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ANKARA BÜYÜKELÇ‹L‹⁄‹, ‹STANBUL VE 
‹ZM‹R KONSOLOSLU⁄U RANDEVU S‹STEM‹

Bekleme sürelerinin önüne geçmek için Ankara ve 
‹stanbul’da ‹KS isimli kuruluflun 0212 3404900 no’lu tele-
fonundan, ‹zmir’de SVT isimli kuruluflun 0 232 444 0 636 
no’lu telefonundan  randevu almak gerekmektedir. 

(Pazartesi – Cuma saat 08.00 – 18.00 arası, Türkiye’deki 
resmi tatil günleri hariç).

• ‹stanbul ve Ankara’da Yapı Kredi, Finansbank ya da ‹fl 
Bankasına 23–27 TL yatırılıp bir PIN kodu alınır.  
‹zmir’de ise Ziraat Bankasına (hesap no:48553500-5001) 
23 TL yatırılır.

• ‹KS’yi ya da SVT’yi ararken bankadan aldı¤ınız PIN-
Kodunu, kimli¤inizi ve pasaportunuzu telefon   
görüflmeniz sırasında yanınızda hazır bulundurunuz.

• Danıflmanlık ücreti, telefon görüflmesi esnasında kredi 
kartı ile de ödenebilir. 

• ‹KS ya da SVT ile telefon görüflmesi sadece bir kifli ve 
bir randevu için geçerlidir. Vize baflvurusunda,  ebe-
veyn ve birlikte gidecek çocuklar için en fazla 4 kiflilik bir 
grup randevusu alınabilir.

• Randevu günü gerekli belgelerle konsoloslu¤a gidip 
dilekçe verilir. 

• Vize ücreti olarak 60 Euro do¤rudan gifleye ödenir. Efli 
Alman vatandaflı olanlardan bu ücret alınmaz.

• Pasaportun geri gönderilmesi için UPS kargo flirketine 
13–18 TL yatırılır.

• Randevulara gidememe durumunda yeniden PIN ko-
du ve randevu alınır.

Telefon etti¤iniz günle alaca¤ınız randevu arasında 1 aya 
varan bir fark olabilece¤ini dikkate almalısınız. 

Randevu alırken telefonla alaca¤ınız tüm bilgileri tekrar 
kontrol edebilmek için e-mail adresinize de evrak listesi-
nin gönderilmesini isteyebilirsiniz.  Bu hizmet ücretsiz-
dir.

Telefonla randevu hizmetinin avantajlarından yararlan-
mak istemiyorsanız, do¤rudan vize bölümünden ücretsiz 
olarak randevu alma imkânınız da var. Bu yolla randevu 
alabilmek için vize almak istedi¤iniz pasaportla birlikte 
Ankara Büyükelçili¤e salı günleri 08.00–10.00 arasında 
‹stanbul Konsoloslu¤a perflembe günleri 15.00–16.00 (1 
Temmuz–31 A¤ustos 14.00–15.00) arasında flahsen 
müracaatta bulunmanız gerekmektedir  

Baflvuru formları Büyükelçilik veya Baflkonsolosluklar 
tarafından verilmektedir ve ücretsizdir.

Ayrıca Büyükelçili¤in www.ankara.diplo.de, ‹stanbul 
Baflkonsoloslu¤u`nun www.istanbul.diplo.de ve ‹zmir 
Konsoloslu¤u’nun www.izmir.diplo.de adresli internet 
sayfalarından da formları indirebilirsiniz. 
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Afla¤ıda	belirtilen	belgelerin	hem	asıllarının	
hem	fotokopilerinin	ibraz	edilmesi	gereklidir:
 
• Almanca eksiksiz olarak doldurulmufl ve baflvuru sa-
hibinin kendisi tarafından imzalanmıfl iki adet baflvuru 
formu + ‹kamet Kanunu`nun 55. maddesine göre gerekli 
ek belge (bu form vize bölümünden ücretsiz olarak te-
min edilebilir ya da internet sayfamızdan indirilebilir)

• 3 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 
aydan eski ve bilgisayar baskısı olmamalı)

• En az bir yıl geçerli (imzalı) T.C. pasaportu. 

