
StarthilfePlus: Vatana gönüllü dönüşte mali 
yardım
REAG/GARP programına ek olarak StarthilfePlus ile ilave bir mali yardım alabilirsiniz. 

StarthilfePlus ile kimler mali yardım alabilir?

• İltica davanızın sonuçlanmasından önce gönüllü olarak vatanınıza geri dönmek için başvuruda bulunursanız 1.200 Euro alabilirsiniz 
(kademe 1).
• Eğer iltica başvurunuz ret edildiyse ve size tanılan ülkeyi terk etme süresi içinde gönüllü olarak vatanınıza dönmeye karar verirseniz, 
800 Euro alabilirsiniz (kademe 2)

• Eğer Alman hukukuna göre size korunma hakkı sağlandıysa ve vatanınıza geri dönerseniz 800 Euro alabilirsiniz (kademe S). 
Bilgi: Kademe S, REAG çerçevesinde tüm uyruklar için geçerlidir.

• 12 yaş altı çocuklar için yarısı ödenmektedir.

• Eğer Arnavutluk veya Sırbistan’dan geliyorsanız ve Almanya’da en azından iki yıldan beri müsamaha ediliyorsanız (uzun süreli 
müsamaha), Arnavutluk’a veya Sırbistan’a geri dönmeniz durumunda bir defaya mahsus olmak üzere 500 Euro tutarında mali yardım ve 
de ihtiyaca göre aşağıdaki maddi yardımlar şeklinde tekrar entegrasyon yardımı alabilirsiniz (kademe D):
-> Aileler için 2.000 Euro’ya kadar ve tek kişi için 1.000 Euro’ya kadar ikamet masrafları için
-> Aileler için 3.000 Euro’ya kadar ve tek kişi için 1.500 Euro’ya kadar tıbbi masraflar için

• Eğer dörtten fazla aile üyesi ile birlikte yurt dışına çıkarsanız, aile olarak ayrıca 500 Euro alabilirsiniz (aile teşviki).

StarthilfePlus için nasıl başvurabilirsiniz?

Gönüllü olarak ülkeyi terk etmeye karar verdiyseniz, Danışmanlık Daire’niz ile birlikte REAG/GARP programı ve StarthilfePlus yardımı 
için başvurun. Yakınınızdaki Geri Dönme Danışmanlık Dairesi’ni www.ReturningfromGermany.de/en/centres altında bulabilirsiniz.
Gönüllü olarak ülkeyi terk etmeniz durumunda iltica dilekçenizi geri alacağınızı ve kanuni yollara başvurma hakkından vazgeçeceğinizi 
imzalamanız gerekmektedir.

Ne zaman StarthilfePlus yardımı alabilirsiniz?

StarthilfePlus dilekçenizin onaylanması durumunda ödeme 
• kademe 1 ve 2’de iki taksit olarak yapılır. İlk yarısı normal GARP başlangıç yardımı ile birlikte ülkeden çıkış sırasında hava limanında, 
ikinci yarısı altı ila sekiz ay sonra vatanınızda IOM aracılığıyla yapılır.
• kademe S’de tek taksit olarak çıkış yaparken hava limanında yapılır.
• kademe D’de tek taksit olarak vatanınızda yapılır. Bireysel tekrar entegrasyon yardımını vatanınızda IOM ile kararlaştırmanız 
gerekmektedir.

Nereden ek bilgi alabilirsiniz?

Yakınınızdaki bir Geri Dönme Danışmanlık Daire’sinden bireysel danışmanlık hizmeti alın. 
Ek bilgileri www.ReturningfromGermany.de/en/programmes/starthilfe-plus sayfasında bulabilirsiniz.

Gönüllü olarak geri dönmenizde yardım almanız için bir hukuki hakkınız bulunmamaktadır.

Durum: Ocak 2018

Bu sayılan köken ülke vatandaşları için geçerlidir: Afganistan, Mısır, Cezayir, Etiyopya, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Çin, Côte d’Ivoire 
(Fildişi Sahili), Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Eritre, Gambiya, Gana, Ginea Bissau, Hindistan, Irak, İran, Kamerun, Kenya, Lübnan, 
Libya, Mali, Fas, Moğolistan, Nijer, Nijerya, Pakistan, Filistin Özerk Bölgeleri, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, 
Tacikistan, Togo, Tunus ve Vietnam.
Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rus Federasyonu, Türkiye, Ukrayna vatandaşlarının 01.12.2017 tarihinden önce iltica davası için 
kayıtlarını yaptırmış olmaları ve ilgili vize serbestisinden önce (Gürcistan 28.03.2017/Ukrayna 11.06.2017) ülkeye girişlerini yapmış 
olmaları gerekmektedir.
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