Kaynawmayq aktif gerxeklewtirelim
Alman vatandawlqäqnq kaybetikten sonra ikamet durumu:

Önemli:

n

Yerlewme izni veya oturma izni hakkqnqzq korumak
istiyorsanqz, kesinlikle 30. Haziran 2005 tarihinden
önce yabancqlar dairesinde bir dilekxe vermeniz
gerekiyor !

Wayet dilekxe zamanqnda (30.06.2005 tarihine
kadar) verilir ise, bunlar gexerlidir:
Alman vatandawlqäqnq kaybetiäinde, alman olarak
bew seneden beri Almanya’da ikamet etmiw ise
(§ 38, fqkra 1, no. 1 yabancqlar yasasq gereäince)
yerlewme izni verilecektir.

Yeniden alman vatandawlqäqna gexiw
Ayrqyeten Hessen eyaletinde bunlar gexerlidir:
Ikamet yasasqnqn § 9 bütün wartlarqnq yerine
getirenlere, yerlewme izni hemen verilebilinir.
Alman vatandawlqäqna gexilmeden önceki ikamet
sürecide hesaba katqlacaktqr.
Alman vatandawlqäqnq kaybetiäinde, alman olarak
bir seneden beri Almanya’da ikamet etmiw ise
(§ 38, fqkra 1, no. 1 yabancqlar yasasq gereäince)
oturma izni verilecektir.

n

n

Yeniden alman vatandawlqäqna gexmek
mümkündür, ama önce diäer vatandawlqktan xqkqw
ispat edilmesi gerekir.

Yeniden alman vatandawlqäqna gexmek ixin, wu an
gexerli olan yasal wartlar gexerlidir. Mesela
almanca dilini yeterince bilinmesi ve wahsqn
güvenlik axqsqndan arawtqrqlmasq.

Ayrqyeten Hessen eyaletinde bunlar gexerlidir:
Oturma izni 3 sene süreli olarak hemen
verilecektir. Geximini kendileri
saälayamayanlarada bir ikamet ünvanq verilmesi
mümkündür.
Yerlewme izni ve oturma izni verilmesi, zamanqnda
(30.06.2005 tarihine kadar) bawvurulmuw ise
hakkqnqzdqr.

30.06.2005 bawvuru tarihini kaxqranlar ixin § 38
yabancqlar yasasq gexerli olmayacaktqr. Böylece bir
ikamet ünvanqn verilmesi ixin bu yasa gereäince
hakkqnqz yoktur ve ikamet yasasqndan dolayq
sorunlar yawanabilinir. Aynq zamanda iw pazarqna
girmenizide etkileyebilir.

Bawka bir vatandawlqk
alqndqäqnda, alman
vatandawlqäqnqn
kaybedilmesiyle ilgli noktalar
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n
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Vatandawlqkta kalma müsaadesi:

Yeni hukuki durum:

n

01.01.2000 tarihinde yeni vatandawlqk yasasq
yürürlüäe girdi ve bu günden beri deäiwik hukuki
wartlar yürürlüäe girmiw durumdadqr:

n

01.01.2000 tarihinden beri kendi dilekxeniz üzerine
bawka bir ülkenin vatandawlqäqnq aldqäqnqzda, alman
vatandawlqäqnq kayqp ediyorsunuz.
Bawka vatandawlqäq almanqz ile -kanun gereäine
göre- alman vatandawlqäqnqzq otomatikmen
kaybetmiw oluyorsunuz. Ister Alman makamlarq bu
bilgiye henüz sahip olmamqw olsunlar, ister wahqslar
gerxeäin hix ortaya xqkmayacaäqndan emin olsalar
dahi her hal ve durumda, vatandawlqk kaybolmuw
durumdadqr.
Ikamet ünvanqnq axqk bir duruma getirmeden, diäer
vatandawlqäqn geri verilmesi, vaz gexilmesi hix bir
fayda getirmez, aksine kiwilerin vatansqz durumuna
düwmeleriyle sonuxlanabilir.

n

Diäer vatandawlqäq aldqäqnqzda nerede oturduäunuz
yada bawvurduäunuzda nerede ikamet ettiäinizin
hix bir rol oynamaz. Ister Almanya’da veya bawka
bir ülkede baw vurmuw olabilirsiniz.

