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Overige 
spreekuurlocaties

Amsterdam

Görüşmeler randevuyla

Buurtzaak

Chris Lebeaustraat 4

1062 DC Amsterdam

Arnhem

Görüşmeler randevuyla 

Wijkcentrum Symfonie 

Valckeniersstraat 1 

6828	RM	Arnhem

Breda

Görüşmeler randevuyla 

Instituut voor Maat-

schappelijk Welzijn 

Willemstraat 20

4811	AL	Breda

Den Haag 

Görüşmeler randevuyla 

Bibliotheek Schilderswijk 

Koningstraat 439

2515 JL  Den Haag

Deventer 

Görüşmeler randevuyla 

Wijkwinkel Bibliotheek 

Stromarkt 18

7411 PK Deventer

Eindhoven 

Görüşmeler randevuyla 

Gemeente Eindhoven 

Stadhuisplein 10 

5611 EM Eindhoven

Enschede 

Görüşmeler randevuyla 

Verzamelgebouw 

Nijverheidstraat 11 

7511 JM Enschede

Rotterdam 

Görüşmeler randevuyla 

Humanitas 

Bergwegplantsoen 10 

3037 SK Rotterdam

NMI şubeleri 
(030) 234 29 36

Download de NMI APP

Dönmeli mi, kalmalı mı?
Geri dönüş ile ilgili sorularınız var mı?

Hollanda Göç Enstitüsü (NMI) Sosyal İşler Bakanlığı talimatıyla görev yapar. NMI’nin hizmetleri 
ücretsizdir. Telefonla bilgi almak için 030 -236 42 45 numaralı telefonu arayabilirsiniz ya da kişisel 
görüşme için 030 234 29 36 numaralı telefonu arayıp randevu alabilirsiniz. Ülkenin 9 şehrinde 
düzenlediği görüşme saatleri sayesinde NMI’ye kolaylıkla ulaşılabilir.

TR



Kendi ülkenize geri dönmeyi 
düşünüyor musunuz? 
Eğer geri dönmeyi düşünüyorsanız bütün 
yapılması gerekenleri öğrenmek için  
Hollanda Göç Enstitüsü’ne başvurabilirsi-
niz. Belki Geri Dönüş Yasası’nın sağladığı 
yardım olanaklarından yararlanma  
hakkınız vardır. NMI sizi bu konuda  
bilgilendirebilir ve size geri dönüş ödeneği 
başvurusunda yardımcı olabilir. Belki de 
taşınabilir bir ödenek alıyorsunuz; bu  
konuda da NMI size tavsiyede bulunabilir.

Danışmanlarımız geri dönüşle ilgili her 
konuda bilgililerdir. Size sağlık bakımı, 
emeklilik, ödenek, vesayet, oturum  
belgeleri, borçlar ve vergi ile ilgili 
yapmanız gerekenler konusunda bilgi 
verebilirler. Üstelik Türkiye, Fas, Surinam 
ve Bosna’nadaki kurallar ve önemli olan 
diğer konularda bilgili olduklarından özel 
durumunuza yönelik tavsiyede buluna-
bilirler. Danışmanlarımız geri dönüşün 
avantaj ve dezavantajlarını açıklığa 
kavuşturarak size karar vermenizde 
yardımcı olabilirler.

Eğer geri dönme kararı verirseniz NMI 
size geri dönme süreci boyunca idari 
işlerin hazırlanması ve uygulanması 
konusunda yardım sağlar. 

NMI tarafından sunulan hizmet 
ücretsizdir
NMI geri dönüş öncesi, sırası ve  
sonrasında yardımcı olur. Geri dönmüş 
olup Hollanda’nın yasa ve kurallarıyla 
ilgili sorularınız olduğunda da bize 
(+31) (0)30-236 42 45 numaralı bilgi hat-
tından ya da remigratie@nmigratie.nl’den 
e-mail göndererek başvurabilirsiniz.

Ulaşım
NMI telefonla bilgi vermekte ve 
ülkenin her bir ucunda 9 şehirde 
görüşme saatleri düzenlemektedir. 
Telefonla bilgi almak için  
030 236 42 45 numaralı  
telefonu, randevu almak için de 
030 234 29 36 numaralı telefonu 
arayınız. Hollandacayı yeterince 
bilmiyorsanız Türkçe, Arapça, 
Berberice, Bosnaca, İspanyolca, 
İngilizce ya da Fransızca dillerinde 
yardım alabilirsiniz. Bunun için 030 
234 29 36 numaralı telefonu arayıp 
randevu alabilirsiniz.
Sorularınızı NMI’nin web sayfası 
www.nmigratie.nl den de  
sorabilirsiniz.

Geri Dönüş Yasası
Geri Dönüş Yasası belirli ülkelerden gelen 
göçmenlere geri dönüş ödeneği alma 
olanağı tanır. Geri dönüş ödeneği geçim 
masraflarınızı karşılamak üzere her ay 
verilen bir yardımdır. 

Geri dönüş ödeneği için aranan koşullar: 
•	 	Bosna-Hersek,	Yunanistan,	İtalya,	Yeşil	

Burun Adaları, Kosova, Hırvatistan, 
Makedonya, Fas, Karadağ, Sırbistan, 
Portekiz, Slovenya, İspanya, Surinam, 
Tunus ya da Türkiye doğumlu ve Turk 
vatandaşlığına sahipsiniz ya da geçmişte 
sahiptiniz. ya da Endonezya kökenli 
olup Rietkerk Ödeneği Yasası kütüğüne 
kayıtlı olma, ya da Hollanda’da resmi 
mülteci veya ilticacı olarak kabul  
edilmiş olma

•			Hollanda’ya	18	yaş	ya	da	üzeri	gelmiş	
olma

•			Başvurunuzdan	önce	Hollanda’da	yasal	
olarak	en	azından	8	yıl	yaşamış	olma

•			Başvurunuzun	hemen	öncesinde	en	
azından bir yıl boyunca işsizlik maaşı 
(WW), Geçim Yardımı, işgöremezlik 
ödeneği ya da AOW yaşlılık ödeneği 
gibi bir sosyal ödeneğe bağımlı olma

•	 En	azından	55	yaşında	olma

Bu koşullara uyduğunuz takdirde uymanız 
gereken birkaç koşul daha vardır; en 
önemlileri:
•	 Eşiniz	varsa	eşinizle	birlikte	dönmeniz	
•			Sizin	ve	eşinizin	Hollanda	devletine	

(vergi borcu veya ödenmemiş para 
cezaları gibi) borcunuzun olmaması ya 
da bu borçlar için ödeme düzenlemesi 
yapmış olmanız. 

•			Eğer	çift	uyrukluysanız	buradan	 
ayrılmadan önce Hollanda uyruğundan 
çıkmış olmanız.

•			Eğer	sadece	Hollanda	uyrukluysanız	
bundan çıkıp orijin ülkenin uyruğuna 
geçmeyi kabul etmeniz.

•			Resmen	tanınmış	bir	mülteci	ya	da	ilti-
cacı iseniz yaşamak üzere gideceğiniz 
ülkeye yerleşme belgesi almış olmanız.

Geri dönüş ödeneğinin koşullarına uyup 
uymadığınızı öğrenmek istiyorsanız  
ayrıntılı bilgi için 030 236 42 45 numaralı 
telefonu arayın.

Geri Dönüş Yasası SVB tarafından uygu-
lanır. Geri dönmek istiyor ve geri dönüş 
ödeneğinin koşullarına uyuyorsanız 
SVB’ye başvurmanız gerekir. NMI size bu 
konuda yardımcı olabilir.
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