Birisini davet etmek mi
istiyorsunuz?
Bunun için Yabancılar Dairesi'ne bizzat gelip bir taahhütnamede bulunmanız
gerekmektedir.
Gerekli belgeler şunlardır:
• Davet edenin geçerli pasaportu / nüfus cüzdanı

• Davet etmek istediğiniz kişinin bilgileri

(Soyadı, adı, doğum tarihi, doğum yeri, uyruğu, adresi,
gerekirse pasaport numarası)

• Gelirinizin yeterliliğinin güncel belgeleri (üç maaş bordrosu, serbest meslek

sahiplerinde vergi beyanı veya kâr ve zarar bildirimi veya son ayların bilançosu, emeklilik belgesi)

• Konut alanınızın yeterliliğinin belgesi

(Kira kontratı (eğer 4 yıldan eskiyse, güncel hesap ekstresi) / satın alma sözleşmesi veya yerel
mahkemeden tapu kaydı, kredi hesabı özeti)

• 29,00 € harç
Davet eden kişi bizzat ve randevu ile Yabancılar Dairesi'ne gelip ilgili memurun
huzurunda taahhütnameyi imzalamak zorundadır. Formlar alınıp eve götürülemezler. Bir
taahhütnamenin verilmesi ancak ana ikametiniz Freising Kaymakamlığı bölgesinde
bulunuyorsa mümkündür. Alman vatandaşı değilseniz, Federal Bölge’de kesin bir
oturumunuz olmalıdır (özel oturum izni değil!).
Taahhüt; konut temini masrafları ile hastalık ve bakıma muhtaçlık durumundaki (örn.
doktor, ilaç, hastane gibi) gerekli olacak masraflar da dahil, geçim için kullanılan tüm kamu
kaynaklarının geri ödenmesini kapsamaktadır. Bu; bir prim karşılığında alınan hizmet
masraflarının aksine, giderlerin yasal bir hakka dayanması halinde de geçerlidir (örn.
Sosyal Güvenlik Kitabının ikinci veya on ikinci kitabına veya Federal Mülteciler Yardım
Yasası uyarınca alınan hizmetler).
Hastalık halinde masrafları karşılama yükümlülüğü; yabancının ilgili yurt dışı temsilciliğine
yeterli bir sağlık sigortası kapsamını kanıtlama yükümlülüğünü etkilemez.
İşbu taahhüt misafirin yurt dışına çıkış masraflarını da (örn. uçak bileti) kapsamaktadır.
Ayrıca, örn. İkamet Yasası'nın 66. ve 67. maddelerine göre sınır dışı edilme gibi zorunlu
oturum sonlandırma masrafları da bu taahhüdün kapsamına girmektedir. Buna; örn. yurt
dışındaki varış yerine ulaştırma ve seyahat masrafları, gerekirse refakatçi masrafları,
tercüme masrafları, yiyecek ve gözaltı masrafları dâhildir.
Masrafların taahhütte bulunandan iade edilmesi, gereken kamusal kaynakları sarf eden
makamın hakkıdır (İkamet Yasası Madde 68 Bent 2 Cümle 3).

Yetkili memurlardan daha fazla bilgi edinilebilir.
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