FAQ´s (Frequently Asked Questions)
Nr. Frage

Antwort

(türkisch)
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Oturma iznimin uzatılması için nasıl başvurabilirim

Oturum izninizin uzatilmasi ve basvuru islemleri
dairemiz tarafindan oturum izninizin sona ermesine 4
ile 6 hafta kala adrenize tarafimizdan postalanacak bir
randevu/davet mektubu ile bildirilecektir. Bu mektup
üzerine basvuru islemlerinizin hangi gün ve saatte
gerceklesecegi ile ilgili bir bilgilendirme bulunacaktir.
Eger oturum izninizin sona ermesine 4 ile 6 hafta kala
bir randevu/davet mektubu elinize ulasmamis ise
öncelikle asagida belirttigimiz e-mail adresimize
sormaniz önerilmektedir. Yine de tarafiniza herhangi bir
randevu/davet mektubu ulasmadigi takdirde, oturum
izninizin süresinin dolmasina 1 hafta kala göcmenlik
büromuza kisisel olarak basvuruda bulunmasiniz tavsiye
edilmektedir. E-mail = 32.auslaenderbehoerde@stadtfrankfurt.de
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Oturma iznimi almam veya uzattırmam için nasıl
randevu alabilirim?

Birinci maddenin hükümleri gecerlidir.

?Calışmaya bağlı oturma iznimi nasıl değiştirebilirim
(örneğin işveren değişikliğinde)

Yabancilar dairesine kisisel olarak basvuruda bulunma
zorunlulugu bulunmamaktadir. Asagida belirtilen email ve ya posta adresine pasaportunuzun fotokopisini,
güncel oturma izninizi, çalışmaya bağlı oturma
sayfanızın fotokopisini ve isveren is tanimi formunu
gönderebilirsiniz. Isveren is tanimi formunu
www.frankfurt.de/Ausländerangelegenheiten
adresinden indirebilirsiniz. Ayrica eger varsa isveren ile
yapilan is sözlesmesinin bir örnegininde tarafimiza
gönderilmesi gerekmektedir.
E-Mail = 32.auslaenderbehoerde@stadt-frankfurt.de,
Fax. = 069/212-42216
Posta Adresi = Ordnungsamt -Ausländerbehörde-,
Kleyerstraße 86, Frankfurt a.M.)
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Yeni pasaport aldım. Oturma iznimi nasıl kaydettirim
veya nasıl yeni oturma izni alabilirim ?

Pasaportunuzun süresinin bitimine 2 ya da 3 ay kala
yabancilar dairesi tarafindan bir mektup ile
bilgilendirileceksiniz. Bunun disinda sizlerde asagida
belittigimiz e-mail adresimize basvuruda bulunarak bir
randevu talebinde bulunabilirsiniz. Basvuru esnasinda
gerekli olabilecek tüm belge ve evraklar randevu ile
tarafiniza bildirilecektir.
E-Mail =
abh-uebertrag@stadt-frankfurt.de

Yeni oturma izni için bekleme süresi ne kadardır?

Yeni oturma izni işlemleri 4 ile 6 hafta sürmektedir.
Yabancılar dairesine başvuru esnasında, pasaportunuzu
hangi nüfus dairesinden teslim alacağınızı
kaydettirebilirsiniz.

Uzun süre beklemeyi nasıl önleyebilirim?

Evraklarinizi dairemiz tarafindan talep edildigi sekilde
eksiksiz ve dogru olarak teslim etmeniz halinde
islemleriniz en kisa sürede tamamlanmaya calisilacaktir.
Bu esnada özellikle uzun calisma günlerinizin aksine
daha az yogun olan diger günlerde basvuru yapmaniz,
ayrica calisanlari gereksiz yere mesgul etmeniz,
randevusuz talepte bulunmaniz ve tatil günleri öncesi
ve sonrasinda basvuruda bulunmaniz islemlerinizin
uzamasina yol acacagini belirtmek isteriz.

Randevu gününde nelere dikkat etmeliyim?

Randevunuza zamaninda ve talep edilen tüm belgeler
ile mektup üzerinde bulunan adres ve bölümde
bulunmaniz gerekmektedir.Böylece islemlerinizin
gecikmesi önlenecektir. Ayrica bürolarimiza Kleyerstr 86
ana giriş kapısından giris yapilmaktadir.

Geçici oturma belgesi ile seyahat edebilir miyim?

paragraf 81´e göre tarafiniza teslim edilen geçici oturma
izin belgesi ile Almanya gümrüklerinden sorunsuz
olarak giriş ve çıkışlar gerceklesmektedir. Ancak
seyahat edeceginiz ülke temsilcilerine gecici oturum
belgesi ile seyahat edilebileceginie dair bilgilendirilmesi
gerekebilmektedir. Belirli koşullar ( bazi durumlarda
seyahat edilen ülkelerde ) altında geçici oturma belgesi
kabul edilmemektedir.

Bitmesine az kalmış oturma izni ile seyahat etmem
mümkünmüdür?

Süresinin bitimine kisa süre kalan oturum izinleri ile
diger ülkelere seyahat etmek mümkündür. Ancak
gidilecek ülkeye giriş izni icin için asgari oturma izni
süresinin gerekli olup olmadığı, gideceği ülke temsilciligi
ile netleştirilmelidir.Seyahat edilecek ülkenin ilgili
birimlerinede oturma izninizin süresinin azaldiginin
belirtilmesi gerekmektedir.
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Çocuklar ne zaman beraberimizde gelmelidir?

Cocuklar icin 6 yasindan itibaren biyometrik resim ile
yabancilar dairesine parmak izinin alınmi icin
basvurulmasi gerekmektedir.
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Acil ve istisnai durumlarda kisa süreli oturma izni
Acil hallerde etiket halinde oturma izni mümkün müdür? verilmektedir. Bu islem normal oturma ücretinden daha
fazla ücret ile gerceklestirilmektedir.
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Siginmacilar icin oturum ve ya oturum uzatma belgesi
Sığınmacılar için geçici oturma belgesini nasıl alırım veya randevusu icin asagidaki mail adresine basvuru
uzatttırırım
yapilmasi gerekmektedir.
abh-asyl@stadt.frankfurt.de
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