Mağduriyet
nedir?

Durumu

Komisyonu

Mağduriyet durumu sebepleri ne
zaman söz konusu olabilir?

Aşağı Saksonya Mağduriyet Durumu
Komisyonu, İçişleri Bakanı tarafından
oluşturulan ve kamusal alandan kişilerin
(kliseden, topluluklardan, derneklerden,
sanayiden
ve
doktorlardan
vs.)
katılımıyla oluşan bir komisyondur.
Komisyon Aşağı Saksonya’da yaşayan
yabancıların
mağduriyet
durumu
başvurularından sorumludur.

Mağduriyet
durumu
sebeplerinin
kontrolünde, özellikle ülkeden ayrılmak
zorunda olan kişinin veya ailesinin bu
toplumla arasındaki sosyal, eğitimsel
ve mesleki bağlara önem veriliyor.

Mağduriyet Durumu Komisyonu, bir
oturma izni iptaline karşı söz konusu olan
özel
bireysel
mağduriyet
durumu
sebeplerini inceler.

-

-

Mesleki eğitim veya gelişim

Komisyon bir mağduriyet durumu başvurusunu
onaylarsa, İçişleri Bakanına bir mağduriyet
durumu talebi gönderilir. Sonrasında İçişleri
Bakanı, mağduriyet durumundan ötürü
bir oturma izni verilip verilmeyeceği
konusunda karar verir (Oturma İzni
Yasası, Madde 23 a).

-

Çalışma durumu

Kimler bir mağduriyet durumu
başvurusunda bulunabilir?
Ülkeden ayrılmak zorunda olan veya sınır
dışı edilecek, yasal olarak ülkeden
ayrılma zorunluluğu bulunan yabancılar,
ülkeden ayrılmalarına ters düşen acil
kişisel veya insani sebepler mevcutsa,
Mağduriyet
Durumu
Komisyonu’na
başvuruda bulunabilirler.

Bu
sebeple
aşağıdaki
konusunda bilgi verilmesi
önemlidir, örneğin:

noktalar
özellikle

Oturum süresi

Çocukların çocuk yuvası veya
okul bilgileri

Komşuluk
ilişkilerinde
derneklerde faaliyetler
-

ve

Gelinen ülkedeki sınır dışını
engelleyici durumlar kontrol
edilmez
Mağduriyet
Durumu
Komisyonu,
başvuran kişinin geldiği ülkedeki olası
problem ve tehlikeleri kontrol etmekle
yükümlü değildir. Bu görev, Göç ve
Mülteci Bakanlığı ve mahkemelere
aittir.

Yazılı işlem
Tüm
mağduriyet
durumu
işlemi
sadece yazılı olarak gerçekleşir.
Bundan dolayı tüm sebepler kapsamlı,
bireysel
ve
anlaşılır
şekilde
açıklanmalıdır.

Gönüllü çalışmalar

-

Sosyal ve ailevi ilişkiler ve bağlar

-

Almanca bilgisi

Bilgilerin desteklenmesi için örneğin
okullardan,
derneklerden,
komşulardan ve işverenden rapor ve
görüşler sunulabilir.

Vekalet
olabilir

verilen

kişi

yardımcı

Söz konusu yabancılar, güvendikleri
kişilere mağduriyet durumu başvurusu
için vekalet verebilirler. Vekalet verilen
kişi avukat olmak zorunda değildir,
aynı şekilde danışma merkezleri,
arkadaşlar veya güvenilen başka bir
kişi
de
Mağduriyet
Durumu
Komisyonu’na başvuruda bulunabilir.

Ne zaman bir mağduriyet
başvurusunun yapılması
mümkün değildir?
Aşağı
Saksonta
Mağduriyet
Komisyonu
Yönetmeliğinin
5.
Maddesi uyarınca, diğer durumların
yanı sıra, aşağıdaki durumlar söz
konusu olduğunda bir başvuru
incelemeye alınmaz:
- Yabancı kişi Almanya sınırları
içinde değilse veya ikamet adresi
bilinmiyorsa,
- Yabancı kişi en az 18 aydır
Almanya sınırları içinde ikamet
etmiyorsa,
- Ciddi bir suç işlendiyse ve bunun
üzerinden
henüz
uzun
yıllar
geçmediyse,
- Sınır dışı tarihi belirlenmişse veya
belirlenmiş olan bir tarih geçmişse.
Kabul edilmeme sebeplerinin somut
düzenlemesini NHärteKVO’nun 5.
Maddesinde bulabilirsiniz.

Mağduriyet durumu başvurusu
nereye yapılabilir?
Mağduriyet
durumu
başvurusu,
Mağduriyet Durumu Komisyonu’nun
bir üyesine veya Aşağı Saksonya

İçişleri
Bakanlığı
gönderilebilir.

adresine

Üyelerin adreslerini
www.hfk.niedersachsen.de linki
altında bulabilirsiniz.
Ayrıca bu internet sayfasından
Mağduriyet Durumu Komisyonu
Yönetmeliği’ni ve başvuru yapmak
için form ve çalışma yardımlarını
indirilebilir.

Aşağı Saksonya
İçişleri ve Spor Bakanlığı
Mağduriyet Durumu
Komisyonu
Bürosu
Bilgi veriyor

Daha fazla bilgi için:
Geschäftsstelle der Härtefallkommission
(Mağduriyet Durumu Komisyonu Bürosu)
Nds. Ministerium für Inneres und Sport
(İçişleri ve Spor Bakanlığı)
Lavesallee 6
30169 Hannover.

Başvuruyu yapmadan önce kapsamlı
bilgi alınması ve ilgili yabancılar
dairesine
ve/veya
bir
göçmen
danışma merkezine kişisel olarak
danışılması tavsiye edilir.

Aşağı Saksonya
Mağduriyet Durumu
Başvuruları
Hakkında
Bilgiler

