
 
 

   
  

 
 

  
 

  
 

 

 
 
 

  
 
 

  
  

 
 

 
   

 

  
  

  
 

 

 

 
  

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

Elektronik oturma izni (eAT)
 
Klasik oturma izni (yapışkan etiket), 
oturma ve sürekli oturma izni kartı ve kağıt 
şeklindeki geçici kimlik, 1 Eylül 2011 
tarihinden itibaren kredi kartı şeklindeki 
elektronik bir oturma izniyle (eAT) 
değiştiriliyor. 

eAT; kartın içinde biyometrik nitelikleri 
(resim ve iki parmak izi), ek hükümlerin 
(şartların) ve kişisel bilgilerin kayıtlı 
olduğu temassız bir çipe sahiptir. Çip, ek 
olarak elektronik bir kimlik ispatı ve 
nitelikli bir elektronik imza kullanma 
olanağı da içermektedir. 

eAT'nın kullanılması tüm AB üye 
ülkelerinde zorunludur. Bunun temeli, 
(AB) 1030/2002 ve (AB) 380/2008 sayılı 
AB düzenlemeleridir. Hedef, Avrupa 
Birliği oturma izinlerinin 
standartlaştırılması ve biyometrik verilerin 
kullanılması ile belge sahibi ve belge 
arasındaki bağlantının yükseltilmesi ve 
kötü amaçlı kullanıma karşı koruma 
sağlanmasıdır. Tüm üçüncü ülke 
vatandaşları (bebek ve çocuk dahil) için 
özel bir eAT hazırlanacaktır. 

NOT 
Pasaportlarda ve geçici pasaport 
evraklarında şimdiye kadar kullanılan 
oturma izinleri 30.04.2021 tarihine ka
dar geçerliliklerini koruyacaktır. 

Veri güvenliği 
Tüm bilgiler ve aktarımlar, uluslararası 
alanda kabul görmüş ve kendini ispatlamış 
şifreleme yöntemleriyle korunmaktadır. 
Bir yetkilendirme sertifikası, kimlerin 
hangi kişiye özel bilgilere erişimi olacağını 
düzenler. Kart sahipleri, sadece yetkili 
makamların erişim iznine sahip olacağına 
güvenebilir. 

Biyometrik nitelikler 
Resim, kart gövdesine ve çipe 
kaydedilmektedir. 6 yaşın üstündeki tüm 
üçüncü ülke vatandaşları için eAT çipine 
iki parmak izi de kaydedilmektedir. 

Bu nedenle, başvuru sırasında şahsen 
hazır bulunulması gerekmektedir. 

Sadece yüksek makamlar (örn. polis veya 
yabancılar dairesi ve evlendirme daireleri) 
resim ve parmak izi sorma hakkına 
sahiptir. 

Ek hükümler (şartlar) 
Ek hükümler çipe kaydedilmekte ve ayrı 
bir ek belge ile eAT'ya basılacak. 

Kart gövdesine, „SIEHE ZUSATZ
BLATT“ (Bkz. Ek belge) bilgisi 
eklenecek. Ek hükümlerin değiştirilmesi 
durumunda, yeni bir ek belge 
düzenlenecek ve çipteki veriler 
değiştirilecek. 

Sadece yüksek makamlar ek hükümleri 
sorgulayabilir. 

Çevrimiçi kimlik işlevi 
Ekonomi ve yönetim tedarikçileri (örn. 
bankalar veya resmi makamlar), gelecekte, 
kart sahibinin kendine ait eAT ile elektro
nik olarak kimliğini ispat ettiği elektronik 
hizmetler sunabilir. Bu sayede; internet 
portallarında oturum açılması, formların 
doldurulması ve internette veya 
otomatlarda yaş ispatı  işlemleri 
kolaylaşacak. 

Sadece resmi bir yetkiye sahip tedarikçiler 
kart sahibinin verilerine erişim hakkına 
sahiptir. Bunun dışında, kart sahibi kendi 
kişisel bilgilerinin aktarılmasını altı haneli 
bir PIN ile onaylamalıdır. 

Çevrimiçi kimlik işlevinin kullanılması 
sırasında, biyometrik nitelikler hizmet 
tedarikçisi tarafından okunamaz. 

İmza işlevi 
Elektronik oturma izni, bunun dışında, 
nitelikli elektronik imza için bir sertifika 
kaydedebilir. Bununla birlikte, eAT sahibi 
isterse dijital belgeleri yasal olarak geçerli 
şekilde imzalama olanağına sahiptir. 

Bir bakışta 

� 1 Eylül 2011’de başlangıç 

� Mevcut yapışkan  etiketin 
yerine geçecek 

� Üçüncü ülke vatandaşlarının 
oturma izinleri Avrupa gene
linde standartlaştırılacak 

� Kredi kartı biçimi 

� Kartın içinde temassız çip 

� Dijital resim ve parmak izi 
ile kötü amaçlı kullanıma 
karşı koruma ve oturma izni 
ve sahibinin açıkça 
düzenlenmesi 

� İnternetteki ve otomatlardaki 
işlemler için elektronik 
kimlik işlevi 

� Dijital belgelerin yasal olarak 
bağlayıcı şekilde imzalanma
sı amacıyla elektronik imza 
için hazırlandı 

Yayımcı: 
Bundesamt für Migration und Flüchtling 
(Göçmenler ve Sığınmacılar için Federal 
Daire) 
90343 Nürnberg 

E-Posta: eat@bamf.bund.de 

Türkisch 
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