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Genel Bakış
Eğer Jersey’de yaşayan bir Avrupa Birliği (AB)
vatandaşıysanız, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra
burada yaşamaya devam etmek istemeniz halinde,
ailenizle birlikte Jersey AB Yerleşim Uygulaması için
başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
Jersey AB Yerleşim Uygulaması, Jersey’de yaşayan tüm
AB vatandaşları ile bu vatandaşların yakın aile fertlerini
kapsamaktadır. Aile fertlerinin AB’den olmalarına gerek
yoktur, bu kişiler dünyanın herhangi bir yerinden olabilir
ve kendi başvuru formlarını kendilerinin tamamlamaları
gerekecektir.
Jersey AB Yerleşim Uygulaması konut, iş ve sağlık
hizmetlerine ilişkin devlet yardım ödeneklerini alma
hakkınızı etkilemez.
Eğer bir İrlanda veya Birleşik Krallık Vatandaşıysanız
başvuruda bulunmanıza gerek yoktur.
Eğere Jersey’de 5 yıldan uzun süreyle ikamet ettiyseniz,
yerleşik durumda sayılmaya uygun bulunacaksınız.
5 yıldan kısa süreyle ikamet ettiyseniz, yerleşik-öncesi
durumda sayılmaya uygun bulunacaksınız.
Çevrimiçi olarak kısa bir başvuru formunu doldurmanız
gerekecektir. İhtiyaç duymanız halinde telefonla ya da
şahsen destek alabileceksiniz.

31 Aralık 2020 tarihinden sonra doğan veya evlat
edinilen çocuklar ile gelecekte ilgili kişiye bağlı olarak
yaşayacak kişilerin de hakları korunacaktır. AB
vatandaşı olmayan aile fertlerinin burada yaşayan AB
vatandaşı ile ilişkisini göstermeleri gerekecektir.

Gereklilikler nelerdir?
Başvuru formunda siz ve aile fertleriniz hakkında
isim, adres, pasaport numarası, ulusal kimlik kartları
ve sosyal güvenlik numaraları gibi temel bilgiler
istenecektir.
•	Lütfen geçerli bir pasaportunuzun ya da ulusal
kimlik kartınızın bulunuyor olmasını temin edin.
•	Jersey’e vardığınız tarihi ay ve yıl olarak biliyor
olmanız gerekecektir.
•	Tüm başvuru sahipleri ve onlara bağlı yaşayanlar için
adli sicil kontrolleri gerçekleştirileceğinden herhangi
bir ülkede işlediğiniz adli suçları beyan etmeniz
istenecektir. Adli suçların beyan edilmemesi,
başvuru sürecinizi etkileyebilir.

31 Aralık 2020’ye kadar Jersey’de yaşamayan yakın
aile fertleri, aile ilişkilerinin devam etmesi durumunda,
gelecekte diledikleri zaman AB vatandaşı Aile Fertlerine
katılma olanağı bulacaktır.
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1.	Yerleşim Uygulamasına çevrimiçi form ile başvuru
yapılmaktadır. Forma erişmek için bir bilgisayar,
dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon kullanarak
www.gov.je veya www.one.gov.je adresini ziyaret
edin.
2.	Jersey AB Yerleşim Uygulaması Başvuru Formunu
seçin.
3.	Çevrimiçi başvuru formunu doldurun ve ödemenizi
çevrimiçi olarak yapın. Her bir yetişkin için £25
ücret, 16 yaşından küçük her bir çocuk için ise
£12,50 ücret alınacaktır.
	Ayrıca La Motte Caddesinde bulunan Müşteri ve
Yerel Hizmetler departmanından çevrimiçi başvuru
yapabilirsiniz.
	16 yaşında veya daha büyük yaşta olan tüm AB
vatandaşlarının kendi başvuru formlarını kendileri
doldurmalıdır.
	16 yaşından küçük çocuklarda, başvuru formuna
bir ebeveyn veya vasinin dahil edilmesi yeterlidir.

bir sosyal hizmetler görevlisi
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4.	Bir Sosyal hizmetler çalışanı siz ve ailenizin kimlik
belgelerini ve gerekli olabilecek diğer bilgileri
sunması için bir randevu ayarlamak üzere sizinle
iletişime geçecektir.
5.	La Motte Caddesinde bulunan Müşteri ve Yerel
Hizmetler departmanına ya da Maritime House’da
bulunan Jersey Gümrük ve Göçmenlik Ofisine
giderek doğrulama onayı için kimlik belgelerinizi
sunmanız gerekecektir.
	Her bir başvuru sahibi ile başvuruda listelenen bağlı
yaşayan kişilerin gerekli belgeleri sunmak üzere
şahsen hazır bulunması gerekmektedir. 16 yaşından
küçük çocukların bir doğum belgesi ve geçerli
bir pasaport ya da ulusal kimlik belgesi sunması
gerekecektir.
6.	Yerleşik Durumunuza dair onay e-posta veya posta
yoluyla gönderilecektir.

Gizlilik Bildirimi
Jersey Gümrük ve Göçmenlik Servisi (JCIS) verilerinizin ‘Denetleyicisi’ olarak görev yapacak ve sağladığınız bilgileri
2018 tarihli Veri Koruma (Jersey) Kanununa uygun şekilde kullanacaktır.
Jersey AB Yerleşim Uygulamasının amaçları kapsamında, belirtilen verilerin yasal olarak işlenme süreçlerini kolaylaştırmak
üzere Sosyal Güvenlik Departmanının elinde bulundurduğu bilgilere elektronik olarak erişim sağlayacağız. Bunlar
Sosyal Güvenlik Numaranız (SSN); Doğum Tarihiniz, İkamet Durumunuz, katkı ödemesi geçmişiniz ve sosyal yardım
taleplerinizle ilgili bilgileri içermektedir. JCIS, ayrıca, verilerinizi adli sicil kontrollerini gerçekleştirmek üzere kullanacaktır.
Yeterli bilgiye sahip olmamamız ya da bilgileri gereken şekilde kullanma konusunda izin vermemeniz durumunda,
Jersey AB Yerleşim Uygulaması kapsamında size bir Oturum İzni verebilmemiz mümkün olmayacaktır.
Göçmenlik oturum durumunuzu diğer Jersey Eyaletleri (SOJ) departmanlarına, kuruluşlarına veya diğer kurumlara
iletmemiz gerekebilir. Bunlar sınırlama olmaksızın Birleşik Krallık’ta ya da Adalarda görev yapan polis ve kolluk kuvvetleri
ile mahkemeler ve gümrük ve göçmenlik kurumlarını içerebilir.
Verilerinizi kullanma şeklimiz veya haklarınızla ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen Jersey Gümrük ve Göçmenlik
Servisinin gizlilik politikası ile kayıt saklama çizelgesine buraya tıklayarak bakabilirsiniz.
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