
1 Haziran 2011'den beri Duldung statüsüne sahip gençler için
yeni bir „Bleiberechtsregelung“ (ikamet hakkı düzenlemesi) geçer-
lidir. Burada DDuulldduunngg  ssttaattüüssüü ile yaşıyorsanız, belki şimdi veya
daha sonra (Yabancılar Kanunu §25a'ya göre) bir AAuuffeenntthhaallttsseerr--
llaauubbnniiss (İkamet İzni) elde etme şansına sahip olabilirsiniz.

Yerine getirmeniz gereken şartlar
En az 6 yıldır Almanya'da yaşıyor olmanız

ve 14'üncü yaş gününden önce ülkeye giriş yapmış olmanız
ve başvuru tarihinde en az 15 ve en fazla 20 yaşında olmanız
ve en az 6 yıl „başarılı“ bir okul geçmişine sahip olmanız ya da okulu veya
mesleki eğitimini Almanya'da bitirmiş olmanız gereklidir.

„Başarılı“ bir okul geçmişi ne anlama gelmektedir?
➡ Düzenli olarak okula gitmiş olmanız,
➡ Bu öğrenim yılını başarıyla bitirmiş yani sınıfta kalmamış olmanız

ve uyum sağlamada olumlu bir tablo sergilemiş olmanız gereklidir; bunun
anlamı örneğin suç işlememiş olmanız ve çalışma hayatında iş bulma şan-
sınızın devam etmesidir.
ve geldiğiniz ülkenin pasaportuna sahip olmalısınız (veya pasaport alma-
nın sizin için makul olmadığını kanıtlayabilirsiniz)
ve kendi geçiminizi sağlamak için yeterli parayı kazanmanız lazım. İstisna
durum hala okula veya meslek eğitimine devam ediyor olmanızdır. Bu tak-
dirde Sozialamt'tan para yardımı alıyor olsanız da bir şey değişmez.

Ne zaman bu düzenlemeden 
faydalanamazsınız?

Reşit yani 18 yaş veya üstünde olmanıza rağmen adınıza veya uyruğunuza
yönelik yanlış bilgiler  verdiğiniz ve vermeye devam ettiğiniz için yurt dışı
edilemiyorsanız faydalanamazsınız.

Önemli bilgi: Ebeveyninizin tutumu değil ssiizziinn tutumunuz bu durumda
önem teşkil eder
ve geçmiş değil bilakis sizin  şşuu  aannkkii sizin kendi tutumunuzdan kayna-
klı yurt dışı edilemiyor olmanız söz konusudur.

İltica başvurunuz „gerekçesiz açıkça“ reddedilirse faydalanamazsınız.
Bu durum iltica başvurusu yapıldığında hala 16 yaşın altındaysanız geçerli
değildir.

Bu konularda farklı problemler
ortaya çıkabilir. Bu yüzden 

kesinlikle göçmenler için bir
danışma bürosuna veya 

avukatınıza gidin ve danışın!



Anne-babanız ve reşit olmayan kar-
deşleriniz için bilgilendirme

☛ Reşit olmadığın müddetçe (18 yaş altında) ve Bleiberechts-
regelung sayesinde bir Aufenthaltserlaubnis (§ 25a Auf-
enthG) elde ettinse anne-baban ve reşit olmayan
kardeşlerin yurt dışı edilemezler. En azından yine bir Dul-
dung statüsü elde ederler.

☛ Anne-baban da § 25a'ya göre Aufenthaltserlaubnis elde
edebilir, ancak şu şartlar altında:

➡ Bir suç işlememişlerse (normal suçlarda maksimum 
50 günlük para cezası kararları veya sadece 
yabancıların işleyebileceği – örneğin zorunlu ikamet 
yasağını ihlal etme gibi - cezai durumlarda verilen 
maksimum 90 günlük para cezası kararları bir sınır 
teşkil eder)

➡ Ailenin tamamı için yeterli para kazanıyorlarsa.

☛ Anne-baban Ausländerbehörde ile işbirliği yapmıyorlarsa
veya kimlik bilgileri ve uyruklarına yönelik yanlış bilgiler
veriyorlarsa ve sadece bu yüzden yurt dışı edilemiyorlarsa
Aufenthaltserlaubnis elde edemezler.

Bizim önerimiz: Mutlaka göçmen-
ler için bir danışma bürosuna 

danışın!
Adresler aşağıdaki linkten elde edilebilir:

http://access-frsh.de/hauptmenu/adressen/
migrationssozialberatung.html
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