n

Baw vuran wahsqn doäumu ile alman olmasq veya
sonradan alman vatandawlqäqnq almasqnqnda hix bir
önemi yoktur.

n

Mesela 1998 yqlqnda alman vatandawlqäqna gexmiw
olan wahqslarqn, mesela 1999 yqlqnda türk
vatandawlqäqna yeniden gexmek ixin dilekxe
vermesi üzerine, 2000 yqlqnda türk vatandawlqäqna
alqnmalarq xok önemli bir duruma yol axabilir, zira
bu durumda da alman vatandawlqäq kaybolmaktadqr.

n

Yanlqzca, eäer alman vatandawlqäqna gexiw 1999
yqlqnda olmuw ve diäer vatandawlqkda 31.12.1999
tarihine kadar yeniden alqnmqw ise, her hangi bir
olumsuz sonux olmaz. Xünkü eski hukuki durum
gexerli olmaktadqr, “eski hukuki duruma” bakqnqz.

n

Istisna olarak, bawka bir vatandawlqk alqnsa dahi,
vatandawlqkta kalma müsaadesi ile alman
vatandawlqäqnq kayqp etmeme durumu da vardqr.
“Vatandawlqkta kalma müsaadesi”’ne bakqnqz.

n

Alman vatandawlqäqnq kayqp etmemek ixin, bawka
veya daha önceki vatandawlqäqna gexmek ixin
dilekxe verilmeden önce, alman makamlarqndan
vatandawlqkta kalma müsaadesi alqnmasq gerekiyor.

n

Müsaadenin muamele prosedür süreci, bawka bir
vatandawlqk alqnmasqndan önce bitmiw olmalqdqr.

Alman vatandawlqäqnq kaybetikten sonra ikamet durumu

Eski hukuki durum (31.12.1999’a kadar gexerli idi):

n

Wimdiki hukuki duruma zqt olarak, önemli bir
istisna düzenleme vardq:
01.01.2000 tarihinden önce bir alman vatandawqnqn
dilekxe üzerine bawka bir vatandawlqk aldqäqnda,
Almanya’da bir ikametgahq veya sürekli ikameti
olmasq durumunda, istisna olarak alman
vatandawlqäq devam edebiliyordu. Bu durumdada
bir istisna vardq: 6. Mayqs 1963 tarihinde avrupa
konseyinin yapmqw olduäu antlawmayq imzalqyan
ülkelerin vatandawlarqnqn bu imkanlarq yoktu.
Mesela Türkiye bu antlawmayq imzalamamqwtq.

n

Vatandawlqäa gexerek veya doäuwu ile alman
olanlarqn, alman vatandawlqklarqnq kaybetiklerinde,
Almanya’da hukuken yabancq sayqlqrlar ve ikamet
etmeleri ve xalqwmalarq ixin bir ikamet ünvanqna
(§ 38 yabancqlar yasasq gereäince) ihtiyaxlarq
vardqr. Alman pasaport ve hüviyet cüzdanlarq
kendilerinden alqnqyor.

n

Bir wahqs vatandawlqäqnq kaybettiäini öärendikten
sonra, müracât ixin tanqlan altq ay ixinden bir
dilekxe ile bir ikamet ünvanqn verilmesi ixin
bawvuruda bulunmasq gerekiyor.
Hessen eyaletinde gexerli olan durum: 01.01.2000
tarihinden sonra alman vatandawlqäqna gexenlere,
alman vatandawlqäqnq kaybetme konusundan dolayq
bilgilendirmek ixin, ayrqyeten bir bilgilendirme
belgesi wahqslara verilmiwtir. (Hessen eyaletinin
resmi gazetesi 2001, Sayfa 2493) Böylece bu
konuda söz konusu olan wahqslar durumlarqnq
öärenmiw oluyorlar. 01.01.2005 tarihinde yürürlüäe
giren yeni göxmenler yasasqyla tanqlan süre
bawlamqwtqr.
Bu yüzden 30.06.2005 tarihine kadar bawvuruda
bulunmaz gerekiyor.