• Uluslararası Evlenme Kayıt Örne¤i (Formül B). 
Yabancı uyruklu efle dair bilgileri de içermelidir.

• 16 yaflında evlilik yapanlarda evlenebilece¤ine 
dair Almanca tercümesiyle birlikte mahkeme kararı, 17 
yaflında evlilik yapanlarda anne babanın yazılı izni.

• Tam Tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örne¤i (her ikisi 
için) (Alman eflin daha önce Türk uyruklu olması  du-
rumu için de geçerli). Nüfus kayıt örne¤inde özel-
likle „Düflünceler“bölümünün eksiksiz doldurulmufl 
oldu¤una ve bütün nüfus olaylarının (ör.: önceki evlilikler, 
boflanmalar, çocuklar, anne-baba, vatandafllık olayları ) 
yazılı oldu¤una lütfen dikkat ediniz.

• Efl Alman vatandaflı ise ve daha önce hiç Türk 
vatandaflı olmadıysa, bu nüfus kayıt örne¤i yerine  
Alman do¤um belgesinin ibraz edilmesi gereklidir.

• Efllerden her ikisinin daha önceki bütün evliliklerine 
dair kesinleflme flerhi ile birlikte gerekçeli  
boflanma ilamı ve Almanca tercümeleri / duruma göre 
ölüm kayıt örnekleri

• Almanya`da yaflayan efle ait oturma müsaadesinin 
fotokopisi. Efl Alman vatandaflı ise, pasaportunun veya 
kimlik belgesinin fotokopisi.

• Basit düzeyde (A1 seviyesinde) Almanca bilgisine 
sahip olundu¤una dair sertifika, (Prensip olarak temel 
Almanca bilgisinin Goethe Enstitüsü, Telc GmbH, ÖSD 
veya TestDaF tarafından yapılan sınav neticesinde ve-
rilen lisan sertifikası ile kanıtlanması gerekir.)

Almanya`da evlilik yapmak için vize talebinde bulunacak 
baflvuru sahipleri ilaveten afla¤ıdaki belgeleri de ibraz 
etmeliler:

• Her iki efle ait uluslararası do¤um kayıt örne¤i (For-
mül A)

• Her iki efle ait uluslararası evlenme ehliyet belgesi 
veya Almanya`daki evlendirme memurlu¤undan evlilik 
baflvurusunun yapıldı¤ına dair teyit

Esasen baflvurunun iflleme alınabilmesi için yukarıda 
belirtilen belgelerin ibrazı yeterlidir, fakat yine de bazı 
durumlarda ilave belge ve Almanca tercümeleri de is-
tenebilir.

 V‹ZE fiARTLARI
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 Duesseldorf: Diakonie – Migrationsberatung Tele-
fon:0 211 913 18 834

Acil	Telefonlar:

 110 Polis

 112 Cankurtaran/Yangın

Göçmenler	için	bilgi,	danıflma	ve	yardımla	ilgili	yetkili	kurum-daire:	

 BAMF –  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

 Federal Göç ve Mülteciler Dairesi

 E-Posta: info. buerger@bamf.bund.de

 ‹nternet: www.bamf.de/webgis 

 (danıflma merkezi-kurs adresleri)

 www.integration-in-deutschland.de

 Büyükelçilik Ankara: www.ankara.diplo.de

  ‹stanbul Alman Konsoloslu¤u:www.istanbul.diplo.de

 ‹zmir Alman Konsoloslu¤u:www.izmir.diplo.de

 Goethe Enstitüsü: www.goethe.de/ankara (‹stanbul-‹zmir)

 TELC Almanca Sınavı:www.ilm.com.tr

 ÖSD: Avusturya Dil Diploması: osd.at

 Facebook: Yeni-Vatanım-Önuyum-Projesi

 

Semtinizdeki	MBE	ve	JMD	danıflmanlık	bürolarına	baflvurunuz!

