
Entegrasyon Kursları 
 
Entegrasyon kursu nedir? 
Genel entegrasyon kursu, 600 saatlik dil kursu dersi ve 60 saatlik oryantasyon dersi 
kursundan oluşmaktadır. Dil kursu, her biri 100 ders saatinden oluşan birkaç kurs 
bölümünden oluşur. İlk 300 ders saatine temel dil kursu denir; sonraki 300 saat ileri 
düzey dil kursu olarak kabul edilir. 
 
Dil kursunda, günlük yaşam içerisinde ihtiyacınız olan kelimeleri konuşma ve yazma 
becerisini edinirsiniz. Buna resmi kurumlarla temaslar, komşular ve iş arkadaşları ile 
konuşmalar, mektup yazmak ve form doldurmak da dâhildir. 
Oryantasyon kursu, sizi Almanya'daki yaşam hakkında ve ülkenin hukuk düzeni, 
kültürü ve yakın tarihi hakkında bilgilendirir. 
 
Ayrıca entegrasyon kursunun örn. kadınlar, ebeveynler, gençler ve de henüz düzgün 
okuma yazma bilmeyen insanlar için özel biçimleri de vardır. Bu kursların süresi 960 
ders saatidir. Çok hızlı bir şekilde öğrenirseniz; 430 ders saatlik bir yoğun kursa da 
gidebilirsiniz. 
 
Kurs başlamadan önce kurs sağlayıcı, bir test ile sizin için en uygun kursu belirler. 
 
Entegrasyon kursuna kimler katılabilir? 
Şu ayırımlar yapılır: 

• 01.01.2005'ten önce oturum izni almış olan göçmenler. 
• 01.01.2005'ten sonra oturum izni almış olan göçmenler. 
• AB vatandaşları 
• Eski Sovyetler Birliği’nden gelen Alman kökenli göçmenler 
• Alman vatandaşları 
• uzun yıllar boyunca geçici oturum iznine sahip olanlar 
• uzun süreli oturum iznine sahip üçüncü ülke vatandaşları 

 
Eski Sovyetler Birliği’nden gelen Alman kökenli göçmenler genel olarak bir 
entegrasyon kursuna katılma hakkına sahiptirler. 
 
01.01.2005 tarihinden önce oturum izni almış olan göçmenler ve ayrıca AB ve Alman 
vatandaşlarının entegrasyon kursuna katılma hakkı yoktur. Fakat belli koşullar altında 
bir entegrasyon kursuna katılmalarına izin verilebilir. Uzun yıllar boyunca geçici 
oturum iznine sahip olanlar da artık, eğer İkamet Yasası (AufenthG) Madde 104 a'nın 
koşulları mevcutsa kabul edilebilirler. 
 
01.01.2015 tarihinden sonra oturum izni almış olan göçmenler, Almancaya yeterli 
derecede hâkim değillerse, entegrasyon kursuna katılma hakkına sahiptirler. Uzun 
süreli oturum iznine sahip üçüncü ülke vatandaşları da Direktif Uygulama Kanunu 
yürürlüğe gireli, bir başka AB ülkesinde beş yıldan fazla kaldıklarını 
kanıtlayabilirlerse, bir entegrasyon kursuna katılım hakkına sahiptirler. 
 
Farklı göçmen grupları için farklı düzenlemeler geçerlidir. 
 
Kimler entegrasyon kursuna katılmak zorundadır? 



01.01.2005 tarihinden önce oturum izni almış olan yabancılar, eğer İşsizlik Parası II 
alıyorlarsa veya özel bir şekilde entegrasyona muhtaçlarsa (örn. reşit olmayan 
çocuklar), entegrasyon kursuna katılımları zorunlu kılınabilir. 
 
Alman vatandaşları, eski Sovyetler Birliği’nden gelen Alman kökenli göçmenler ve AB 
vatandaşları için entegrasyon kursuna katılım zorunlu kılınamaz. 
 
01.01.2015 tarihinden sonra oturum izni almış olan yabancılar, kolayca ve yeterli 
derecede Almanca iletişim kuramıyorlarsa, entegrasyon kursuna katılımları zorunlu 
kılınabilir. Bu karar Almanya'daki ikamet durumunuza bağlıdır. 
 
Bir entegrasyon kursunun maliyetleri ne kadardır? 
Kurs sağlayıcısına ders başına 1,20 EUR tutarında bir masraf katkı payı ödemek 
zorundasınız. Bu masraf katkı payı her kurs bölümünün başlangıcından önce 
ödenmelidir.  
Düşük geliriniz nedeniyle masraf katkı payını ödemek size zor geliyorsa, Federal 
Göçmenler ve Mülteciler Dairesi'nin Bölge Müdürlüğü'ne ücret muafiyeti için yazılı 
başvuruda da bulunabilirsiniz. 
 
Bir entegrasyon kursuna katılmak için kayıt: 
Bir entegrasyon kursuna katılım hakkınız veya zorunluluğunuz varsa, ilgili Yabancılar 
Dairesi veya İşsizlik Parası II'den sorumlu kurumdan bununla ilgili yazılı bir onay 
alırsınız. Aynı zamanda ikamet yerinizin yakınında entegrasyon kursları düzenleyen 
kurs sağlayıcılarının bir listesini de alacaksınız. 
 
