Uçuş Öncesi Kontrol Listesi
 Tüm ekstra bagajımı gönderdim. İzin verilen bagaj miktarı ve kilo cinsinden ağırlık, rezervasyon
evrakımda açıkça gösterilmiş.
 IOM plastik çantam yanımda ve bu çantayı, transit ve havaalanı varış yardımı için gerekmesi
durumunda görünür bir biçimde taşıyacağım.
 Bana ve bana bağımlı kişiye(lere) ait orijinal ve geçerli Pasaport ya da Acil Seyahat Belgeleri/
Laissez-Passez yanımda.
 El bagajımda herhangi bir sıvı (sıvı yiyecek veya sıvı kozmetik dahil), krem veya macun yok.
 Seyahat esnasındaki özel ihtiyaçlarımı Danışmanıma bildirdim (yemek, ilaç, tekerlekli sandalye,
hastalık vb.).
 Refakatsiz Çocuklar: Ailemin ve yasal vasimin izni de dahil olmak üzere, refakatsiz çocuk yolcu
konumunda seyahat etmek için gereken tüm belgeler yanımda.
 Yolculuğum sırasında ihtiyaç duyacağım tüm ilaçlar ve tedaviler ile orijinal doktor belgesi el
bagajımda.
 Uçuş sırasında ihtiyaç duymayacağım tüm ilaçları teslim ettiğim bagaja koydum.
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YURDUNA
DÖNENLER İÇIN
SEYAHAT REHBERI
Belçika’dan Gönüllü Dönüş

 Refakatçisiz Çocuklar: Ailemin ve yasal vasimin izni de dahil olmak üzere, refakatçisiz çocuk yolcu
konumunda seyahat etmek için gereken tüm belgeler yanımda.
Yalnızca Yeniden Entegrasyon Yardımına başvurduysanız ve kabul edildiyseniz geçerlidir:
 Uçuş öncesi danışmanlık alırken Yeniden Entegrasyon Başvuru Formunu imzaladım.
 Yeniden Entegrasyon Anlaşmasını havaalanından kalkıştan sonra imzalayacağım.
 Orijinal sureti dönüşten sonra dahi yanımda bulunduracağım.
 Memleketimdeki IOM ofisinin irtibat bilgilerinin Yeniden Entegrasyon Anlaşmasında yer aldığını
biliyorum.

Danışmanınız veya sosyal yardımcınızın yorumları:

TURKISH
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Transit Uçuşta

Memleketinize geri mi dönüyorsunuz?
Sığınmacıların Belçika’dan Gönüllü Geri Dönüşü
Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) yardımıyla Belçika’dan Gönüllü Dönüş için başvurdunuz. Dönüşünüzün
tüm aşamalarında size yardımcı olmak için gereken tüm çabayı gösteriyoruz.

• Direkt uçuşunuz yoksa, büyük Avrupa havaalanlarında IOM ekibi size
yardımcı olur.
• Kalkıştan önce kabul edilmiş olması halinde, IOM Avrupa dışında
transit uçuşunuzda size yardımcı olacaktır.

Bu broşürü dikkatlice okuyunuz.
• Transit uçuşta IOM’dan yardım alıyorsanız, IOM çantanızı yanınızda
taşımanız zorunludur. Böylece IOM çalışanları sizi daha kolay
tanıyabilecektir.

Yarınını İnşa Etmek için Bugünden Dönüş

• IOM, bağlantılı uçuşunuza güvenle ve zamanında binmenizi sağlar.

Havaalanında (Brüksel Ulusal Havaalanı/Zaventem)

sayısına ve ağırlıklarına sıkı sıkıya uymanız gereklidir.

• Danışmanınıza özel tıbbi yardıma ihtiyacınız olduğunu bildirdiyseniz,
IOM, seyahat şirketi ve havaalanı hizmetleri tarafından uygun şekilde
ilgilenilmesini sağlayacaktır.

• Buluşma noktanız 6. sırada, kalkış saatinden 3 saat öncedir.

• Transit uçuşta konaklamanız gerekirse, IOM sizin için konaklama
düzenlemeleri yapabilir.

• 6. sırada, IOM Havaalanı Yardımcılarından biriyle buluşursunuz: Bu kişiler, giydikleri mavi IOM ceketi ve

Varıştan Sonra

• Sorunsuz bir yolculuk yapmak ve muhtemel gecikmelerin önüne geçmek için, izin verilen bagaj

mavi IOM şapkası sayesinde kolayca tanınabilir.

• Önceden kabul edilmiş olması halinde, IOM varış noktanızda
sizi karşılayacak ve memleketinizde gideceğiniz yere kadar ulaşım
hizmeti sağlayacaktır. IOM tarafından tanınmanızı kolaylaştırmak
için, IOM çantanızı taşımanız gerekir.

6. sira

• IOM, gümrük ve göçmen kontrolleri dahil olmak üzere gerekli
prosedürlerde size yardımcı olur.
• Özel tıbbi yardıma ihtiyacınız varsa, IOM yer hizmetleri tarafından
uygun şekilde izlenmenizi sağlar (örneğin ambulans ve/veya doktor).

Evinize güvenle dönmenizi dileriz!
IOM Belçika ve Lüksemburg
• IOM Havaalanı Yardımcılarından biri bagajınızın teslim edilmesi, güvenlik ve pasaport kontrolü dahil
olmak üzere uçağa biniş öncesi prosedürlerde size yardımcı olur.
• IOM Havaalanı Yardımcısı uçağa biniş kapısına kadar size eşlik eder ve uçuş kartınızı size verir.
• Son havaalanına kadar seyahatiniz boyunca IOM ekibi tarafından kolayca tanınmanız için, IOM çantasını
kullanmalısınız.
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