Bilgi Notu No. 51: Genç yabancı ve emekli olanlar için ülkeye dönüş
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Belirli şartlar altında Almanya`ya dönüş yapma imkanı olan iki grup mevcut:
1. 15 - 21 yaş arası olmanız halinde ve Almanya`dan çıkış yapmış olduğunuz tarihten itibaren 5
yıl geçmemiş ise Aile Birleşiminden bağımsız, şahsınıza mahsus dönüş ve oturum hakkını
almaya sahipsiniz. Almanya`da akraba bağlantılarının bulunması şart değil. Bunun için
Oturum Kanunu`nun 37.Maddesinde yer alan şartları yerine getirmek durumundasınız:
a. Yurttan çıkış yaptığınız tarihten önce 8 yıl boyunca (aralıklı olması mümkün) yasal
olarak Almanya`da bulunmuş olup, 6 yıl bir okula gitmiş olup veya tanınan bir
diploma almış olmanız ve
b. Geçiminizi çalışarak sağlamanız veya 3.üncü kişi tarafından üstlenilen ve 5 seneyi
kapsayan garanti beyanı ile taahhüt edilmiş olmalı
Lütfen 20 no`lu bilgi formumuzu okuyunuz. Aşağıda yazılı olan belgelerin aslı ve 2 adet
fotokopisi ibraz edilmesi gerekmektedir. Lütfen bu bilgi formunu check-list olarak
kullanınız .
Almanca ve eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış 2 adet başvuru formu
Oturum Kanunu`nun 54. Maddesi, 2. Paragrafı, 8 No`suna göre ve şahsen imzalanmış
bildirim
Geçerli Pasaport (lütfen 20 no`lu bilgi formuna bakınız)
2 adet vesikalık fotoğraf (lütfen 20 no`lu bilgi formuna bakınız)
Alman oturumunu gösteren pasaport fotokopisi
Özgeçmiş ile öğrenci belgeleri, karneler ve ikametgah belgeleri
Geçiminizi sağlayabildiğinizi gösteren belge
o Çalışarak sağlandığı takdirde (Almanya`da çalışılması mümkün): net iş teklifi
veya iş sözşleşmesi
o Garanti beyanı: Oturum Kanunu`nun 66.-68. Maddelerine göre hazırlanmış ve 5
yıllık süreyi kapsayarak hazırlanmış ve yabancılar dairesinde ibraz edilmiş garanti
beyanı. Uzun süreli garanti beyanında „kredibilite teyid edilmiştir“ ibaresinin yer
alması zorunludur. „Kredibiliteye inandırılmıştır“ ibaresi genellikle yeterli
olmamaktadır.
Reşit olmayanların vasi veya vasiler tarafından yapılmış başvuru veya vasiler tarafından
verilmiş muvafakatname ve gerekli olması halinde velayeti gösterir belge (örneğin
ebeveynlerin boşanmış olması halinde)
2. Almanya`da bir kurumdan emekli maaşı almakta iseniz ve çıkış tarihinizden önce 8 yıl
boyunca Almanya`da yasal bulunduysanız, gerekli belgeler aşağıda ki gibidir:
Almanca ve eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış 2 adet başvuru formu, Oturum
Kanunu`nun 55.Maddesi, 2. Paragrafı, 1 No`suna göre uygun ve şahsen imzalanmış
bildirim, geçerli Pasaport (yukarıdaki gibi ), 2 adet vesikalık fotoğraf
Alman oturum izni bulunan pasaportun fotokopisi
Emekli maaşı alındığını gösteren güncel teyit belgesi (ne emeklisi olduğu önem arz
etmiyor, örneğin yaşlılık aylığı, malulen emeklilik, dul- ve yetim maaşı)
Asgari 8 yıllık ikametini gösteren ikametgah belgesi
Bu durumda (Emekliler) aynı zamanda çalışma hakkını elde etmiş olmuyorlar. Bu izin için
ayrıca başvurulması gerekmektedir.

