Almanyada kalma hakki (Bleiberecht)

Ðçisler Bakanlari Konferansinda 17.11.2006 tarihinde uzun süredir Almanyada
yasayan ve yurtdisi edilemiyen kisiler için kalma hakki (Bleiberecht) getirildi.
Bu karar Almanyadaki bütün eyaletlerde uygulanacak.
Kararin genel çerçevesi asagida açiklaniyor.
Uygulamasiyla ilgili genelgeler veya direktifler eyaletlerde hazirlanmaktadir.
Bulundugunuz eyaletin özel uygulamasini dikkate almaniz gerekir.
Karar uzun süredir yasadisi (illegal) kalan kisileri kapsamiyor.

Kimler bu karardan faydalanacak ve kimlere oturum hakki verilecek ?

1. Almanyaya resmi giris tarihi
*Bireyler: Almanyaya 18.11.1998 tarihinden önce resmi giris yapan ve kalan
bireyler.

*Aileler: Almanyaya çocugu resit olmadan (18 yasindan küçük) ve halen okula
veya yuvaya giden bir çocukla 18.11.2000 tarihinden önce resmi giris yapan ve
kalan aileler.

*Resit olduktan sonra bekar çocuklarin entegrasyonu beklenebilinirse anne ve
babanin ikamet hakkindan bagimsiz kalma hakki verilebilinecek.

2. Geçimini temin edebilmek
Kendisinin ve ailesinin geçimini sosyal yardimdan bagimsiz yasal gelirle temin
edebilenler. Eyalatlerin hesaplamasi farkli olacaktir.

Alternatif olarak bir isverenden çalisma teklifi sunulmasi gerek. Teklife göre
derhal süresiz ise baslaya bilme imkani sunulmasi ve geçiminin temin
edebilinmesi gerekecek.
Yabancilar daireleri çalisma müsadesini derhal vere bilecekler.

Ðstisna durumlar (Eyalettinizde uygulama farkli ola bilir)

-Meslek egitiminde bulunan kisiler
-Çocuklu Aileler geçici olarak sosyal yardim almak zorundaysalar
-Çocuguna yanliz bakan ve bundan dolayi geçici olarak sosyal yardim alan kisi
-Ðsgücü olmayan kisinin geçimi ve bakimi üçüncü bir kisi tarafindan sürekli temin
ediliyorsa
-65 yasini dolduran kisiler. Ülkesinde ailevi baglari olmayan fakat Almanyada
çocuklari veya torunlari bulunuyorsa, geçimini ve bakimini üçüncü bir kisi
tarafindan sürekli temin ede biliyorsa.

Dikkat: Geçimini istisna durumlardada temin edemiyen kisiler için 30.09.2007
tarihine kadar is bulma imkani verilecek. Diger sartlarda yerine getirildigi
takdirde oturum m üsadesi degil ‘D uldun g’lar uzatilacaktir. B u süre içind e geçim ini
sosyal yardimdan bagimsiz is bulundugu takdirde oturum müsadeleri verilecek.

3. Konut yeterli olmasi
Eyaletteki hesaplamalar farkli olacaktir.

4. Çocugun okula gittigi karnelerle belgelenmesi
5. Yeterince Almanca bilmek.
30.09.2007 tarihine kadar güncel yasamda yeterince Almanca konusa bilmek
(A2 GERR standartina göre). Özürlü veya hasta kisilerde istisna yapilacak.

6. Temiz karnesi
*50 günden fazla ceza bulunmamasi (hapis veya para cezasi).
*Yabancilar kanuna aykiri davranislarda 90 güne kadar ceza engel degil.
*Ðkamet kanunun 53-54, 55 I, II 1-5,8 maddelerine göre yurtdisi edinilme
sebeplerinin bulunmamasi.
*Terörle bir bagi olmamasi

7. Bütün mahkeme davalarinin (iltica ve oturum) sona ermesi
Dikkat burada oturum hakki verilecek sartiyla hareket etmek gerekir.

Davanizi derhal geri çekmeyin ve bir avukatla girisimde bulunun.

8. Kusur
Almanyadan yurtdisi edilebilmenizi zorlastirdiysaniz veya yanlis bilgilerle
engellediyseniz. Davranislarinizdan dolayi yurtdisi edilemediyseniz kalma hakki
verilmeyecektir.

9.Talep süresi

17.05.2007 tarihine kadar kalma hakkini talep etmeniz gerekecek.
Eyaletinizdeki süreye bakkiniz.

10. Uygulama
Yukaridaki sartlari yerine getiren kisilere ikamet kanunun 23.ncü maddesine göre
2 yil süreli oturma hakki verilecek. Olumsuz bir karara karsi dava veya itiraz
hakkiniz vardir.
Oturum müsadesinin (2 yil sonra) uzatilmasinda ayni sartlar geçerli olacaktir.
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