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1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yeni yasa yürür-
lü�e girecek. 
Ülkeye yeni gelen yabancıların Almanca-
Entegrasyon kurslarına gitmeleri �artdır.  
 
Kimler entegrasyon sözle�mesine tabi tutulmakta? 
 
1 Ocak 1998 tahrihinden itibaren Avusturya’da 
ya�ayan, Ülkeye yeni gelen yabancilarin Alman-
ca-Entegrasyon kurslarına gitmeleri 
kararla�tırıldı. 
 
Almanca-Entegrasyon Kursları ne kadar sürüy-
or? 
 
Almanca kurslari 300 ders saatı olarak 
yapılmaktadır.  
 
Almanca-Entegrasyon Kurslarında neler 
ö�reniyorum? 
 
Kurslarda, Almanca temel bi lgi ler 
ö�retilmektedir. 
 
Ben okuma yazmasını bilmiyorum. Bu durumda 
ne yapabilirim? 
 
Okuma yazmayı bilmeyen yabancılar „okuma 
yazma kursuna“ gitmeleri kararla�tırıldı. 
 
Okuma yazma Kursları ne kadar sürüyor? 
 
Okuma yazma kursları 75 ders saatı olarak 
yapılmaktadır. 
 
Almanca-Entegrasyon ve okuma yazma 
Kurslarını nerede yapabilirim? 
 
S ı� ı n m a c ı l a r  E n t e g r a s y o n  F o n ’ u 
(Österreichischer Integrationsfonds) tarafından 
onaylanan almanca kurslarında e�itim 
alınabilinir. Hangi okulların sertifikası 
oldu�unu, www.intergrationsfonds.at olan in-
ternet sayfasından yada Österreichischer Integ-
rationsfonds 01/710 1203 – 100 den 
ö�renebilinir. 
 
 
 

E�er Almanca Kursu yapmıs isem, tekrar alman-
ca-uyum kursu yapmak zorundamıyım? 
 
�imdiye kadar yapılmı� olan kurslar A2 derece-
sinde (kendi ülkendede olsa) gecerli olarak 
sayılmaktadır. 
 
Almanca biliyorsam, almanca kursu yapmak 
zorundamıyım? 
 
Yeterince almanca bilip bilmedi�inize Yerle�me 
Kurumu (Niederlassungsbehörde) vermektedir. 
E�er �u anda belirli bir almanca bilginiz varsa, 
sertifikalı kurumlarda A2 derecesinde bir sınava 
katılabilirsiniz. 
 
E�er sınavı ba�armazsam ne olacak? 
 
Sınavı tekrar edebilmek icin 5 yıl zamanınız var. 
 
Almanca-Entegrasyon ve okuma yazma Kursları 
kendimmi ödemem gerekiyor? 
 
Okuma yazma kursu 12 ay içinde bitirilirse, dev-
let bütün kurs masraflarını karsılıyor, ama ki�i 
ba�i en fazla � 375 ödemektedır. 
 
Almanca Kursu 24 ay içinde bitirilirse, devlet 
kurs masraflarının 50 %’ ini karsılıyor. Devlet 
kurs ücreti olarak, ki�i ba�ina en fazla � 750 öde-
mektedir. 
 
E�er almanca vatanda�ıyla evliysem Almanca-
Etegrasyon kursu yapmak zorundamıyım? 
 
Evet, Almanca-Entegrasyon kursu yapmak 
zorundasınız. 
 
 



Weitere Informationen bekommen Sie beim 
Österreichischen Integrationsfonds 
Schlachthausgasse 30 
1030 Wien 
Telefon: 01 710 1203 - 0 
Fax:   01 710 1203 - 500 
E-Mail: iv@integrationsfonds.at 
 
und  auf der Homepage 
 
http://www.integrationsfonds.at 