 MBE: Migrationsberatung für Erwachsene: (yetiflkinlere danıflmanlık yapan kurum)

 JMD: Jugendmigrationsdienst: (gençlere danıflmanlık yapan kurum)

BAZI	MBE	GÖÇMEN	DANIfiMA	MERKEZLER‹

 Frankfurt: AWO – Migrationsberatung Telefon: 0 69 – 209 73 99 14

 Köln: Diakonie- Migrationsberatung  Telefon: 0 221 -  510 18 47

 Hamburg: Caritas- Migrationsberatung Telefon: 0 40 – 239 59 71

 Berlin: DRK – Migrationsberatung Telefon: 030- 41 70 10 55

ÖNEML‹ B‹LG‹LER



�

Aile Birleflimi vizesiyle Almanya’ya gittikten sonra ilk 
yapılması gereken yabancılar dairesine giderek oturma 
izni almaktır. Efle ba¤lı oturma izni 3 yıllık bir süreyi kap-
samakta ve bu süre evlilik birli¤inin baflladı¤ı gün de¤il, 
oturma izni alındı¤ı günden itibaren hesaplanmaktadır.

Eflten	Ba¤ımsız	Oturma	‹zni:	

• Evlili¤e ba¤lı oturma izni, evlili¤in son bulmasıyla biter. 
(Ayrı oturma ya da boflanma halinde) Ba¤ımsız oturma 
en az 3 yıllık yasal evlilik süresinden sonra mümkündür.

fiu	özel	durumlarda	eflten	ba¤ımsız	oturma	izni	
verilir	(geçifl	dönemi):

• Eflin ölümü,

• Acil durumlar, (belgelenmesi flartıyla aile içi fliddet 
v.s.)

• Alman vatandaflı bir çocu¤un olması

• 1 yıl süreyle aynı iflverene ba¤lı olarak çalıflıyor 
olmak(tam gün ya da yarı zamanlı ve yasal)

Çocukların	durumu:

• Yasal olarak 16 yaflından küçük çocuklar ebeveynle-
riyle yaflamak amacıyla Almanya‘ya gelebilirler.

• 16 yaflından büyük çocuklar ebeveynleriyle birlikte 
gelmeleri halinde süreli oturma izni alabilirler (§ 32, 1. ve 
2. fıkralar).

a)	Oturma	‹zni	(süreli):	Aufenthaltserlaubnis,	§	30

• Yabancı uyruklunun uyum kurslarına katılarak almanca 
ö¤renmeye devam etmesi gerekti¤inden izin en fazla 1 
yıl verilir. 

• Efli Alman olana da aynı nedenle 3 yıl yerine 1 yıl 
oturma izni verilir.

Oturma	izni	almak	için	gerekli	koflullar	

(Vize	koflulu):	

• ‹ki eflin de 18 yaflını doldurmufl olması

• Asgari düzeyde almanca bilgisi- A1,

• Almanya’daki eflin en az 1 yıllık oturma iznine sahip 
olması,

• Kiflilerin dilekçe tarihinde evli olması.

• Almanya’daki efl Türk ise yeterli büyüklükte konut ve 
yeterli gelir beyan etmesi gerekiyor.

b)	Oturma	izni	(süresiz):	

Niederlassungserlaubnis	§	30

Süresiz oturma izni almak için gerekli koflullar flunlardır:

• Federal Almanya´da 5 yıldan beri resmen oturuyor ol-
mak (Efl Alman ise 3 yıl),

• Geçimini temin etmek,

• 60 ay sigortalı bir iflte çalıflmıfl olmak (Efllerden biri-
nin),

• Sicili temiz olmak,

• Süresiz çalıflma iznine sahip olmak,

• Yeterli düzeyde Almanca bilgisi (B1) ve mesleki bilgi,

• Yeterli büyüklükte konut,

• Almanya’da hukuk, toplum düzeni ve yaflam koflulları 
hakkında temel bilgi (Orientierungskurs 45 saat)

• 1 yıllık evlilik süresinin Almanya’da geçmifl olması 
gerekmektedir.

FEDERAL ALMANYA’DA OTURMA ‹Z‹NLER‹ 
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• Türk Vatandafllarının çalıflabilmesi için, Yabancılar Dairesi’nden izin alması gerekir.      
 Oturma izninin verilmesi sırasında bu izin pasaporta ifllenir.

• Kiflinin önce Almancayı ö¤renmesi beklenir. 

