Bilgi Kağıdı
İkamet Kanunu madde 44 fıkra 4’e göre
bir entegrasyon kursuna kabul başvurusu hakkında

Sayın Bayan, Sayın Bay,
Almanya’da sürekli ve yasal olarak yaşayan bir yabancı veya Avrupa Birliği’ne üye bir ülkenin
vatandaşı olarak İkamet Kanunu madde 44 fıkra 4’e göre Federal Daire tarafından bir
entegrasyon kursuna (dil ve oryantasyon kursu) kabul olunabilirsiniz, eğer İkamet Kanunu
madde 44 fıkra 4’e göre bu kursa yasal katılım hakkınız yoksa veya artık katılım hakkınız
kalmadıysa.
Eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz başvuru formunu lütfen posta yoluyla yeterli pul
yapıştırılmış bir zarf içinde Federal Dairesi’nin sizin için yetkili bürosuna gönderiniz.
Dil kursunun amacı Almanca diliyle ilgili yeterli bilgi sahibi olmanızı sağlamaktır. Yeterli bilgi,
günlük hayatınızda Alman makamları ile ve çevrenizdeki Almanlarla konuşmanız
gerektiğinde, kendi başınıza işlerinizi halledebilme, ayrıca yaşınıza ve eğitim seviyenize
uygun olarak Almanca konuşabilme ve kendinizi Almanca yazarak ifade edebilme kabiliyetine
sahip olmak demektir.
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Oryantasyon kursu günlük yaşantınızda ihtiyaç duyulan bilgilerin yanı sıra, Alman hukuku,
kültürü ve tarihi hakkında da bilgi edinmenizi sağlayacaktır.
Entegrasyon kursunun sonunda bir bitirme sınavı yapılacaktır. Sınavın sonucu hakkında size
kursu veren kuruluş tarafından bir belge verilecektir.
Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülke vatandaşları için özellikle Almanca diliyle ilgili yeterli bilgi
ve hukuki ve sosyal düzen ile yaşam ilişkileri hakkında temel bilgiler süresiz ikamet izni
alınmasının önkoşuludur (İkamet Kanunu madde 9, Yerleşme İzni). Entegrasyon kursunu
başarıyla tamamlamanız halinde yerleşme izni için gerekli koşulları başka bir belgeye ihtiyaç
duymaksızın yerine getirmiş sayılacaksınız.
Lütfen çeviriniz

Ayrıca kursu başarıyla bitirmeniz halinde Alman vatandaşlığına geçmek için asgari bekleme
süresi sekiz yıldan yedi yıla düşecektir.
Kursa katılma hakkınızın teyit edilmesi ile bölgenizde entegrasyon kursunu düzenleme
yetkisine sahip kuruluşların bir listesini de alacaksınız.
Teyit belgesinde yazılı süre içerisinde bir entegrasyon kursuna başlayabilmeniz için,
gecikmeden bir kurs düzenleyen kuruluşa kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Kursa kayıt
yaptırırken entegrasyon kursuna kabul edildiğinize dair teyit belgesini göstermeniz
gerekmektedir.
Entegrasyon kursuna (600 saat dil kursu ve 30 saat oryantasyon kursu) katılım için sizin veya
geçiminizi temin etmekten sorumlu kişinin kursu düzenleyen kuruluşa ders saati başına 1,00
Euro ücret ödemesi gerekmektedir. İkinci Sosyal Kanun Kitabı çerçevesinde verilen
hizmetlerden (İşsizlik Parası II) yararlanıyorsanız veya Onikinci Sosyal Kanun Kitabı
çerçevesinde geçim yardımı (sosyal yardım) alıyorsanız kurs katkı payı ödemeniz gerekmez.
Kurs katkı payı ödemekten muaf tutulacak kurs katılımcısı, anılan bu yardımların kesilmesi
halinde derhal Federal Daire’yi haberdar etmek zorundadır.
Kurs katkı payından muaf tutulmanıza dair başvuruyu, güncel bir ispat belgesi ile (ilgili
belgenin fotokopisi) yazılı olarak Federal Daire’ye yapmanız gerekiyor.
Mümkün olduğunca başvuruyu en geç kursu düzenleyen kuruluşa kayıt sırasında yapmanız
gerekiyor. Kursu düzenleyen kuruluştan ilgili başvuru formlarını alabilirsiniz.
Bunun dışında bitirme sınavına katılım ücretini de kendiniz ödemek zorundasınız.
Ancak Federal Daire'ye dilekçe vererek bu ücretlerden muaf tutulmanızı talep edebilirsiniz.
Kursu düzenleyen kuruluştan ilgili başvuru formlarını alabilirsiniz.

