Bilgiler ve Açıklamalar
Uyum Kursu hakkında
Bir süredir Almanya’da yaşamakta olan yabancılar
ve Avrupa Birliği’nin diğer bir üye ülkesinden gelen vatandaşlar
için düzenlenen Uyum Kursu hakkında bilgiler ve açıklamalar
Değerli yabancı vatandaşlarımız,
Gerek bir süredir Almanya’da yaşamakta olan yabancılar gerekse Avrupa Birliği’nin diğer bir üye
ülkesinden gelen vatandaşlar, Bundesamt’a (yani Federal Dairemize) Uyum Kursu’na katılmak için
başvuruda bulunabilirler. Bu özel başvuru, Alman İkamet Kanununa göre kursa katılmaya yasal
hakkınız yoksa veya bu hakkı yitirmişseniz mümkündür.
Halen bir okula giden çocuklar, gençler ve genç yetişkinler ise Uyum Kursu'na katılamazlar.
Uyum Kursu nedir?
Uyum Kursu, toplam 600 saate kadar sürebilecek olan bir dil kursu ve 30 saat süren bir
yönlendirme kursundan oluşmaktadır.
Dil kursu sayesinde, günlük yaşamdaki konuşma ve yazma ihtiyacınızı tek başına karşılayabilmeniz
için gerekli olan kelime hazinesine sahip olacaksınız. Kursta, resmi dairelerle ilişki kurma,
komşularınız ve iş arkadaşlarınızla sohbet etme, ilgili yerlere mektup yazma ve resmi dairelerden
aldığınız formları doldurma gibi işleri öğreneceksiniz. Dil kursu, her biri 100'er saat süren değişik
basamaklara ayrılmıştır. Hangi basamaktan kursa başlayacağınız, kurstan önce yapılacak olan bir
giriş sınavı ile belirlenecektir.
Yönlendirme kursunda ise size Alman toplumundaki genel yaşam hakkında ve Almanya’nın hukuk
düzeni, kültürü ve tarihi ile ilgili bilgiler verilecektir.
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Entegrasyon kursunun bitiminde ise iki basamaktan oluşan bir bitirme sınavı yapılacaktır. Eğer
birinci basamakta yer alan sözlü ve yazılı dil sınavını başarırsanız, Almanya’da genel olarak kabul
gören bir sertifika olan “Zertifikat Deutsch” adlı “Almanca Sertifikası”nı kazanmış olursunuz.
İkinci basamakta ise, yönlendirme kursunda verilmiş olan bilgileri ne kadar iyi öğrendiğiniz test
edilir. Bitirme sınavında elde ettiğiniz sonuç, kursu veren kurumun size düzenleyeceği bir belgede
açıklanacaktır.
Ayrıca, Uyum Kursu’na devamlı bir şekilde katıldığınız takdirde devamlılık belgesi isteme hakkınız
vardır. Kursu veren kurum, bu belgeyi kurs bitiminde kursa devamlı bir şekilde katılmış olanlara
vermek zorundadır.
Uyum Kursu’na katılmanın size getireceği avantajlar
Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkeden gelen yabancıların Almanya'da süresiz oturma hakkı
alabilmeleri için bir takım şartlar aranmaktadır. Örneğin yeterince Almanca bilmeleri, Almanya’nın
hukuk ve toplum düzeni hakkında temel bilgilere ve bu ülke hakkında genel yaşam bilgilerine sahip
olmaları beklenmektedir.
Uyum Kursu’nu başardığınız takdirde, yukarıda anılan şartlardan birini yerine getirmiş olacaksınız.
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Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Kursu başarmanın getirdiği diğer bir avantaj ise, diğer koşulların da yerine getirilmesi kaydıyla,
normalden daha erken bir tarihte Alman vatandaşlığına alınabilmenizdir.