• ‹fl arayan Türk vatandaflının vakit geçirmeden ifl kurumuna kaydını yaptırması tavsiye edilir.

• ‹fl Kurumunun ifl vermesi belli öncelik sırasına göre olur.

• 1. Alman Vatandaflları 

• 2. Avrupa Birli¤i Vatandaflları 

• 3. Göçmenler

‹fl bulmanın mutlaka ifl kurumu vasıtasıyla olması gerekmez. Farklı kanallar yoluyla da ifl aranabilir.    
(‹nternet, gazete, meslek fuarları v.b.)

	 Çalıflma	‹zni	/	Bekleme	Süresi
• 1. Efl Alman: Türk efl beklemeksizin ve sınırlama olmaksızın çalıflma izni alır.

• 2. Efl Türk, oturma izni süresiz: Türk efl beklemeden çalıflabilir. Öncelik sırası gözetilir.

• 3. Efl Türk, oturması süreli: Türk efl bir yıl sonra ifl baflvurusunda bulunabilir. Öncelik sırası gözetilir. 

ÇALIfiMA ‹ZN‹
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Uyum	kursları	2005	yılında	çıkarılan	göç	yasası	sonu-

cu,	Almanya’ya	aile	birleflimi	yoluyla	gelenlere	uyum	

flansını	yükseltmeleri	için	sunulan	bir	haktır.	Kiflilere	

sistemli	 bir	 flekilde	Almanca	 ö¤retmenin	 yanı	 sıra,	

Almanya’nın	genel	yapısı	ile	ilgili	oryantasyon	kurs-

larını	da	içerir.	Uyum	kurslarının	genel	olarak	yapılan-

dırılması	 ve	 ö¤renim	 içeriklerinin	 gelifltirilmesine	

oldu¤u	gibi	uygulanmasına	da	göç	ve	sı¤ınmacılarla	

ilgili	 federal	daire	BAMF,	 	Bundesamt	 für	Migration	

und	Flüchtlinge	yetkilidir.

Uyum	kurslarına	ne	zaman	ve	nasıl	baflvuru	
yapılmalıdır?
Almanya’ya gittikten sonra oturma izni için Yabancılar 
Dairesine baflvuru sırasında verilen adreslere dayanarak 
uyum kurslarını arafltırıp  seçenekleri gözden geçirmek 
önemlidir. Bu konuda size yardımcı olabilecek kurumlar 
Göçmen Danıflmanlık Bürolarıdır (MBE). Hatta siz git-
meden önce Almanya’daki efliniz kursları arafltırabilir. 
Kontenjanla ilgili sorunlar çıkabilece¤ini göz önünde bu-
lundurarak uyum kurslarına bir an önce baflvuru 
yapılmalıdır. 

Uyum	kurslarında	nasıl	bir	yöntem	izlenir?
Uyum kurslarında donanımlı ders mekânlarında, Alman-
ca ö¤retmenleri eflli¤inde Almanca e¤itimi alınır. Okuma, 
yazma, dinleme, konuflma ve günlük hayatta karflılaflılan 
pratik konularla ilgili dersler verilir. 

Uyum	kursları	ne	kadar	sürer?
Uyum kurslarına bafllamadan önce, bir seviye belirleme 
sınavı yapılır. Kifliler seviyelerine göre sınıflara yerlefltirilir.  
Gitti¤iniz sınıfa göre kursu bitirme süreniz de¤iflebilir. 
Ayrıca hafta içi gündüz ya da akflam kursları ve hafta 
sonu kurslarının ders saatleri farklılık gösterdi¤i için 
kursların süresi de farklılık gösterir. Bu kurslar, derslerin 
yo¤unlu¤una göre yaklaflık 6 ay ile 18 ay kadar sürebi-
lir.

Uyum	kursunu	bitirdikten	sonra	ne	tür	bir	sınav	
yapılır?
600 saatlik dil kursu tamamlandıktan sonra seviye belir-
leme sınavı yapılır. Göçmenler için Almanca Testi (DTZ) 
olarak adlandırılan bu testi geçenler dil düzeylerinin B1 
(Orta Düzey) oldu¤unu ispatlamıfl olurlar.  Bu sınavı 
geçemeyenler ise 300 saatlik ek ders ile tekrar sınava 
girerler. Fakat bu hakkı elde edebilmek için ilk sınavda A2 
seviyesinde bir not almak gerekir. 

