Stand: Januar 2017/Türkisch

REAG/GARP Programı 2017
Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers
Government Assisted Repatriation Program

Proje“Almanya genelinde kendi istek ve arzuları ile ülkelerine dönenleri
madden destekleme“

Bilgilendirme
A. Genel Bilgi
Geri dönüş ve başlangıç yardım programi insani (hümaniter) bir yardım programıdır. Gönüllü geri dönüşleri/
devam göçleri destekler, yeni başlangıçlara yardım sağlar ve göç hareketlerini kontrol eder.
Bu program içişleri bakanlığı ve eyalet bakanlıkları adına IOM tarafından organize edilir. Bu çalışma
belediyelerin, çeşitli refah kuruluşlarının, danışma bürolarının ve Birleşmiş Milletler Iltica Komiserinin (UNHCR)
işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.
Bu program geri dönüş/devam göçünü düzenli bir şekilde hazırlayıp gerçekleştirmektedir. Programın koşulu, geri
dönenlerin kendilerinin ve ailelerinin maddi olanaklarının yeterli olmaması ve bu olanağı sağlayacak üçüncü bir
şahıs veya kurumun bulunmamasıdır. Geri dönüş masrafları (pasaport, vize, havalimanına ulaşım vs.) için ilgili
sosyal yardım dairesine (Sozialamt) veya gerekli masrafı taşımayı kabul eden ilgili başka makama başvurulması
gerekmektedir. Devam göç halinde gerekli ve geçerli vizelerin bulunması gereklidir.
B. Yardımlar
Bu program aşağıda belirtilen yardımları sağlar:




nakliye/taşıt masrafları (uçak, tramvay, otobüs)
250 €’ya kadar benzin masrafı
12 yaş üstündekilere 200 €’ya kadar, 12 yaş altındakilere 100 €’ya kadar seyahat yardımı

 Başlangıc yardımı
Belirtilen program 12 yaş üstündeki Azeri ve Türk vatandaşlarına 300 €’luk ve 12 yaş altındakilere 150 €’luk “yeni
başlangıc” yardımı sağlar. Bu miktar, paragraf § 29 Abs.1 Nr. 1 AsylG (Dublin durumu) nin REAG/GARP`a başvuru anında
kesinleşmiş olması durumunda, aile başına maksimum 900 € dur.
C. Müracaat
Başvurular sadece eyaletlere bağlı resmi makamlarda (sosyal yardım dairesi, yabancılar dairesi), refah
kuruluşlarında, danışma bürolarında veya UNHCR’de yapılır.
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D. Yararlanabilen kişiler ve gerekli şartlar
Aşağıda belitilen kişiler geri dönüş başlangıç yardımlarından yararlanabilirler:
 ilgili iltica yasasının 1. maddesi kapsamına girenler
 ilgili makamlar tarafından mülteci statüsünde kabul edilmis olanlar
 oturumlarına devletler umumi hukukuna göre, insani veya siyasi sebeplerden dolayı izin verilmiş diğer
yabancılar.
 zorla fuhuşa veya insan ticaretine maruz kalan kişiler.
Avrupa Birliğine üye ülkelerin vatandaşlarına geri dönme ve baslangıç yardımı yapılmaz. Bu kural zorla fuhuşa
ve insan ticaretine maruz kalmış kişiler için geçerli değildir.
Tüm gönüllü dönen ve transit yolcuların ülkeden çıkış yaparlar iken, geçerli bir pasaporta yada sınırı geçmek
için geçerli bir seyahat belgesine haiz olmaları gerekmektedir. Bu kişilerin yardım taleplerinin yasal dayanağı
bulunmamaktadır.
“Dublin Yöntemi“ olarak ifade edilen durumda( başka bir Avrupa Birliği ülkesine geri gönderimi) REAG/GARP
tarafından herhangi bir yardımın sağlanması durumu sözkonusu değildir.
Müracat edenlerin, bir imza ile kendi istekleri sonucunda Federal Almanya`yı terk ettiklerini onaylamaları
gerekmektedir.Avrupa Birliğine dahil olmadığı halde, Federal Almanya için vize muafiyetine sahip ülkelerin
vatandasları, vize muafiyetinin geçerli olduğu tarihten itibaren Federal Almanya`ya gelmişler ise seyahat ve
baslangıç yardımı alamazlar. Bu kural zorla fuhuşa ve insan ticaretine maruz kalmış kişiler için geçerli değildir.
Ilgili kişiler bu imza ile resmi makamlara yaptıkları başvuru ve idari mahkemelere açtıkları her türlü davadan
feragat ettiklerini teyid eder ve oturum haklarından vazgecerler. Basvuru sahiplerinin tekrar Federal
Almanya`ya gelebileceklerine dair herhangi bir belirti ve ipucunun olmaması gerekmektedir.
E. Devam göçenlere “göç- vizesi”
Üçüncü bir devlete göçmek isteyen yabancıların öncelikle göçmenlerle ilgilenen danışma bürolarına müracaatta
bulunmaları gerekir (Raphaels-Werk, Diakonisches Werk, DRK). Bu danışma büroların adresleri:
http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZMV/Bundesstelle_f%C3%BCr_Auswanderer_u
nd_Auslandstaetige/Beratungsstellen/beratungsstellen_node
adresinden öğrenilebilinir. Üçüncü bir devlete göç etmek isteyenlerin müracaatları IOM tarafından sadece geçerli
bir vize ile işlenilebilinir.
F. Detaylı bilgi
Program ile ilgili daha geniş bilgiler, şehirlerin ve ilçelerin sosyal yardım ve yabancılar dairelerinden, refah
kuruluşlarından, danışma bürolarından, merkezi geri dönüş bürolarından ve IOM Nürnberg`den (Almanca veya
Ingilizce olarak) öğrenilebilinir.
G. Masrafları kendi karşılayanlara özel program (SMAP) (tek gidiş)
Bu programdan yararlanamayan kişilere IOM SMAP programı (Special Migrants Assistance Program) ile uçuş
organize edebilir ve uygun tarifeli biletler araştırarak tavsiye edebilir.
Bu program özellikle Amerika/Kanada/Australya’ya göçmek isteyenler ile ilgilidir.
Uçak masraflarını göç edenler ya kendileri karşılar ya da karşılayacağını ibra eden bir yazıyı ilgili makamdan
(sosyal yardım dairesi, refah kuruluşları vs.) alarak IOM e iletir.
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