Geri dönüş hakkında bilgilendirme

Dönmeli mi,
kalmalı mı?

Kesin dönüş hakkında
bağımsız danışmanlık

Diğer birçok göçmen ve mülteci gibi, siz de geldiğiniz ülkeye
dönmek veya Hollanda'da kalmak arasında tereddüt ediyor
olabilirsiniz. Böyle bir kararda farklı değerlendirmeler
hesaba katılmalıdır. Maddi durum bunlardan biridir. "Ülkeme
dönersem, emekli aylığım veya yanımda götürebileceğim
diğer ödenekler nasıl etkilenir?” gibi soruların yanı sıra,
”Hollanda vatandaşlığım, sağlık sigortam, vergi kesintileri,
vefat etmem halinde ailemin durumu ne olacak?”, veya, “Ya
orada bir hayat kuramazsam?”, ”Kesin Dönüş Yasası’ndan
da acaba yararlanabilir miyim?" gibi konular da sizi meşgul
ediyor olabilir.
Kesin Dönüş Yasası ödeneğinden yararlanmak için bazı şartlar:
• Bosna-Hersek, Yunanistan, İtalya, Kosova, Yeşil Burun Adaları, Hırvatistan,
Makedonya, Fas, Karadağ, Portekiz, Sırbistan, Slovenya, İspanya, Surinam,
Tunus veya Türkiye doğumlu ve vatandaşlığına sahip olmalısınız (veya geçmişte
sahip olmuş olmalısınız).
• Başvurunuzdan önce Hollanda'da kesintisiz 8 yıl yasal ikamet etmiş olmalısınız.
• Başvurunuzdan önce en az bir yıl boyunca WW (işsizlik parası), sosyal yardım
parası, malülen emeklilik, devlet emekli maaşı (AOW) veya benzeri bir sosyal
güvenlik ödeneği almış olmalısınız.
• En az 55 yaşında olmalısınız.
Diğer şartlar ve koşullar için web sitemizi ziyaret ederek Kesin Dönüş
Yasası testini yapınız!
www.nmigratie.nl/remigreren/hulpmiddelen/remigratiewet-zelftest

Bu sorulara yanıt bulmak için, devlet
kurumlarına veya kesin dönüş konusunda adım atmış tanıdıklarınıza danışmış
olabilirsiniz. Ama bu kaynaklardan aldığınız
bilgiler kafanızdakı soru işaretlerini
gidermeyebilir. Herkesin durumu farklıdır,
dolayısıyla herkese şahsi durumuna göre
bilgi verilmelidir.

Kişisel ve durumunuza özel
danışmanlık hizmeti

Bu yüzden, kesin dönüş konusunda 30
yıllık deneyime sahip ve bu mevzular için
Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı (SZW)
tarafından görevlendirilmiş Hollanda Göç
Enstitüsü (NMI) ile iletişime geçmenizde
yarar var. Zira, yukarıda bahsedildiği gibi
bu tür önemli kararlar her şahıs için farklı
sonuçlar doğurur.  NMI danışmanları
sizinle yaptıkları görüşmelerde kişisel
koşulları da hesaba katarak, tarafsız
değerlendirme yapar ve size ona göre
tavsiyelerde ve önerilerde bulunurlar.
Ayrıca, başvuru işlemlerinin süresi
hakkında da bilgilendirirler.

Sizin için ne yapabiliriz

NMI danışmanları, kesin dönüşün
tüm önemli boyutları hakkında gerekli
bilgiye sahip olmalarından ötürü size
konunun avantajlarını ve dezavantajlarını
anlatabilirler. Ayrıca, durumunuzun
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tarihine kadar sunduğu imkanlardan
yararlanmaya uygun olup olmadığını da
değerlendirebilirler. Danışmanlar
size anadilinizde yardımcı
olurlar: Türkçe,

Fas Arapçası, Arapça, Boşnakça/Sırpça,
İspanyolca, İngilizce, Almanca, Fransızca
ve Papiamentoca konuşan danışmanlar
mevcuttur.
Danışmanlarımız örneğin Türkiye,
Fas, Surinam, Bosna ve Sırbistan
gibi ülkelerdeki kurallara da aşinadır.
Danışmanlarımız, hem kesin dönüş
ödeneği başvurunuzda, hem de
dönüşünüz için gerekli  işlemlerde
yardımcı olabilirler. Ayrıca, ülkenize geri
döndükten sonra karşılaşabileceğiniz bazı
sosyal ve hukuki meselelerde de yardımcı
olabilirler.

NMI’yi tercih etmeniz
için sebepler

NMI’nin hizmetlerinden yararlanmak size
aşağıdaki avantajları sağlar:
	ücretsiz, tarafsız ve size özel hizmet
	 net ve uzman bilgi
	geri dönüş ülkesi hakkında güncel
bilgiler
	karşılıklı güvene dayalı danışmanlık
(güvenilir hizmet)
	(arzunuza göre) anadilinizde bilgi
	 kolay erişilebilirlik
ilgili destek ağı

Daha fazla bilgi
Kesin Dönüş Yasası’na başvuru veya aldığınız ödeneği bir başka ülkeye
götürme hakkınızın olup olmadığını, NMI’nin size hangi şekilde yardımcı
olabileceğini öğrenmek veya kesin dönüşün diğer boyutları hakkında
daha fazla bilgilenmek ister misiniz? Veya, NMI tarafından bölgenizde bir
bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine ne dersiniz?  
Öyleyse,  telefon, WhatsApp, e-posta veya web sitesi aracılığıyla
bizimle iletişime geçiniz. İletişim bilgilerimizi aşağıda ve web sitemizde
bulabilirsiniz. Hizmetlerimiz ücretsizdir!

Kesin dönüş hakkında bağımsız danışmanlık

Catharijnesingel 50
3511 GC Utrecht
info@nmigratie.nl
030 236 42 45
06 16 95 48 85 (sadece mesajlar)
www.nmigratie.nl

Güncel bilgiler için web
sitemizi takip ediniz!