Oryantasyon	kursu	nedir?
Uyum kursunun dil bölümünü tamamladıktan sonra, 45 
saatlik oryantasyon kursu ile uyum kursu tamamlanır. 
Almanya’nın hukuk düzeni, tarihi ve kültürü,  haklar ve 
yükümlülükler, birlikte yaflamanın gerekleri gibi konular 
hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlayan bu kurs, hem 
Almanya’yı daha yakından tanımak için hem de ilerde 
vatandafllık sınav’ında baflarılı olmak için önemlidir.

Uyum	Kurslarında	kifli	baflka	ne	gibi	haklara	
sahip	olur?
 • Uyum kurslarına katılan kifli ders saati baflına   
  sadece 1 Euro öder.

 • Dersleri düzenli takip edenler ve sınavı geçenler  
  ödedikleri paranın bir kısmını geri alabilirler. 

 • Belirli bir gelirin altında olanlar baflvuru yaparak  
  kurs masraflarından muaf olabilirler.

 • Çocu¤u olanlar, uyum kurslarında yetkili çocuk   
 bakıcılarına çocuklarını bırakarak derse katılabilirler.

 • Uyum kursuna gidebilmek için toplu taflıma  
 araçlarını   kullanmak zorunda olanların yol paraları  
 BAMF tarafından karflılanır. 

NOT:	
Uyum kurslarına katılmak ilk iki yıl içinde bir haktır. Daha 
sonraki süreçte Yabancılar Dairesi ya da ‹fl Kurumu vası-
tasıyla zorunlu hale getirilebilir. Ayrıca 1 yıllık oturma izni-
nizi aldıktan sonra Yabancılar dairesi, B1 dil seviyesine 
ulaflıp ulaflmadı¤ınıza bakarak oturma izninizi 1 yıl ya da 
bir yıldan fazla olarak uzatır. 

UYUM KURSLARI 

(INTEGRATIONSKURS) NED‹R?
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Meslek	E¤itiminin	önemli	üç	alanı	vardır

a) Meslek E¤itimi: 

Genç insanları meslek yaflamına hazırlar. ‹fl yerinde 

e¤itim Almanya’da “meslek e¤itiminde dual (ikili) sistem” 

içinde düzenlenmifltir. Dual sistem, e¤itimin hem ifl yerin-

de hem de meslek okulunda yapılması anlamına 

gelmektedir.

b) Sürekli E¤itim ve Hizmet ‹çi E¤itim; 

Mesleki bilgileri gelifltirme ve mesleki yükselme olana¤ı 

sa¤lar.

c) Meslek De¤ifltirme; 

Ekonomik ve teknik geliflmeler sonucu ö¤renilen meslek 

alanında ifl bulunamıyorsa ya da meslek geçersizse veya 

çalıflan kifli sa¤lık nedenlerinden ötürü mesle¤ini artık 

yapamıyorsa yeni bir mesle¤in ö¤renilmesi gerekli olabi-

lir.

E¤itim Süresi:

Dual sistemde e¤itim süresi, yapılacak iflin niteli¤ine ve 

meslek e¤itimi yapacak kiflinin daha önceki e¤itimine 

ba¤lı olarak 2–3 ya da 3,5 yıl sürebilir. Genelde 3 yıldır. 

Temel olarak kiflinin zorunlu e¤itim süresini bitirmifl olması 

istenir.

Yar› Zamanl› Meslek E¤itimi; 

Özellikle genç anneler, babalar ya da bakım hizmeti ver-

enler için ailevi görevlerinin yanı sıra bir meslek e¤itimi 

görmeleri için bir fırsat sunar. E¤itim görenlerin bu çerçe-

vede haftada en az 25 saat çalıflmaları gerekir. Yarı 

zamanlı meslek e¤itimi, toplam e¤itim süresinin mutlaka 

uzamasına neden olmaz.

E¤itim Anlaflmas›: 

Meslek e¤itimi bafllamadan önce e¤itim veren kurum ya 

da iflletme ile e¤itim alacak kifli arasında bir anlaflma 

imzalanır. Genelde 1 ay ile 4 ay arasında bir deneme 

süresi öngörülür.

