
 
 
Doldurma yardımı 
 
Lütfen talep formu olarak kullanmayınız! 
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Sınırlı oturum izni verilmesi talebi  

(Lütfen sadece ilk kez sınırlı oturum müsaadesi talebinde bulunuluyorsa veya 

oturum amacının değişmesi durumunda doldurunuz) 

 Eğitim amaçlı  

 Gelir getirici faaliyet amaçlı  

 Devletlerarası hukuk, insani, politik nedenlerde 

 Ailevi nedenlerden ötürü 

 Diğer nedenlerden ötürü 

(Lütfen ilgili yerleri işaretleyiniz) 

 

 

 

1 biyometrik özelliklere 

uygun vesikalık fotoğraf 

 

 

1. Soyadı / Doğum soyadı 

 

 

2. Adı 

 

 

3. Doğum tarihi / -yeri  

 

 

4. Boy / Göz rengi                 cm /       

5. Uyruğu (birden fazla olması halinde lütfen   

    hepsini belirtiniz)  

 

6. Tabiiyeti (yanıtlanması zorunlu değil, 5 nolu  

    açıklamaya bakınız) 

 

7. Medeni hali  Bekar      Evli      Dul 

 Boşanmış      Birlikte yaşama 

Hangi tarihten beri?  

8. Şu anda ayrı mı yaşıyorsunuz?  Evet      Hayır 

Hangi tarihten beri?   

9. Dini (yanıtlanması zorunlu değil, 5 nolu  

    açıklamaya bakınız) 

 

10. Telefon / Faks / E-Mail (yanıtlanması zorunlu  

     değil, 5 nolu açıklamaya bakınız) 

 

11. Eşi 

      Soyadı / Doğum soyadı / Adı 

 

 

      Doğum tarihi / -yeri 

 

 

      Uyruğu 

 

 

      İkameti 
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12. Çocuklar (gerekli olması halinde lütfen ayrı bir  

      sayfaya yazınız) 

Soyadları / adları / doğum tarihleri ve -yerleri / uyrukları 

 

 

 

 

 

13. Anne ve baba (Soyadları, adları)  

 

 

14. Pasaport / Kimlik belgesi 

     Tam adı / Numarası 

 

 

      Tanzim tarihi / yeri  

 

 

      Geçerlilik süresi  

 

 

15. Ülkeye son giriş tarihi 

 

Tarih:   

16. Daha önceden de Almanya’da bulundunuz mu?  

 

 Evet      Hayır 

tarihinden  

 

tarihine kadar   

 

‘de bulundum  

 

17. Almanya’ya yerleştikten sonra yurtdışında   

     kaldınız mı?  

     (Lütfen kısa süreli yurt dışı ikametleri de dahil    

     olmak üzere, eksiksiz yanıtlar veriniz; gerekli  

     olması halinde lütfen ayrı bir sayfa üzerinde  

     devam ediniz)  

 Evet      Hayır 

tarihinden  

 

tarihine kadar   

 

‘de bulundum  

 

18. Regensburg’daki ikametiniz (açık adres) 

 

PK 

 

Cadde – Bina No. 
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19. Şu anki oturum müsaadeniz (Oturum  

      müsaadesinin türü, veriliş tarihi, geçirlilik   

      süresi, hukuki esaslar) 

 

20. Geçiminizi hangi kaynaklardan sağlıyorsunuz?  Kendi gelir getiren faaliyetim 

 İşsizlik Parası I       İşsizlik Parası II 

 Diğer, yani   

21. Almanya’da hastalık sigortası koruması var mı?  Evet, kurumun adı:   

 Hayır 

22. Hastalıklarınız var mı? (yanıtlanması zorunlu  

      değil, 5 nolu açıklamaya bakınız) 

 Evet, hastalığın adı:  

 Hayır 

23. Sabıkanız var mı (Yurt dışındaki sabıkalar da  

      dahil ) ? 

 Evet      Hayır 

Yargılama yeri / tarihi / nedeni  

 

Verilen cezanın türü ve miktarı 

 

24. Daha önceden Almanya’dan veya Şengen  

      Sözleşmesi’ne taraf bir ülkeden çıkartıldınız mı  

      veya sınır dışı edildiniz mi? 

 Evet, tarih              Ülke adı 

 Hayır 

25. Almanya’ya veya Şengen Sözleşmesi’ne taraf  

      bir ülke tarafından ülkeye giriş talebiniz  

      reddedildi mi? 

