
Almanca 
öğreniniz! 

Göçmenler için entegrasyon kursu

www.integration-in-deutschland.de

kurs kurumu size istek üzerine bununla ilgili bir belge 
düzenler.
600 (ya da özel kurslarda azami 900 ders saati) ders saatin-
den sonra teşvik edilen dil kursu sona erer.

Temel dil kursunun sonunda bir alıştırma testi yapılır. Bunu 
takiben ilerlemiş dil kursunda Almanca dilbilgileri ilerletilir 
ve yeni konular işlenir. Sizi bitirme sınavına hazırlamak için 
ilerlemiş dil kursunun bitiminden önce bir alıştırma testi 
yapılır. Bu testin neticesinde dil bilgilerinizi değerlendirme 
imkanına sahip olursunuz.

Dil kursunu 45 ders saati ile bir oryantasyon kursu takip 
eder. Yeterli Almanca dil bilgisine sahip olmanız durumun-
da oryantasyon kursuna daha önce bir dil kursuna katılma-
dan da başlayabilirsiniz.

Entegrasyon kursunun sonunda iki bölümenden oluşan 
bir bitirme sınavı yapılır. Dil testinde yeterli sözlü ve 
yazılı Almanca bilgisine sahip olup olmadığınız tespit 
edilir. Testin ikinci bölümünde oryantasyon kursunda ne 
öğrendiğiniz tespit edilir. Bitirme sınavına bir kez para 
ödemeden katılabilirsiniz. Her iki bölümde de başarılı 
olmanız durumunda size „Entegrasyon Kursu Sertifikası“ 
verilir.

Bitirme sınavında yeterli Almanca bilginiz olduğunu kanıt-
layamazsanız (B1 düzeyi), ilerlemiş dil kursunu (300 saat) 
tekrarlayabilirsiniz. Lütfen bunun için Federal Göçmenler 

ve Mülteciler Dairesi‘nin Bölge Dairesi‘ne başvurunuz. Bitir-
me sınavı bu durumda da ücretsizdir.

Entegrasyon kursuna katılmanın ücreti ne 
kadardır?

Almanya Federal Cumhuriyeti entegrasyon kurslarının mas-
raflarının büyük bir kısmın karşılamaktadır. Siz, masraflara 
her bir ders saati için bir Euro ile katılmakla yükümlüsünüz 
(masraf payı). 100 ders saati içeren her kurs bölümü için kurs 
başlamadan önce her defasında 100 Euro doğrudan kurs 
kurumuna ödemeniz gerekir.

Belirli koşullar altında masraf payından muaf tutulabilirsi-
niz. Bu durum işsizlik parası II ya da geçiminizi temin için 
yardım alıyorsanız ya da başka nedenlerden dolayı parasal 
bakımdan yardıma ihtiyacınız varsa söz konusudur. Lütfen 
bunun için Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi‘ne baş-
vurunuz. 

Sonradan göç edenlerin masraf payı ödemelerine gerek 
yoktur.

Aynı zamanda, eğer masraf payından muaf tutulduysanız 
ya da entegrasyon kursuna katılma yükümlülüğünüz varsa, 
entegrasyon kurslarına ilişkin yol masraflarının tamamen ya 
da kısmen geri ödenmesi imkanı mevcuttur. Lütfen bunun 
için Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi‘ne başvurunuz.

Nereden başkaca bilgiler alabilirsiniz?

Yabancılar
İl, komün ve ilçe dairelerinde bulunan yerel yabancılar dai-
resinden, ya da göçmenler için ilk danışmanlık ve de genç 
göçmen hizmetlerinin danışmanlık dairelerinden. 

Avrupa Birliği vatandaşları
Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi‘nden, göçmen-
ler için ilk danışmanlık ve de genç göçmen hizmetlerinin 
danışmanlık dairelerinden.

Sonradan göç edenler
Federal İdare Dairesi‘nin İlk Kabul Dairesi‘nden, Friedland 
Dış Dairesi, geçici ikamet yurtlarından ya da göçmenler için 
ilk danışmanlık ve de genç göçmen hizmetlerinin yetkili 
danışmanlık dairelerinden.