Meslek e¤itimi bir yasayla belirtilmifltir. E¤itim veren ve 

e¤itim alanın hak ve yükümlülükleri, denetleyici kurumların 

yetkileri ve genel anlamda meslek e¤itiminin koflulları bu 

yasayla belirlenmifltir. Ayrıca meslek okulu dersleri için 

eyaletlerin okul yasaları geçerlidir. 

Almanya da yaklaflık 400 tanımlanmıfl meslek vardır. 

Bundan dolayı herhangi bir mesle¤e karar vermeden 

önce genifl çaplı bir danıflmanlık hizmeti almakta fayda 

vardır

Meslek e¤itimine dair daha genifl bilgiler Sanayi ve Tica-

ret Odalarından (IHK), Esnaf ve Zanaatkâr Odalarından 

(Handwerkskammer), ‹fl Dairelerinden (Arbeitsagentur) 

ve göçmen danıflmanlık bürolarından edinilebilir (MBE).

Meslek	E¤itiminin	Yapıldı¤ı	Yerler:

• ‹flletmelerde,

• Kamu hizmetinde yani, idari ve resmi kurumlarda,

• Özel ifl yerleri örne¤in; doktor, avukat, mimarlık büro-

larında v.b,

• E¤itim kurumları, okullar ve meslek okullarında meslek 

e¤itimi yapılmaktadır.

ALMANYA’DA MESLEK E⁄‹T‹M‹
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VATANDAfiLIK	YASASI
Federal Almanya vatandaflı olmanın 4 yolu vardır.

Kan	Ba¤ı	Prensibi:
•  Anne veya babanın ya da her ikisinin Alman olması 
esasına dayanır.

Do¤umla	Vatandafllık:

• Anne veya baba 8 yıldan beri Almanya’da oturuyorsa 
ve en az son iki yıl süresiz oturma iznine sahipse, 
Almanya’da do¤an göçmen çocuklar Alman vatandaflıdır. 
Çocuk 18-23 yafl arası anne babasının vatandafllı¤ını da 
korur. Sonra birine karar vermesi gerekir.

Müracaatla	Vatandafllık:
• 8 yıllık yasal oturma (Efl Alman vatandaflı ise 5 yıl),

• Kendi geçimini sa¤lama,

• Kendi vatandafllı¤ından çıkmıfl olma,

• Sicili temiz olma,

• B1 düzeyinde Almanca dil bilgisi,

• Vatandafllık sınavı,

• Demokratik düzeni kabul etme.

Bu flartları yerine getirenler 18 yaflından küçük çocukları 
ile birlikte vatandafllı¤a alınırlar.

Özel	Müracaatla	Vatandafllık:	
Özel durumlarda bazı bilim adamları, ünlü flahsiyetler 
için, dairenin takdir yetkisiyle vatandafllık hakkı verilebi-
lir.

VATANDAfiLIK HAKKI
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Okul	Öncesi	E¤itim:	
3-6 Yafl arası zorunlu olmayan ama çok yaygın okul önce-
si e¤itim kurumları (Kindergarten) mevcuttur. Zorunlu 
olmamasına karflın çocu¤un geliflimi ve dil ö¤renmesi 
açısından tavsiye edilen bir sistemdir. Ayrıca daha küçük 
çocukların da gidebilece¤i krefller ve gruplar vardır.

Genel	Okul	E¤itimi:	
Almanya’da eyaletlere göre de¤iflkenlik gösteren ve farklı 
biçimleri olan bir okul sistemi vardır. Okul zorunlulu¤u 9 
yıl, bazı eyaletlerde 10 yıldır. Her çocuk 6 yaflında ilkoku-
la (Grundschule) bafllar. ‹lkokul genelde 4 yılı kapsar 
(Berlin ve Brandenburg’da 6 yıl). Daha sonra ö¤retmenlerin 
ve okul idaresinin tavsiyesine göre 5 farklı okuldan birine 
devam etmek gerekir.   