Lütfen, zorunlu kılınmanızla ilgili belgeleri aldıktan sonra en kısa zamanda istediğiniz 
bir kurs sağlayıcısına kayıt olun ve hemen, en geç dört hafta sonra, entegrasyon 
kursu kayıt belgesini Yabancılar Dairesi'ne gönderin. 
 
Kursa düzenli katılım: 
Entegrasyon kursunun amacına ulaşabilmeniz için kursa düzenli bir şekilde 
katılmanız gerekmektedir. Bu, derslere düzenli olarak katılıp bitirme testine 
katılmanız anlamına gelir. Eğer yol masrafı almak veya daha sonra dil kursunun 
derslerini tekrarlamak istiyorsanız da kursa düzenli katılım sizin için önemlidir. Talep 
ederseniz, kurs sağlayıcınız size düzenli katılımınızın yazılı belgesini verir. 
Kurs sağlayıcısını değiştirmeniz ancak bir kurs bölümünün tamamlanmasından sonra 
mümkündür. 
 
 
 
 
Final sınavına katılım: 
Final sınavı bir dil sınavı ve bir de oryantasyon kursu sınavından oluşmaktadır. Dil 
sınavında yeterli Almanca dil becerilerini gösterirseniz ve oryantasyon kursunun 
sınavından geçerseniz, entegrasyon kursunu başarıyla tamamlamışsınızdır ve 
"Entegrasyon Kursu Sertifikası"nı alırsınız. 
Bu, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (GER) B1 Düzeyi'nde dil yeterliliğinizi 
belgeler. 
 
Başaramadıysanız elde ettiğiniz sonucun belgesini alırsınız. 
 



Final sınavına katılım ücretsizdir. 
 
Gelişmiş kursun tekrarı: 
Eğer dil sınavında Almanca bilginizin yeterliliğini ispatlayamadıysanız, bir sefere 
mahsus dil kursunun 300 saatini tekrarlayıp dil sınavına ücretsiz olarak tekrar 
girebilirsiniz. Ancak derse düzenli katılmış olmanız şarttır. 
 
Okuma yazma kursuna giderken dil sınavına katılım gerekli değildir. 
 
Bir kursu tekrarlamak için ilgili Federal Daire'nin Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda 
bulunmanız gerekmektedir. 
 
Entegrasyon kursuna katılımın zorunlu olduğu haller için notlar: 
Eğer Yabancılar Dairesi veya İşsizlik Parası II'den sorumlu kurumdan tarafından bir 
entegrasyon kursuna katılmanız zorunlu kılınmışsa, en kısa zamanda bir kurs 
sağlayıcısına kayıt olup kursa düzenli bir şekilde katılmak zorundasınız. 
Eğer bunu yapmazsanız, sizin için bunun diğerlerinin yanı sıra şu sonuçları olabilir: 

• oturum izninizin uzatma kararını etkileyebilir 
• sosyal yardımlardan faydalanıyorsanız, bunlar azaltılabilirler 
• gerekirse Yabancılar Dairesi sizden ders saati başına 1,20 EUR tutarındaki 

masraf katılım payını entegrasyon kursunun tamamı için peşin ödemenizi 
isteyebilir. 

• para cezası verilebilir. 
Eğer entegrasyon kursuna düzenli bir şekilde katılmıyorsanız, kurs sağlayıcı 
Yabancılar Dairesi'ni veya İşsizlik Parası II'den sorumlu kurumu bilgilendirmek 
zorundadır. 
 
Fakat entegrasyon kursu düzenli ve başarılı bir şekilde tamamlanmadığı sürece 
oturum izni sadece bir yıl uzatılabilir. 
 
Daha fazla bilgi: 
Bu broşürde adı geçen tüm başvuru formlarını; kurs sağlayıcısından, Yabancılar 
Dairesi'nden veya Federal Daire'nizin ilgili Bölge Müdürlüğü'nden alabilirsiniz. 
 
Bölge Müdürlüğünüz: 
Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi 
Boschetsrieder Straße 41 
81379 Münih 
Tel.: 089 62029-0 
Faks: 089 62029-199 
 
Daha fazla bilgi, başvuru formları ve broşürler için şu sayfayı ziyaret edin: 
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse 
 
Freising ilçesindeki kurs sağlayıcıları listesi: 
 

Sağlayıcının adı Sokak PK Şehir Telefon 

     



VHS Freising e.V. Kammergasse 12        
01.07.2011 
tarihinden itibaren 

85354 Freising 08161-490744 

CBZ Freising GmbH Erdinger Str. 84 85356 Freising 08161 84610 

    
 

VHS Moosburg e.V. Stadtplatz 2 85368 Moosburg 08761-7225-
12 

VHS Moosburg e.V. Stadtplatz 2 85368 Moosburg 08761-7225-
12 

VHS Moosburg e.V. Stadtplatz 2 85368 Moosburg 08761-7225-
12 

VHS Moosburg e.V. Stadtplatz 2 85368 Moosburg 08761-7225-
12 

Deutsche Angestellten-Akademie 
GmbH DAA 

Landwehrstr. 73/75 80336 München/Münih 089-54430233 

     

Sprachinstitut Alterlingua Hunoldsgraben 35 86150 Augsburg 0821-3463422 

 
 
 