Katılma hakkı belgesi ile birlikte entegrasyon kursuna katıl-
maya yönelik haklarınız ve yükümlülükleriniz konusunda 
bir bilgi broşürü ve ikamet yerinizin yakınında bulunan 
entegrasyon kursu kurumlarını içeren bir liste 
alacaksınız.

Başkaca bilgileri www.integration-in-deutschland.de. 
internet sayfalarında bulabilirsiniz.
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Göçmenler için
entegrasyon kursu

kullanımına ilikin alıştırmalar yapıyor ve Almanca dilini 
kullanırken daha emin oluyorsunuz.

Oryantasyon kursunda ne öğreniyorsunuz?

Almanya hakkında bilgi ediniyor ve yasalar ve siyaset, 
kültür ve yeni vatanınızın yakın tarihi konusunda en 
önemli hususları öğreniyorsunuz. Haklarınız ve yüküm-
lülüklerinizin yanısıra Almanya‘daki günlük hayat, 
gelenekler, kuraller ve özgürlükler hakkında bilgi edini-
yorsunuz. Almanya‘daki demokratik sistemin değerleri 
bu kursun en önemli konularıdır. Bunda din özgürlüğü, 
tolerans ve çeşitli toplumsal gruplar arasındaki eşitlik söz 
konusudur.

Kim katılabilir?

Yeni göç etmiş yabancılar 
01.01.2005 tarihinden sonra ilk defa bir oturma izni aldıy-
sanız ve sürekli Almanya‘da yaşıyorsanız, yasal olarak bir 
entegrasyon kursuna katılma hakkınız vardır. Eğer hiç ya da 
sadece çok az Almanca konuşabiliyorsanız katılma yüküm-
lülüğünüz bile vardır.
Yabancılar dairesi size katılım hakkınıza ilişkin bir onay 
belgesi düzenler.

Uzun zamandan beri Almanya‘da yaşayan yabancılar ve 
Avrupa Birliği vatandaşları
Uzun zamandan beri yabancı olarak yasal şekilde 
Almanya‘da yaşamanız ya da Avrupa Birliği vatandaşı olma-
nız durumunda da entegrasyon kursuna katılabilirsiniz. 
Bunun için entegrasyon kursuna kabul edilmeniz için yazılı 
bir dilekçe vermeniz gerekir.
Bu her Federal Eyalet‘te bulunan Federal Göçmenler ve 
Mülteciler Dairesi‘nin bölge dairesinde mümkündür. Size 
dilekçenin yazılmasında yardımcı olan yakınınızdaki bir 
kurs kurumuna da başvurabilirsiniz.

Dilekçe formları yabancılar dairesinde, kurs kurumlarında 
ve de Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi‘nde  
(www.integration-in-deutschland.de) mevcuttur. Göçmen-

varabilir. Örneğin daha önce bir yabancı dil öğrendiğiniz 
için çabuk öğreniyorsanız 430 ders saati süren bir yoğun 
kursa katılabilirsiniz.

Dil kursunda ne öğreniyorsunuz?

Günlük yaşamın ve iş dünyasının tüm önemli alanlarında 
kullanılan kelime hazinesini öğreniyorsunuz. Bunda örne-
ğin alışveriş, toplu taşıtlar, resmi daireler ile temaslar, ev 
arama, arkadaşlarla ve komşularla boş zamanların değer-
lendirilmesi ve de günlük olaylar söz konusudur. Bu kursta 
Almanca dilinde nasıl mektup yazıldığını, form doldurul-
duğunu, telefon edildiğini ya da bir iş yerine müracaat edil-
diğini öğreniyorsunuz. Bildiğiniz ve yeni kelimelerin doğru 

Entegrasyon kursu nedir?

