Türkisch

Lütfen doldurmayınız - Lütfen yalnız Almanca formu doldurunuz

Đkamet belgesi (Meldezettel)
Lütfen doğru olanı çarpıyla işaretleyiniz !

Açıklamalar arka sayfadadır !

Soyadı veya Aile Adı (matbaa harfleriyle), AKADEMĐK DERECESĐ (kısa)
ADI – doğum belgesine göre (yabancılarda pasaporta göre)

Đ l k evliliğinden önceki soyadı
DOĞUM TARĐHĐ

CĐNSĐYETĐ

DĐNĐ

erkek 

kadın 

DOĞUM YERĐ – seyahat belgesi (Avusturya vatandaşlarında doğum belgesine göre de): Eyalet (Yurt içi) ve devlet (Yurt dışı)
Medeni durum
 bekar
 evli
 Bitmiş kayıtlı birliktelik

 Kayıtlı birliktelikte yaşayan
 boşanmış
 dul
 Hayatta kalan kayıtlı hayat arkadaşı

VATANDAŞLIĞI

Avusturya 

diğer devlet 

 devletin adı:

Merkezî ikamet kaydı kütüğü (ZMR) numarası
(eğer biliniyorsa):
Yabancılarda SEYAHAT BELGESĐ
Cinsi, örneğin pasaport, kimlik:

Veriliş tarihi:

Numarası:
Veren makam, devlet:
Cadde (meydan) ya da cadde adı olmayan yer
Đkamet KAYDININ
YAPILDIĞI yer .....

Posta kodu

Bu ikamet ana ikametgâhımıdır:

Posta kodu

Blok
(Stiege)

Kapı
nosu

Ev
numarası

Blok
(Stiege)

Kapı
nosu

Ev
numarası

Blok
(Stiege)

Kapı
nosu

Mahalle, eyalet

evet 

hayır 

Cadde (meydan) ya da cadde adı olmayan yer
eğer değilse
ana ikametgâh
olarak kalan yer .....

Ev
numarası

Mahalle, eyalet

Yurt dışından mı geldi ?
hayır 

evet 

 devletin adı:

Cadde (meydan) ya da cadde adı olmayan yer
Đkamet KAYDININ
SĐLDĐRĐLDĐĞĐ yer....

Posta kodu

Mahalle, eyalet

Yurt dışına mı taşınıyorsunuz ?
hayır 

evet 

Kayıt yaptırılması halinde:
Konutu kullanımınıza veren (Đsmi; matbaa harfleriyle, tarih ve imza):

 devletin adı:
Đkamet kaydı yaptırmakla yükümlü olanın imzası ve tarih
(Đkamet kaydı verilerinin doğru olduğunun tasdiki için)

Đkamet kaydını yaptırmakla yükümlü olan kişi için bilgiler
1. Đkamet kaydının, bir konuta taşındıktan sonra üç gün içinde, kayıt sildirme ise bir konuttan başka
yere taşınmadan üç gün önce ya da taşındıktan üç gün sonra yapılması gerekir.
2. Kayıt yaptırırken aşağıdaki belgelere ihtiyacınız vardır:
•

Konutta kalanın adı ve soyadının, ilk evliliğinden önceki soyadının, doğum tarihinin,
doğum yerinin ve vatandaşlığının görülebileceği resmî belgeler, örneğin pasaport ve doğum
belgesi.

•

Avusturya vatandaşı olmayan konut sakinleri (yabancılar): seyahat belgesi (örneğin pasaport)

•

Eğer şimdiye kadar ikamet edilen yer ana ikametgah (Hauptwohnsitz) değil de, „diğer ikamet
edilen“ (‘weiterer Wohnsitz) yer konumuna gelirse, yeni ana ikametgah kaydı yaptırmadan önce
veya kayıt yaptırırken, bundan önceki ana ikametgah kaydının buna göre değiştirilmesi
(Ummeldung) gereklidir.

3. Đkametgâh belgesinin içeriğinden, formu kimin doldurduğuna bağlı olmaksızın, daima ikamet
kaydını yaptırmakla yükümlü olan kişi sorumludur. Bu nedenle belge resmî makam tarafından
doldurulmuş olsa bile, ikametgâh belgesine yazılmış olan bilgilerin eksiksiz ve doğru olup
olmadığını kontrol ediniz.
4. Ana ikametgâhınız, yaşam ilişkilerinizin merkezi konumuna getirmek niyetiyle oturmaya
başladığınız konuttadır; bu objektif şartın birkaç konut için geçerli olması halinde büyük ölçüde
yakınlık ilişkiniz olan konutu ana ikametgâhınız olarak belirtmeniz gerekir. “Yaşam ilişkilerinizin
merkezi” için özellikle şu belirleyici hususlar önemlidir: Orada bulunulan süre, iş yerine ya da
öğrenim görülen yere göre bulunduğu yer, iş yerine ya da öğrenim görülen yere gidilmesi için çıkış
noktası, diğer aile fertlerinin, özellikle küçük (reşit olmayan) aile fertlerinin ikametgâhları ile işinize
devam ettiğiniz, eğitiminizi gördüğünüz, okula ya da çocuk yuvasına gittiğiniz yer, kamu
kurumlarında ya da özel kurumlarda görevler. Ana ikametgâh, “seçmen kütüğü” ’ne
(“Wählerevidenz”) kayıt ve diğer farklı hukukî alanlar (örneğin motorlu araç tescili, silahlar hukuku
ile ilgili belgeler, sosyal yardım) için önem teşkil etmektedir.
5. Ana ikametgâhın ya da başka bir ikametgâhın değişmesinin beraberinde diğer bildirim
yükümlülüklerini de (örneğin motorlu araç tescili, silahlar hukuku ile ilgili belgeler) getirebileceğini
lütfen dikkate alınız.

