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KORONA önlemlerinden önce MA 35'e zaten bir uzatma başvurusu
yaptınız ve şimdi bir cevap bekliyorsunuz.
Şu anda MA 35'te müşteriler ile kişisel görüşmeler olmadığından, yetkili
kurum sizinle yazılı olarak (e-posta veya posta yoluyla) iletişim kuracak,
sizi bilgilendirecek veya eksik bilgi / belgelere dikkatinizi çekecektir.
Şimdi de - tıpkı Korona öncesi dönemde olduğu gibi -tüm yasal şartları
(örneğin gelir gibi...) yerine getirmek zorundasınız.
Başvurunun onaylanması ve oturma izninin (Aufenthaltstitel)
verilebilmesi halinde, şimdilik ve bir sonraki bildirime kadar ikamet izni,
yetkili kurum tarafından posta yoluyla RSA-mektubu olarak size
gönderilecektir.

Oturma hakkınız yakında sona erecek ve yakında uzatma için
başvurmanız gerekecek
Korona tedbirleri nedeniyle, başvurular şu anda Viyana'daki yetkili
kuruma (MA 35) kişisel olarak yapılamamaktadır, BİREYSEL işlemler
YOKTUR. Kişisel başvurular mümkün olmadığı için, başvuruları yazılı
olarak yapmak zorundasınız (e-posta, posta).
TÜM yasal başvuru sürelerinin (Frist) ve şartlarınn yerine getirilmesi
gereklidir.
Halen yurtdışındaysanız ve Avusturya’ya giriş yapamıyorsanız ya da giriş
izniniz yoksa, yine de başvurunuzu yasal süre içerisinde MA 35'e yazılı
olarak (e-posta, posta) zamanında göndermek zorundasınız.
Başvuru formları İçişleri Bakanlığı'nın web sitesinde
https://www.bmi.gv.at/302/start.aspx adresinde bulunabilir.

Oturma izniniz (Aufenthaltstitel) yakında sona erecek. Uzatma
başvurusu için entegrasyon sınavını, örneğin A2 seviyesinde, başarıyla
verdiğinizi belgelemeniz gerekiyor. Sınav tarihiniz iptal edildi ve
sınavların ne zaman tekrar yapılacağını ve size ne zaman bir tarih
verileceğini bilmiyorsunuz. Ne yapmalısınız?
Yasal süre içerisinde, ikamet hakkınızın süresi dolmadan MA 35'e
zamanında posta veya e-posta yoluyla uzatma başvurusu yapın.
Entegrasyon Sözleşmesi yükümlülüğünü yerine getirme süresinin
uzatılması için MA 35’ e başvurunuz. Bu başvurunun, yerine getirme
yükümlülüğü süresi (Frist für Erfüllungspflicht) dolmadan ÖNCE
yapılması zorunludur.

Örneğin Avusturya vatandaşı, Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) veya
İsviçre vatandaşı bir kişinin aile bireyi olarak istisnai olarak yurt
içinden (Avusturya’dan) ilk ikamet başvuru hakkınız varsa
Korona tedbirleri nedeniyle, başvurular şu anda Viyana'daki yetkili
kuruma (MA 35) kişisel olarak yapılamamaktadır, BİREYSEL işlemler
YOKTUR.
Kişisel başvurular mümkün olmadığı için, başvuruları yazılı olarak yapmak
zorundasınız (e-posta, posta ile).
Başvurunuzu daha önce yaptıysanız ve vizeniz veya vizesiz süreniz sona
erdiyse ve de ülkeden ayrılamıyorsanız, MA 35'e e-posta veya posta
yoluyla ek başvuru gönderebilirsiniz. Bunun için bir form gerekli değildir.
Lütfen ek başvuru talebinizi e-posta veya posta ile gönderin. Bu ek
başvuru aşağıdaki gibi olabilir:
„Ich beantrage, dass mir Erteilung des Aufenthaltstitels in Österreich
bewilligt wird, da mir aufgrund der derzeitigen COVID-19 Pandemie die
fristgerechte Ausreise aus dem Bundesgebiet nicht möglich und nicht
zumutbar ist. “
(“Mevcut COVID-19 salgını sebebiyle, ülkeyi zamanında terk etmek
mümkün ve makul olmadığı için Avusturya’da oturma izni verilmesi için
başvuruda bulunuyorum.”)
Vizeniz veya vizesiz süreniz sona ermeden önce ülkeyi terk
edememenizin tüm nedenlerini belirtmelisiniz! Kişisel durumunuza bağlı
olarak, yetkili kurum oturma izninin (Aufenthaltstitel) verilip
verilemeyeceğini değerlendirecektir.

İletişim ve internet siteleri
Stadt Wien (Viyana Şehri) – Göç ve Vatandaşlık Dairesi
(Einwanderung und Staatsbürgerschaft)
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma35/index.html
Göç Dairesi
https://www.wien.gv.at/advuew/internet/AdvPrSrv.asp?Layout=stelle
&Type=K&stellecd=2014121011582596&STELLE=Y
Anliegen (istek)
anliegen@ma35.wien.gv.at
01 4000 35021

İçişleri Bakanlığı, Yerleşim ve Oturma Korona krizi ile ilgili bilgiler
https://www.bmi.gv.at/302/start.aspx
COVID-19 ile ilgili yerleşim prosedürü hakkında SSS (sık sorulan sorular)

Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Bakanlığı bilgileri
Avusturya´da turistik ve ziyaret amaçlı konaklamalar- Korona krizine
bağlı ülkeyi terk edememe
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/einreise-und-aufenthalt-inoesterreich/einreise-und-aufenthalt/

Impressum