Entegrasyon kursu sürekli Almanya‘da yaşayan ve sadece az 
ya da hiç Almanca konuşmayan bütün göçmenler için bir 
hizmettir. Bu kurs, daha okula giden çocuklar, gençler ve 
genç yetişkinlere yönelik değildir.

Entegrasyon kursu 600 ders saati içeren bir dil kursu ve 45 
ders saati içeren bir oryantasyon kursundan oluşmaktadır. 
Genel entegrasyon kursunun yanısıra yeterli derece okuma 
ve yazma bilmeyen kadınlar, annebabalar ve gençler ve de 
göçmenler için özel entegrasyon kursları da sunulmaktadır. 
Uzun zamandan beri Almanya‘da yaşadığınız halde hâlâ 
iyi Almanca bilmiyorsanız, bunun için özel teşvik kursları 
mevcuttur. Özel entegrasyon kursları 945 ders saatine kadar 

ler için ilk danışmanlık dairesine ya da genç göçmenler dai-
resine de başvurabilirsiniz.

Federal Daire entegrasyon kursuna katılmaya hak sahibi 
olduğunuza karar verirse, size bir kabul belgesi verilir.

Eğer işsizlik parası II alıyorsanız ve dil bilginiz az olduğu için 
(de) bir iş bulamıyorsanız, entegrasyon kursuna katılmakla 
yükümlü kılınabilirsiniz. 

Sonradan göç edenler
Eğer 01.01.2005 tarihinden sonra kabul edildiyseniz, enteg-
rasyon kursuna ücretsiz katılma hakkına sahipsiniz. Kabul 
kararında belirtilmiş ise, eş ya da çocuk olarak da bu hakka 
sahipsiniz. Federal İdare Dairesi size katılma hakkınız oldu-
ğunuza dair bir belge düzenler.

Eğer 01.01.2005 tarihinden önce Almanya‘ya geldiyseniz 
ve o zamana kadar Almanya‘da bir dil kursuna katılmadıy-
sanız, bir entegrasyon kursuna ücretsiz katılma hakkına 
sahipsiniz. Bu durumunda entegrasyon kursuna katılma 
hakkınız olduğunuza dair bir belgenin düzenlemesi için 
Federal İdare Dairesi‘nin Friedland  Dış Dairesi‘ne bir 
yazılı dilekçe ile başvurmanız gerekir (Adres: Heimkehrer-
straße 16, 37133 Friedland).

Alman vatandaşları
Alman vatandaşı olarak, eğer yeterli Almanca bilgisine 
sahip değilseniz ve özellikle entegrasyona ihtiyacınız varsa, 
bir entegrasyon kursuna katılabilirsiniz. Bunun için enteg-
rasyon kursuna kabul edilmeniz için her Federal Eyalette 
bulunan Göçmenler ve Mülteciler Federal Dairesi‘nin Bölge 
Dairesi‘ne yazılı dilekçe ile başvurmanız gerekir.

Nasıl devam ediyor?

Dil kursu kurumunu kendiniz serbest seçebilirsiniz ve katıl-
ma hakkı belgeniz ile orada entegrasyon kursuna kaydınızı 
yaptırabilirsiniz.

Entegrasyon kursunun dil kursu, kurs bölümlerini kapsayan 
birçok bölümlerden oluşur. Temel dil kursunda her biri 100 
saatlik dersten oluşan üç kurs bölümü vardır. İlerlemiş dil 
kursu da her biri 100 ders saatini kapsayan üç kurs bölü-
münden oluşmaktadır. Bir düzey belirleme testinde hangi 
kurs bölümünün sizin dil bilgilerinize uygun olduğu tespit 
edilir. Daima sizin kişisel bilgilerinize ve yeteneklerinize 
ve de bireysel öğrenme temponuza en uygun olan bir kurs 
bölümüne katılmanız sağlanmaktadır.

Entegrasyon kursunun devamında bir kurs bölümünden 
diğer birine değiştirebilirsiniz, atlayabilirsiniz ya da tekrar-
layabilirsiniz. Düzenli olarak derse katılmanız durumunda 