Bu	Okullar
Temel	Okul	(Hauptschule):
Ö¤rencilerin 5. sınıftan 9. sınıfa kadar temel e¤itim 
aldıkları bir okul tipidir. Bazı eyaletlerde bu okulun 10.
sınıfı da vardır. Ders programı di¤er okul tiplerine göre 
daha basittir. Bu okul diplomasıyla gençler daha ziyade 
prati¤e dayalı mesleklerde e¤itim almaya yönelik bir te-
mel olufltururlar.

Ortaokul	(Realschule):
Ö¤renciler bu okulda 10. sınıfa kadar okurlar. Bu okuldan 
alınan diplomayla (Fachoberschulereife) bir meslek lise-
sine devam edebilir ya da meslek e¤itimine bafllayabilirler. 
Temel okul tipine göre daha iyi bir e¤itim programı vardır. 
Baflarılı ö¤renciler liseye devam ederek lise diploması 
(Abitur) alabilirler.  

Lise	(Gynmasium):
‹lkokul sonrası gidilebilecek en iyi okul tipidir. Ö¤renciler 
bu okulda 13. sınıfa kadar okurlar. E¤itim kalitesi 
di¤erlerine oranla çok daha iyi düzeydedir. Liseler iki di-
ploma verirler. Birincisi, meslek yüksek okuluna devam 
hakkını sa¤layan, 12. sınıftan sonra alınan diplomadır. 
Bununla bir meslek yüksek okuluna devam edilebilir. ‹kin-
cisi ise, 13. sınıftan sonra alınan diplomadır (Abitur). Yü-
ksek okullara girifl hakkının yanı sıra, üniversitede ö¤renim 

hakkını da sa¤lar. Lise diploması alan birçok ö¤renci, 
üniversite ö¤reniminden önce bir ifl yerinde meslek 
e¤itimi yaparak daha sonra üniversite e¤itimine, ya da 
son zamanlarda giderek yaygınlaflan dual üniversite 
e¤itimine bafllayabiliyor (hem meslek hem de üniversite 
e¤itiminin bir firma bünyesinde birlikte yapıl ması). flu an-
da hemen hemen tüm eyaletlerde lise bitirmede bir yıllık 
azaltmaya gidiliyor. Böylece meslek yüksek okuluna girifl 
hakkı 11. sınıftan, lise diploması  da (Abitur)  12. sınıftan 
sonra edinilebilecektir. (Bu sistem 2014 yılına kadar tüm 
eyaletlerde yürürlü¤e girecek) 

Ortak	Okullar	(Gesamtschule):		
Pek çok eyalette temel okul, ortaokul ya da lise diploması 
edinilebilen ortak okullar bulunmaktadır.  Bu okullar kurs 
sistemi ile yürütülür. Ö¤renciler bafları derecelerine göre 
farklı kurslara yönlendirilirler ve daha önce bahsetti¤imiz 
üç farklı okul diplomasından birine sahip olurlar. 

Destekleme	Okulları	(Förderschule):	
Genelde bu okullara zihinsel ve bedensel yetersizliklerin-
den dolayı özel ilgiye muhtaç çocuklar gönderilir. Özel 
pedagoglar eflli¤inde az ö¤rencili sınıflarda e¤itim alırlar. 
Ancak bu okullar konusunda dikkat edilmesi gereken hu-
sus;  bazı durumlarda Almancası yetersiz, sosyal iliflkileri 
zayıf ya da sorunlu çocukların da (özellikle göçmen kö-
kenli çocuklar) gönderildi¤i bir okul tipi olmasıdır. Bu yüz-
den çocukların okul öncesi e¤itim alarak hem 
Almancalarının hem de sosyal yönlerinin gelifltirilmesi 
tavsiye edilir. Ayrıca anne ve babaların okul hayatı boy-
unca çocuklarının yanında olması ve ö¤retmenleriyle 
yakın iliflki içinde olması çocu¤un geliflimi ve okul baflarısı 
için hayati önemdedir. Ö¤renim sürecindeki bafları ya da 
baflarısızlı¤a ba¤lı olarak ö¤renciler di¤er okullara yatay 
geçifl yapabilirler. E¤itim hayatlarına çeflitli nedenlerle 
ara vermifl yetiflkinler de ileriki yafllarda gece okullarına 
(Abendschule) devam ederek bir diploma sahibi olabilir-
ler. Bir ifl yerinde meslek e¤itimi normal olarak zorunlu 
okul e¤itimini bitirdikten sonra yapılabilir. Alman e¤itim 
sistemi hakkında göçmen danıflmanlık ofislerinden ya da 
flehirlerin e¤itim dairelerindeki danıflmanlardan bilgi 
alınabilir.

