
GÖNÜLLÜ DESTEKLİ 
GERİ DÖNÜŞ 
PROGRAMI 

IOM ülkenize gönüllü olarak geri 
dönüşte yardımcı olabilir. 
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IOM ile seyahat etmenin avantajları

IOM tarafından sağlanan hizmetler ücretsizdir ve 
herhangi bir ücret talep edilmez

Seyahatiniz için Norveç hükümetine herhangi bir ücret 
ödenmez ve borçlu değilsiniz.

IOM, seyahat belgelerinin edinilmesinde  
yardımcı olabilir

Onaylanmış seyahat tarihleri geri dönüşünüzü 
planlamayı ve hazırlamayı kolaylaştırır. Bu 

arkadaşlarınızı veya akrabalarınızı önceden 
bilgilendirmenizi sağlar

Normal bir yolcu gibi seyahat edeceksiniz

Seyahatiniz son varış destinasyonunuza göre ayarlanır

IOM sizin ülkenizdeki otoriteye varışınız  
ile ilgili bilgi vermez

Ülkenize dönerken kalkışta ve transit olduğunuz 
ülkede IOM tarafından yardım sağlanacaktır

Bazı milletler mali destek almaya uygun olabilir.  
Daha fazla bilgi için IOM ile iletişim kurun.

GÖNÜLLÜ DESTEKLİ GERİ DÖNÜŞ PROGRAMI 

Gönüllü Destekli Geri Dönüş Programı, Norveçte  
yaşiyan ve űlkelerine geri dȍnmek isteyen, bunu planiyan 

iltica edenler ve düzensiz göçmenlere yardım eder. 
Programın amacı insani ve dűzenli bir şekilde kendi 

ülkelerine geri dönüşü sağlamaktır.  

IOM Gönüllü Destekli Geri Dönüş Programı 
aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;

- Dönüş için bilgi ve danışmanlık 

- Tibbi yardım

- Seyahat belgesi başvurusu   

- Son varış noktasına seyahat düzenlemeleri

- Kalkışta, transitte ve varışta yardım

- Talep edilirse ve mümkünse sınırlı takip etme 

Gönüllü Destekli Geri Dönüş Programından kimler 
faydalanabilir?

1) Iltica edenler ile:

- Bekleyen iltica talepleri 

- Reddedilen iltica başvuruları

- Reddedilen iltica müraacatları

- Geri çekilmiş iltica başvuruları

2) Norveç’te sığınma veya yasal statüsü olmayan   
    göçmenler.

VOLUNTARY ASSISTED RETURN PROGRAMME



IOM, Birleşmiş Millerlerin Göçmenlik Ajansı bir 
bağımısız devletlerarası organizasyon olup Norveç 

hükümetinin bir parçası değildir.

IOM ülkelerine gönüllü dönüş yapmak isteyenler  
için uygundur.

IOM Norveç’te vize / iltica konularında  
yardımcı olmuyor.

Eğer iltica talebinizin adil şekilde 
değerlendirilmediğini düşünüyorsanız legal tavsiye 
için bir avukat yada NOAS ile irtibata geçebilirsiniz.

IOM size gönüllü geri dönüş yardım sağlamadan 
önce Norveç otoritelerinden onay alması 

gerekmektedir. UDI, bazı kişilerin IOM ile seyahat 
etmesini reddedebilir ve reddetmenin nedenleri 

IOM tarafından değil, sadece başvuran kişi 
tarafından bilinir.
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Ek bilgi

IOM insani ve düzenli göçün göçmenlere ve 
topluma fayda sağlaması ilkesine bağlıdır.

IOM, küresel ortaklarıyla aşağıdakileri  
yapmak için hareket eder:

Irtibat  Bilgileri

Göçün operasyonel zorluklarının karşılanmasına 
yardımcı olmak

Göç konularını daha iyi anlatmak

Göçmenlik sayesinde toplumun ve ekonominin 
teşvik edilmesini

Göçmenlerin refahı ve itibarını gözetir

Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

Ofis adresi :

Posta adresi :

 
Telefon numarası :

E-mail:

Web:

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

Skippergata 33 
0154 Oslo, Norway

Postboks 8927 Youngstorget 
0028 Oslo, Norway

(+47) 23 10 53 20

iomoslovarp@iom.int

www.iom.no

Nasıl başvurulur
Ülkenize VARP yardımı altında dönmek istiyorsanız bir 

online başvuru formu doldurmanız ve doğrudan 
Norveç Göçmenlik Müdürlüğüne (UDI) göndermeniz 
gerekecektir. IOM yardımı için kabul edilen vakalar  

UDI tarafından IOM’a iletilecektir

Destekli Gönüllü Geri Dönüş başvurusunda  
bulunmak için UDI’yı ziyaret edin:  

www.udi.no/en/return

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


