
 

 

  

 

Danışmanlık hizmeti sunuyoruz 
 

Pazatesi - Cuma saat 9 - 14 
 

 

Danca ve İngilizce 
Tel. 33 73 50 00 

 
 

 Aşağıdaki numaralardan– Danca haricinde – belirtilen dillerde 
de danışmanlık sunulur 

 
 

 Boşnakca / Sırpça / Hırvatça  
33 73 52 33 

 
Arapça ve Kürtçe (Soranice) 

33 73 52 28 
 

Somalice 
33 73 53 11 

 
Urduca ve pencapca 

33 73 52 05 
 
 

 Kesin dönüş konusunda haklarınız ile ilgili yüzyüze somut bir 
danışmanlık istiyorsanız web sitemizde bulabileceğiniz bilgi 

formunu doldurup bize göndermelisiniz. 
 

www.atvendehjem.dk 
 
 

Bize e-mail ile de ulaşabilirsiniz  
atvendehjem@drc.ngo 

 
 
 
 

http://www.atvendehjem.dk/
mailto:atvendehjem@drc.ngo
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KESİN DÖNÜŞ 2022 HAKKINDA 
 
 

Mülteciler, göçmenler ve çifte vatandaşlara yönelik 
 kesin dönüş hakkında bilgi 

 
 
 
 



  

DRC Dansk Flygtningehjælp (Danimarka Mülteciler Yardım Kurumu) 
kendi ülkelerine ya da daha önceki ikamet ettikleri veya yakin aile 
bağlarının olduğu bir ülkeye gönüllü kesin dönebilme hakkında 
vatandaşlara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Mülteciler, göçmenler 
ve çifte vatandaşlık sahibi kişiler (Danimarka ve bir başka ülke 
vatandaşlığı) ülkelerine döndükleri takdirde beraberlerinde maddi 
destek alma olanağına sahiptirler. Yardım alıp alamayacağınız 
Danimarka’ya ne zaman geldiğinize ve oturma izninizin türüne 
bağlıdır.  

 

Kendi ülkenize dönmek için yardım alıp alamayacağınızı öğrenmek 
istiyorsanız www.atvendehjem.dk sitesinden bir bilgi formunu bize 
göndermelisiniz. 

 

2022´de yetişkinler kendi ülkelerinde yeni bir yaşama başlamak için 
146.639 krona kadar para alma olanağına sahipler. Çocuklar 44.723 
krona kadar para alma olanağına sahipler. 

 
Bu para ara iki etapta ödenir – ilk ödeme (yetişkinlere 58.655 krona 
kadar, çocuklara 17.889 krona kadar) Danimarka’dan ayrılırken ve 
ikinci ödeme (yetişkinlere 87.984 krona kadar çocuklara 26.834 krona 
kadar) kendi ülkelerinde geçirdikleri bir yıldan sonra ödenir. 

 

 

• Yolculuk masrafları,  

• Eşyaların nakli ya da kişisel eşyaların satın alınmasına dair    
masraflara yardım, 

• İş malzemeleri ve iş malzemelerinin nakli,  

• 4 senelik hastalık sigortası/ tedavi masrafları,  

• 1 senelik ilaçlar,  

• Zaruri yardımcı araç gereçler,  

• 5-16 yaş arası çocukların 4 yıllık okul masrafları,  

• Seyahat belgelerinin tedariki için yardım.  

 

 



  

Eğer en az 55 yaşındaysanız ve gönüllü olarak ülkenize kesin 
dönerseniz Danimarka’dan her ay sabit bir aylık para yardımı da 
alabilirsiniz. 
 
Eğer 50 ile 54 yaş arasındaysanız, bazı özel durumlarda da bahsedilen 
aylık para yardımını alabilirsiniz.  
 
Bu para yardımı normalde aylık 2.800 kron ile 3.600 kron arasındadır. Aylık 
para yardımını alabilmek için Danimarka’da en az 5 yıl oturum iznine sahip 
olmuş olmalısınız.  
 

Eğer Danimarka ve ülkeniz arasında karşılıklı bir sözleşme varsa, 
emekliliğinizin bir kısmını beraberinizde götürmeniz mümkün olabilir. 
 

Mülteciler genel anlamda 1 sene içerisinde kesin dönüş kararlarından 
pişman olup Danimarka’ya geri gelebilirler. Bu onlar için Danimarka’da 
yeniden oturum izni alabilecekleri anlamına gelmektedir. Ama kesin 
dönüşten pişmanlık duymaları halinde, kesin dönüş yardımının hepsini 
geri ödemek zorundadırlar.  
 
Göçmenler kendi ülkelerine döndükten ve kesin dönüş desteğini aldıktan 
sonra Danimarka’ya geri dönme hakkına sahip değillerdir. Onlar için karar 
nihaidir ve Danimarka’da ikamet ederken sahip oldukları haklara elveda 
demeleri anlamına gelmektedir.  
 
Çifte vatandaşlar Danimarka’yı terkederken Danimarka 
vatandaşlıklarından kısmen vazgeçmek zorundadırlar. Bu kişiler 2 sene 
içerisinde Danimarka vatandaşlığından vazgeçme kararlarından pişmanlık 
duyma olanağına sahiptirler. Eğer kesin dönüşten pişmanlık duyarlarsa 
aldıkları kesin dönüş yardımının hepsini geri ödeyeceklerdir.  

 

Ülkenize kesin geri dönüş yapmayı düşünüyorsanız, web sitemizde 
bulabileceğiniz bilgi formunu bize gönderebilirsiniz. Yüz yüze 
yapacağımız bir görüşmede olanaklarınız ve haklarınız hakkında 
size bilgi veririz ki siz de buna göre kararınızı verebilirsiniz. Eğer 
isterseniz görüşmede bir tercüman bulundurabiliriz. Bizim görevimiz 
kararınızı alırken kullanacağınız bilgileri size vermektir.  


