

kabiliyetleriniz ölçüsünde 
karar verebilirsiniz.

Barınma
Bu tür destek kiranızın 
ödenmesi, geçici olarak 

düzenlenmiş olan barınma 
yeri ihtiyacınızın 

karşılanmasında, tadilat,eşya 
ve ev-mutfak gereçlerinde 

kullanılır.

Tıbbi
Tıbbi tedavi hizmetleri 

ilaçlarınız yada muayene 
için kulllanilabilir

EK Bilgiler

IOM ile seyahet etmenin size 
 sağlayacağı avantajlar nelerdir?

IOM tarafından bu hizmetler ücretsiz  
olarak karşılanır

Seyahatiniz için Norveç devletine herhangi  
bir borcunuz olmayacaktır.

IOM seyahet belgesi alınması konusunda  
yardımcı olabilir.

Önceden tarihi belirlenmiş seyahat planı sizin 
 geri dönüşünüzü kolaylaştırır. Böylelikle 
arkadaşlarınız ve akrabalarınızı önceden  

haberdar etme fırsatınız olur.

Düzenli bir yolcu gibi seyahat edersiniz

Seyahatiniz sonuna kadar ayarlamış olur

IOM size ayrılışınızdan transit ve ulaşacaginiz 
noktaya kadar yardım edebilecektir

IOM sizin gelişinizi yerel otoritelerle 
paylaşmayacaktir

IOM birleşmiş milletler çatısı altında, bağımsız kendi 
kendini yöneten bir organizayon olup Norveç 

devlet krumlarının bir parçası değildir.

IOM vize ve Norveçteki iltica işlemleriyle alakalı 
yardımlarda bulunmaz. Eğer size verilen iltica 

neticesinin adil olduğunu düşünmüyorsanız NOAS 
ile yada bir avukatla iletişime geçebilirsiniz.

IOM size geri dönüş programi ile nihai yardımda 
bulunma kararı vermeden önce Norveç göç 

idaresinden onaya ihtiyaç duymaktadır. UDI belli 
başlı bazı kişileri IOM tarafından seyahetinin 
düzenlenmesine onay vermeyeblilir bu gibi 

durumlarda IOM yetkileri bilgilendirilmez başvuran 
kişi doğrudan bilgilendirilebilir.

IOM göçmenlerin ve topluluğun fayda 
sağlayabileceği bir düzeni sürdürmeye  

kendini adamış bir yapıdır.

IOM dünya üzerinde ki diğer ortaklarıyla 
beraber hareket ederken:

irtibat  Bilgileri

Göcmenlikle alakalı karşılaşılan güçlüklerin 
giderilmesi çalışmalarındaki desteğini yineler

Göçmenlik kavramıyla ilgili anlasilmazlarin açıklığa 
kavusturulmasinda

Göçmenlik sayesinde toplumun ve ekonominin 
teşvik edilmesini

Göçmenlerin refahı ve itibarını gözetir

Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

IOM ofisi Pazartesi –  
Cuma günleri 10:00 – 15:00 arasında açıktır.

Ofis adresi:

Posta adresi:

Telefon numarası: 

E-mail: 

Web: 

Skippergata 33 
0154 Oslo, Norway

Pb 8927 Youngstorget 
0028 Oslo, Norway

(+47) 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int 

www.iom.no


