FAQ – Rezervasyon Ausländerbehörde Main-Kinzig-Kreis
Nasıl rezervasyon talebinde buluna bilirim?
Rezervasyon telebinde bulunmak icin seçeneklerimiz:
-

Internet üzerinden www.mkk.de
Telefon üzerinden 06051 8511755
Şahsen resmi iş saatlerimizde danışmamızda

Rezervasyonum var - Şimdi ne yapacağım?
1.
2.
3.
4.
5.

E-Mail´de yazılı olan evrakları tamamen getiriniz.
Rezervasyon saatini geciktirmeyiniz, 10 dakika erken geliniz.
Rezervasyon bilgilerinizi ve başvuru numaranızı hazır tutunuz.
Güvenlik görevlilerine geldiğinizi bildiriniz. Bekleme kuyruğunu beklemeyiniz.
Sıranız geldiği taktirde, sıra numaranızı ekranda göreceksiniz. Ekranda yazılı olan odaya
gidiniz.

Hangi evraklar gerekmektedir?
Rezervasyonunuz için gerekli olan evraklar rezervasyon onay-Mailinde belirtilmiştir. Eğer bu konuda
sorularınız var ise, homepage`imize www.mkk.de `ye girerek bilgi edine bilirsiniz. Eğer gerekli ise
resmi iş saatlerimiz içerisinde Info-telefonumuzdanda bilgi alabilirsiniz 06051 85-11719.

Istediğim kişi sayısına göre rezervasyon taleb edemiyorum – ne yapmalıyım?
Büyük aileler veya gruplar için rezervasyonunuzu 06051 85 11755 numaralı telefondan taleb
edebilirsiniz.

Benim görüşmek istediğim konu rezervasyon sayfasında sunulmuyor – ne yapmalıyım?
Yanlış bir rezervasyon taleb etmektense, bizi telefonla 06051 85 11755 numarayı arayınız, size
yardımcı olalım. Yanlış rezervasyonlara hizmet sunamıyoruz.

Ikametgah iznimin süresi bitmeden evime rezervasyon bilgileri gönderiyormusunuz?
Hayır. Yabancılar dairesi evinize bildiri veya rezervasyon tarihi göndermiyor. Lütfen ikametgah
izninizin süresine kendiniz dikkat ediniz ve geçirmeyiniz, zamanında rezervasyonunuzu taleb ediniz.

Ne zaman rezervasyon taleb etmeliyim?
Rezervasyonlarımız 6 ile 8 hafta öncesinden taleb edilmeliki, zamanında görüşme imkanınız olsun.
O yüzden dikkat edilmeli ve ikametgah süreniz bitmeden rezervasyon talebinde bulunmalısınız.
Sakın ikametgah sürenizin geçmesine izin vermeyiniz.

Ikametgah iznimin süresi rezervasyon tarihinden önce bitecektir–bu bir sorun olurmu?
Ikametgah izninizin süresi rezervasyon teleb ettiğiniz gün geçerlimiydi? O halde ikametgah izniniz
Almanya içerisinde rezervasyon günene kadar geçerli kalacaktır (yasal uygulama). Bu yasal uygulama
ikametgah izinize bağlı olan şartnameler içinde geçerlidir. Bu demek oluyorki: rezervasyon gününüze
kadar çalısa bilirsiniz, üniversiteye gide bilirsiniz.
Ancak bu yasal uygulama seyahat etmenizi sağlamayacaktır. Seyahat edebilmeniz için, ikametgah
izninin süresi bitmemiş olması gerekmektedir.
Dikkat: yukarıdaki açıklanan yasal uygulama vize ve Duldung uzatmaları için geçerli değildir. Bu
konularda lütfen yabancılar dairesi ile temasa geçiniz.

Rezervasyonumu değiştire bilirmiyim yada iptal edebilirmiyim?
Eğer rezervasyon tarihinde gelmeniz mümkün değil ise, lütfen mümkün olduğu kadar çabuk iptal
ediniz. Size e-posta halinde göndermiş olduğumuz onaylamada, iptal edebileceğiniz imkan
sunulmaktadır. Eğer iptal etmek internet üzerinden mümkün değil ise, telefonlada iptal edebilirsiniz.
Eğer rezervasyonunuzu değiştirmek istiyorsaniz - önce rezervasyonunuzu iptal edeceksiniz- daha
sonra yeni bir rezervasyon taleb edeceksiniz.

Yabancılar dairesi ile rezervasyonsuzda görüşe bilirmiyim?
Genel olarak her görüşme isteği için rezervasyon talebinde bulunmalısınız. Acil durumlarda iş
saatlerimiz içerisinde bizimle görüşe bilirsiniz.
Eğer şahsen danışmaya gelirsem, daha önce rezervasyon alabilirmiyim?

Hayır. Rezervasyon talebinin şekli zamanlama ile ilgisi yoktur. Rezervasyon internet üzerinden,
telefonla yada şahsen olarak yapıldıgında, daima mümkün olan en yakın rezervasyon verilecektir.