 Evet, tarih              Ülke adı 

 Hayır 

26. Almanya’da veya Şengen Sözleşmesi’ne taraf  

      bir ülkede oturum müsaadesi verilmesi talebiniz  

      reddedildi mi?  

 Evet, tarih              Ülke adı 

 Hayır 

27. Federal bölgede bulunma amacınıza ilişkin  

      olarak tam bilgi veriniz (gerekli olması halinde  

      lütfen ayrı bir sayfa üzerinde devam ediniz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Almanya’da olası kalış süreniz  
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29. Uyum / Dil Bilgisi Durumu  

      (Lütfen belge iliştiriniz) 

 Bir uyum kursuna devam ettim ve kursu başarıyla  

     bitirdim 

 Şu anda okul eğitimime devam ediyorum 

 Şu anda mesleki veya diğer bir eğitime devam   

     ediyorum 

 Diğer, yani  

 

İşbu belge ile belirtilmiş olan amaç doğrultusunda sınırlı bir oturum müsaadesi verilmesi talebinde bulunuyorum. 

Yukarıda ve aşağıda yer alan bilgileri tamamen iyi niyetli ve gerçeklere uygun şekilde vermiş olduğumu teyit 

ediyorum. 

 

 

Bilgi, talimat ve veri koruma onayı: 

 

Aşağıdaki hususlar bana açıklandı ve bu hususlar hakkında bilgilendirildim, 

 

1. İkamet Kanunu’nun 55. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının 1. bendi uyarınca bir yabancının, Şengen Anlaşması’nı uygulayan ülkelerin resmi 

makamları tarafından yürütülen idari işleminde, Almanya için oturum müsaadesi, Şengen Vizesi, pasaport yerine geçen belge, pasaport 

yükümlülüğüne ilişkin istisna tanınması hakkı veya sınır dışı edilmesinin ertelenmesi hakkını elde etmek için yurt içinde veya yurt dışında yanlış veya 

eksik bilgi vermesi veya hukuki yükümlülüğünün bulunmasına rağmen bu kanunun veya Şengen Anlaşması’nın uygulanmasını sağlayan yetkili 

resmi makamların aldığı tedbirlere uymaması halinde, sınır dışı edilebileceği hususunda bilgilendirildim.  

 

2. Kendisi veya başka birisi için oturum müsaadesi alabilmek için yanlış veya eksik bilgi veren veya bu şekilde alınmış bir belgeyi bilerek, hukuki 

işlemlerde aldatma amacıyla kullanan kişilerin, İkamet Kanunu’nun 95. maddesinin 2. fıkrası uyarınca üç yıla kadar hapis cezasına veya para 

cezasına çarptırılacağı hususunda bilgilendirildim.   

 

3. Yabancıların, İkamet Kanunu’nun 82. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, kendilerini ilgilendiren durumları ve kendileri için uygun olan durumları, 

aşikar olmamaları veya alenen bilinmiyorlarsa, kontrol edilebilir durumları belirtmek suretiyle gecikmeye mahal vermeksizin beyan etmekle ve özel 

durumları ile ilgili gerekli kanıtları, diğer gerekli belgeleri ve izinleri, ayrıca sunabileceği diğer gerekli kanıtları gecikmeye mahal vermeksizin ibraz 

etmekle yükümlü oldukları hususunda bilgilendirildim.   

 

4. Talepnamede talep edilen bilgilerin İkamet Kanunu’na dayandığı hususunda bilgilendirildim. Hükümlerin çokluğundan dolayı, özel durumlarda 

geçerli olan hukuki esaslar yabancılar dairesinden sorulabilir.  

 

5.) 6, 9, 10 ve 22 nolu bilgiler isteğe bağlıdır. Burada bilgi verildiği takdirde bu verilerin kullanımı yabancılar dairesi tarafından 

toplanılmasına, işlenilmesine ve kullanımına izin veriliyor. Bu verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanım amacı göçmenlik yasa 

prosedürleri gereğidir. Bilgiler reddedildiği takdirde başvuran için duruma göre dezavantaj oluşabilir. Yukarıda belirtilen 3 nolu bilgiyi 

unutmayin. 

 

 

 

 

 

Regensburg, _______________   _________________________________ 

  Tarih     İmza 

 


