
      

Almanya`ya geri dönüş vizes  i hakkında bilgi notu  

Lütfen ayrıca hazırlanmış „Vize başvurusu hakkında genel bilgiler“ başlıklı bilgi notunu da 
inceleyiniz

İkamet Yasası’nın 37. maddesinin 1. ve 2. fıkraları uyarınca Almanya Federal Cumhuriyeti’ne geri dönüş 
hakkından yararlanabilmek için aşağıdaki koşulların tamamının yerine getiriliyor olması gerektiğini lütfen 
dikkate alınız:

a) Almanya’dan ayrılmadan önce toplam olarak en az sekiz yıl boyunca yasal olarak orada 
yaşadınız ve altı yıl boyunca bir okula devam ettiniz veya - istisnai durumlarda – Almanya’da 
kabul gören bir okul diplomanız varsa

b) Geçiminizi kendi işinizden elde ettiğiniz gelirle veya üçüncü bir kişinin 5 yıllık bir süre için sizin 
geçiminizi üstleneceğine dair yükümlülük altına girmesi sayesinde temin etmektesiniz.

c) Oturma izini için başvurunuzu, 15 yaşınızı doldurduktan sonra ve 21 yaşınızı doldurmadan önce 
ve Almanya’dan ayrılmanızın üzerinden 5 yıl geçmeden yapmaktasınız.

Lütfen işlem süresinin birkaç haftayı bulabileceğini gözönünde   bulundurunuz.  

Başvuru için aşağıdaki belgeleri ibraz etmeniz gerekmektedir:

• Almanca olarak eksiksiz şekilde doldurulmuş ve şahsen imzalanmış iki adet başvuru formu 
(başvuru formlarını ücretsiz olarak vize bölümünden temin edebilir veya Büyükelçiliğin internet 
sayfasından indirebilirsiniz).

• 3 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski ve bilgisayar baskısı 
olmamalı)

• En az bir yıl geçerli (imzalı) T.C. Pasaportu. Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en az iki boş 
sayfası olmalı

• Başvuru sahibi tarafından Almanca dilinde kendisi tarafından elle yazılmış ayrıntılı özgeçmiş ve 
bir adet fotokopisi

• Almanya’da ikamet ettiğiniz süreyi gösteren belge: Eski ikamet yerinde veya yerlerinde nüfus 
kaydınızı gösteren belge veya belgeler ve birer fotokopisi

• Almanya’da okula devam ettiğiniz süreyi gösteren okul belgesi ve bir adet fotokopisi

• Almanya’da geçiminizi sağladığınızı gösteren belge ve bu belgenin bir fotokopisi (örneğin üçüncü 
bir şahsın geçiminizi beş sene boyunca sağlayacağını gösteren teminat yazısı. Bu belgenin 
düzenlenmesi konusunda Almanya’da ikamet edeceğiniz yerin yabancılar dairesi yetkilidir.)

Alman İkamet Yasası’nın 37. maddesi, 5. fıkrası uyarınca, Almanya’dan emekli maaşı alan yabancı 
ülke vatandaşları da geri dönüş hakkından yararlanabilirler. Bunun için aşağıdaki belgelerin ibraz 
edilmesi gereklidir:

• Yukarıda sayılan belgeler (okul belgesi hariç)
• Aylık emekli maaşınızı gösteren emeklilik sigortasından güncel bir belge

Esasen başvurunun işleme alınabilmesi için yukarıda belirtilen belgelerin ibrazı yeterlidir, fakat yine de 
bazı durumlarda ilave belge ve Almanca tercümeleri de istenebilir.