Uyum Kursu’na kaydolma işlemleri
Başvuru formunu lütfen eksiksiz ve iyi okunaklı bir şekilde doldurunuz. Başvuru işlemlerinde
yardıma ihtiyaç duyduğunuz takdirde, kursu veren kurumlar arasında size en yakın olanlardan
birine de danışabilirsiniz. Başvuru formları her yabancılar dairesinden ve kursu veren kurumlardan
isteyebilir veya Federal Göçmenlik ve Sığınmacılar Dairesi'nin (“Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge”) www.bamf.de adresinde bulacağınız web sitesinden indirebilirsiniz. Başvuru formunu
doldurduktan sonra lütfen Bundesamt'ın (yani Federal Dairemizin) oturduğunuz bölgeden sorumlu
olan şubesine gönderiniz.
Eğer size Uyum Kursu’na katılma hakkı tanınmışsa Bundesamt dairesinden bir onay yazısı alırsınız.
Bu yazı ile birlikte, kursu veren kurumlar arasında, size oturduğunuz şehre en yakın olanların
adresleri de bildirilir.
Ayrıca onay yazısında „Die Teilnahmeberechtigung ist gültig bis.......“ (”Katılma hakkı ........ en geç
tarihine kadar geçerlidir”) ifadesinde yer alan tarih, kursa başlamak zorunda olduğunuz en son
tarihtir.
Bu nedenle, kursu veren kurumlardan birine en kısa zamanda kaydınızı yaptırarak, katılma
hakkınızı gösteren belgeyi ibraz etmeniz önemle tavsiye olunur!
Uyum Kursu’na katılma bedeli
Uyum Kursu’na katılmak üzere, kursu veren kuruma her ders saati başına kendi cebinizden 1 Euro
ödemek zorundasınız. Bu kurs bedelini, gerek 100’er saat süren her kurs basamağı için gerekse de
yönlendirme kursu için olmak üzere, bu kursalar başlamadan önce ödemeniz gerekecektir.
Eğer kendi geliriniz yoksa kurs bedelinin, size nafaka ödemekle yükümlü olan veya geçim
masraflarınızı karşılamak zorunda olan şahıs tarafından ödenmesi gerekmektedir.
II no’lu işsizlik parası (“Arbeitslosengeld II”) veya sosyal yardım (“Sozialhilfe”, “Hilfe zum
Lebensunterhalt”) ile geçinen kurs haksahipleri ise kurs bedelini ödemekten muaf tutulabilirler.
Bu; kurs haksahibine nafaka ödemekle yükümlü olan veya geçim masraflarını karşılamak zorunda
olan şahıs bizzat yukarıda anılan işsizlik parası veya sosyal yardım ile geçiniyor olması durumunda
da aynen geçerlidir.
Kurs bedelini ödemekten muaf tutulmak istiyorsanız, Bundesamt dairesinin oturduğunuz bölgeden
sorumlu olan şubesine (bakınız adres listesi) yazılı olarak başvurmanız gerekir. Gerekçe olarak
gösterdiğiniz belgeyi (yani maddi durumunuzun elverişsiz olduğunu gösteren belgenin fotokopisini)
lütfen yetkili şubemize verdiğiniz muaf tutulma başvurunuza ekleyiniz. Muaf tutulma başvurunuzun
en geç kursa kaydolma tarihine kadar şubemize ulaşmış olması tavsiye olunur. Başvuru formlarını
ya oradan ya da oturduğunuz bölge belediyesine bağlı yabancılar dairesinden alabilirsiniz.
II no’lu işsizlik parasını (“Arbeitslosengeld II”) veya sosyal yardımı (“Sozialhilfe”, “Hilfe zum
Lebensunterhalt”) belli bir tarihten itibaren artık almayan kurs haksahipleri, Bundesamt dairesine
bunu derhal bildirmek zorundadırlar. Bitirme sınavının masrafları ise sadece size aittir. Bu
masrafları üstlenmekten muaf tutulmak için, Bundesamt dairesinin oturduğunuz bölgeden sorumlu
olan şubesine yazılı olarak muaf tutulma başvurusunda bulunmanız gerekir. Aynı diğer formlar gibi
bu başvuru formunu da gerek kursu veren kurumlardan gerekse Federal Göçmenlik ve Sığınmacılar
Dairesi'nin (“Bundesamt für Migration und Flüchtlinge”) www.bamf.de adresinde bulacağınız web
sitesinden indirebilirsiniz.
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