Göçmenlik bürosundan önemli bilgiler:
Randevular artık internet üzerinden
yapılmamaktadır. Kiş iye özel durumlar için aşağıda
ilgili düzenlemeleri ve bilgileri bulabilirsiniz:
Soru:
Yeni bir pasaport aldım ve yerleşim izninin bu pasaporta devredilmesini
istiyorum.
Cevap:
Göçmenlik bürosundan pasaportunuzun geçersiz olacağını bildiren bir
mesaj alacaksınız. Lütfen unutmayın, göçmenlik bürosu belirli bir öncelik
sırasıyla çalışmaktadır: pasaportunun süresi dolmuş olan yabancılara,
pasaportunun süresi yakında bitmek üzere olanlara nazaran öncelik
verilecektir. Bu haberi aldığınızda lütfen devir işlemi için servis bürosu
personeli aracılığıyla veya auslaenderbehoerde@giessen.de üzerinden
randevu alınız.

Soru:
Elektronik oturma iznimi kaybettim. Ne yapmalıyım?
Cevap:
Lütfen auslaenderbehoerde@giessen.de e-posta adresine tam adınızı,
doğum tarihinizi ve Gießen'deki bulunan ikamet adresinizi yazın. Aynı epostada oturma izninizin kaybolduğu koşulları kısaca belirtin. Eğer yeni bir
pasaportunuz varsa, lütfen bunun bir kopyasını da e-postaya ekleyerek
gönderin. Belgeleri isterseniz Berliner Platz 1 35390 Gießen adresinde
bulunan
belediye
binasının
posta
kutusuna
(lütfen
üzerine
Ausländerbehörde yazın) atabilirsiniz veya aynı adresteki göçmenlik
bürosuna posta ile yollayabilirsiniz.
Elektronik oturma izniniz çalınmışsa, polise bildirmeli ve göçmenlik
bürosuna kayıp ihbarının bir kopyasını göndermelisiniz. Belgelerinizin
kontrolünden sonra oturumunuzla ilgili karar ve onay belgelerini
alacaksınız.
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Soru:
Turist vizemin süresi dolmak üzere. Ancak korona krizi nedenizle kendi
ülkeme geri dönemiyorum. Ne yapmalıyım?
Cevap:
Federal İçişleri Bakanlığı'nın kararnamesi ile, 17 Mart 2020'de federal
Almanya sınırlarında bulunduysanız veya 17 Mart 2020'den sonra ve 10
Nisan 2020 tarihinden önce bir Schengen vizesi ile federal Almanya
sınırlarına girdiyseniz ve o zamandan beri ülkeyi terk edemediyseniz,
kalışınız 30 Haziran 2020'ye kadar uzatılacaktır.

Soru:
Oturma iznimin süresi bitti veya birkaç gün içinde bitecek. Ne yapmalıyım?
Cevap:
Oturma izninizin süresi dolmadan yaklaşık iki ay önce göçmenlik
bürosundan bir mektup alacaksınız. Bu mektup yenileme için gerekli
belgelerin bir listesini ve bir form başvurusunu içermektedir. Belgeleri talep
edilen iki haftalık süre içinde, Berliner Platz 1, 35390 Gießen adresindeki
Göçmenlik Bürosuna posta ile gönderebilir veya göçmenlik bürosunun aynı
adresteki belediye binasında bulunan posta kutusuna bırakabilirsiniz. Bir
karar verilir verilmez, bir randevu verilecektir. Bu randevuda biyometrik
verileriniz ve gerekli ücretler alınacaktır.

Soru:
Almanya'ya geçici oturum izni ile girip çıkabilir miyim?
Cevap:
Geçici oturum izniniz ile Almanya'dan çıkmanızda ve tekrar geri
dönmenizde bir sorun bulunmamaktadır. Aynı durum Avrupa Birliği
dahilindeki seyahatleriniz için de geçerlidir, elbette ş u anda korona krizinin
neden olduğu seyahat kısıtlamalarına bağlı olarak. Avrupa Birliği dış ındaki
bir ülkeye seyahat etmek istiyorsanız, lütfen önceden o ülkenin yetkililerine
danış ın.

Soru:
Şu anda işverenimi değiştirmeyi planlıyorsam ne yapabilirim?
Cevap:
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Yeni işverenin sunduğu iş ilanı (görev tanımı) gerekmektedir. Gerekli formu
size ulaştırabilmemiz için telefonla (0641 306 2280) veya e-posta ile
(auslaenderbehoerde@giessen.de) talepte bulunabilirsiniz. Siz veya
iş vereniniz
formu
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba015716.pdf
adresinden kendiniz de indirebilirsiniz.
Doldurulmuş form siz veya iş vereniniz tarafından e-postayla geri
gönderilmelidir. Alternatif olarak, ş ehir yönetiminin (Rathaus) Berliner Platz
1, 35390 Giessen adresindeki posta kutusuna da atılabilir.

Soru:
Hazırlanmış elektronik oturum iznimi almak için ne yapabilirim?
Cevap:
Lütfen
0641/3062280
numaralı
telefonu
arayarak
veya
auslaenderbehoerde@giessen.de adresine e-posta göndererek elektronik
oturum izninizi almak üzere randevu alınız.

Soru:
Bana verilmiş olan Duldung oturum izni önümüzdeki günlerde doluyor veya
süresi çoktan doldu. Ne yapabilirim?
Cevap:
Posta yoluyla otomatik olarak yeni bir Duldung oturumu alacaksınız. Lütfen
posta kutunuzun üzerinde adınızın okunabilecek ş ekilde yazıldığına dikkat
ediniz ve posta kutunuzu düzenli olarak kontrol ediniz.

Soru:
Aufenthaltsgestattung Oturma iznimin geçerliliği sona erdi veya önümüzdeki
günlerde sona erecek. Ne yapabilirim?
Cevap:
Posta yoluyla otomatik olarak yeni bir Aufenthaltsgestattung oturma izni
alacaksınız. Lütfen posta kutunuzun üzerinde adınızın okunabilecek ş ekilde
yazıldığına dikkat ediniz ve posta kutunuzu düzenli olarak kontrol ediniz.

Soru:
Vatandaşlığa başvurmak istiyorum?
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Cevap:
Başvuru için auslaenderbehoerde@giessen.de adresine kişisel bilgilerinizi
ve adresinizi e-posta ile göndererek vatandaşlığa başvurmak istediğinizi
belirtebilirsiniz.

Soru:
Bir taahhüt beyanı vermek istiyorum.
Cevap:
Çok sınırlı seyahat imkanı nedeniyle, sadece halihazırda Almanya'da olan
veya kendilerinden sorumlu diplomatik kurumdan randevusu olan kişiler için
taahhüt beyanları kabul edilmektedir. Lütfen göçmenlik bürosuna telefon
veya e-posta ile başvurun.

Soru:
Göçmenlik bürosu kamuya kapalı. Bu durumda yine de nasıl iletişime
geçebilirim?
Cevap:
E-Posta ile: auslaenderbehoerde@giessen.de
Telefonla: 0641 306 2280 Pazartesi - Perşembe 7:30-12:00 ve 14:0015:00, Cuma 7:30-12:00
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