
Mülteciler:
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Sqäqnma hakkqna sahip olanlar ve
mülteciler GFK gereäince (Genevre
Mülteciler antlawmasq) üx yql aradan
sonra, eäer BAMF (Göxmenler ve
Mülteciler Federal dairesi) iznin geri
alqnmasq gerekxesi yada bir itirazqn
olmadqäqnq bildirdiäinde yerlewme izni
alqrlar.

Müsamahalq izin, aynq wekilde devam
etmektedir. Müsamahalq izin, kanuni yada
sqnqr dqwq etmeye engel gerxek bir neden
var ise ve oturma izni de verilemiyorsa
uygulanqr.

Gexici oturma izinler ixin, örneäin ix harp
nedeniyle sqäqnmqw olanlara 6 aylqk bir
oturma izni verilmesi ön görülmektedir.

Eyalet hükümetleri zor durumlar komis-
yonlarq kurmaya yetkilendirilmiwlerdir.

Ix iwleri bakanq zor durumlar komisyonun
ricasq üzerine, kanundan ayrq bir oturma
ünvanq (oturma sqfatq) verebilir.

Müsamahalq izini olan yabancqlar ixin
yasal bir eski durum düzenlenmesi
yapqlmqwtqr. Bu durumlarda, 01.07.2007
belirleyici tarihtir. (Yurt ixine giriw 8 veya
6 yql öncesinde olamalqdqr.)

Bawlqca deäiwiklikler:
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20.08.2007 tarihinden itibaren üx oturma
sqfatq olmakdadqr

Oturma ve xalqwma izinlerinin birlewik
onaylanmalarq

Kaynawma (entegrasyon) kurslarq

Oturma ünvanq (Oturma veya Yerlewme
izni) xalqwmak ixin, bawarqlq bir yüksek
öärenimden sonra verilmesi

Güvenlik axqsqndan arawtqrqlmasq

Bilim arawtqrmacqlarq ve insan tacirlerin
kurbanlarq ixin özel oturma sqfatq
verilmesi

Eski durum, yasal uygulanmasq

Etraflq bilgiler ixin Internetde
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Kaynawmayq aktif gerxeklewtirelim

Bilinmesi yararlq

Göxmenler yasasq

(Avrupa birliäinin belirlediäi
oturma izni ve iltica yasalarqnqn
deäiwiklikleri ile)

Türkxe
türkisch



Oturma ünvanlarq:
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20.08.2007 tarihinden itibaren oturma
ünvanlarq üx bawlqk altqnda toplanmak-
tadqr.

Oturma izni
- Yerlewme izni
- Avrupa birliäinin sürekli oturma izni

Oturma izni, oturma izni kanununa göre
süreli ve bir maksada baälq verilir.
Örneäin ikamete baälq bir kowul
mümkündür.

Yerlewme izni temel olarak bew yqllqk
oturma izninden sonra, eäer diäer
kowullarda gerxeklewmiw ise verilir.

Iznin verilmesinden önce güvenlik axqsq
bakqmqndan bir genel soruwturma axqlqr.

-

Yerlewme izni, süresiz ve kowulsuzdur.
Bawlqca wartlarq 60 ay kanuni emekli
primleri (veya ewit deäer ödemelerin)
ödenmiw olmasq ve yeteri kadarda
almanca bilinmesi.

Avrupa birliäinin sürekli oturma iznide
süresizdir ve bew yql sonra bir oturma
ünvanqyla verilebilinir. Diäer wartlarda
mevcut olmalq.

Iw göxü / Yüksek öärenim
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Oturma ve xalqwma izinleri bir iwlem
ixinde birlewtirilip verilir. Yetkili makam
yabancqlar polisidir.

Yüksek kalifiye elemanlara (örneäin
bilim adamlarq, mütehassqslar), bir belirli
iw yerleri var ise, bawtan itibaren yerlewme
izni verilebilinir.

Belli wartlar altqnda serbest meslek
sahiplerinin de göxmenliäi mümkündür.

Bawarqyla bitirilmiw bir yüksek okul
öäreniminden sonra, oturma izni bir yqla
kadar (uygun) bir iw bulabilme ixin
uzatqlabilinir.

Bilim arawtqrmacqlarq ixin özel bir oturma
ünvanq düzenlenmiwtir.

Aile birlewimi / Kaynawma:
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Ewlerin her ikiside 18 yawqnq doldurmuw
olmalqdqrlar.

Buraya gelmeden temel almanca dil
bilgisi mevcut olmalqdqr ve gelen ew
tarafqndan ispat edilmelidir. (bazq
vatandawlqklar tarafindan)

Xocuklarqn gelebilmeleri 16 yawlarqna
kadar mümkündür, özel durumlarda bu
(örneäin sqäqnma hakkqna sahip olanlar
veya Avrupa Birliäi devletleri uyruklu
kiwilerin xocuklarq) 18 yawqna kadar da
olabilir.

Gelen yeni göxmenlerin bir kaynawma
kursuna devam etme haklarq vardqr. Böyle
bir hakkqn olduäu ve hak sahibinin
almanca bilmediäi durumda kurslara
katqlma mecburiyeti vardqr.

Kaynawma kursu temel ve almanca
ilerletme kursu ile bir de yönlenme
kursundan oluwmaktadqr. Yönlenme
kursunda alman kanunsal düzeni,
Kültürü ve tarihi tanqtqlmaktadqr.