ALMANYA’DA E⁄‹T‹M S‹STEM‹



10

Sa¤lık	(hastalık)	Sigortası	
/Krankenversicherung
Taflıyıcı	Kurum:	Hastalık	-	Sa¤lık	Kasaları	

Kimler	sigortalıdır?
• Ücretliler ve iflçiler yasal hastalık sigortasında zorunlu 
sigortalıdır. Meslek e¤itimi gören çıraklar, kayıtlı atölyeler-
de çalıflan özürlüler ve askerlik ya da sivil hizmet yapan 
gençler de yasal hastalık sigortasına dâhildir.

• Kısacası, Almanya’da yaflayan tüm bireylerin hastalık 
sigortası mevcuttur. Ayda 400 Euro üzerinde geliri olanlar 
zorunlu sigortalı kapsamındadır. Yıllık gelirleri yaklaflık 
48.000 Euro’yu aflanlar tercihli sigortalılık kapsa mında-
dırlar.

• Geliri olmayan aile üyeleri ücretsiz aile sigortasından 
yararlanırlar.

Sigorta	primi:
• Hastalık sigorta primi, kazanılan brüt maaflın % 15,5 
oranındadır.

• Bunun yarısı iflçi, di¤er yarısı ise iflveren tarafından 
ödenir

Hizmetler:
• Bazı hastalıkları önleme veya erken teflhis masrafları,

• Kulaklık ve tekerlekli sandalye gibi yardımcı araçlar,

• ‹laç, bandaj... Vb. giderler,

• Tıbben gerekli difl protezleri veya difl kronları,

• Her türlü muayene ve doktor ücreti,

• Hastane tedavi masrafları,

• Gerekli önleyici tedbirlerde ve tedavilerdeki masrafların 
tamamen üstlenilmesi ya da bunlara katkıda bulunulması 
gerekir.

Hastalık	parası:	
    Çalıflamayacak durumda oldu¤unuzda, normal olarak 
iflvereniniz aylı¤ınızı 6 hafta boyunca öder. 

• Daha sonra hastalık sigortasından hastalık parası 
alırsınız. 

• Hastalık parası, sigorta aidatlarının hesaplandı¤ı üst 
taban gelirini aflmamak üzere düzenli aldı¤ınız brüt ücre-
tinizin % 70 oranındadır, ancak son net gelirinizin % 90’ını 
aflamaz. Hastalık parası 3 yıl içinde en fazla 78 hafta öde-
nir.

Erken	Teflhis:
• A¤ır hastalıkların erken teflhisini amaçlar. Kadın ve er-
kek yetiflkinlerin belirli yafllarda kontrolden geçme hakları 
vardır (kanser muayenesi gibi).

• Çocuklar için öngörülen geliflim kontrol muayeneleri, 
do¤umdan 15 yaflına kadar, düzenli ve zamanında 
yaptırılmalıdır. Yapılmaması durumunda ebeveynler 
sorumlu tutulur.

Hamilelikte	danıflmanlık:
• Hamileli¤in baflından do¤uma ve do¤um sonrasına 
kadar, anne ve baba olacaklara hamilenin sa¤lık duru-
mu, kiflisel sorunları, maddi ve sosyal yardım olanakları 
konusunda bilgi verir, yol gösterir:

• Düzenli hamilelik kontrolleri vardır.

• Do¤uma hazırlık kursları vardır.

• Lo¤usalıkta ebe deste¤i vardır

• Yetiflkinlerin tedavileri ço¤unlukla aile doktoru 
tarafından ya da onun uzman doktorlara ve hastanelere 
havale etmesi fleklinde olur. Tedavi süreçlerinde, hastalık 
sigortasına katkı payları ödenir.

• Çocukların tedavisi çocuk doktorları tarafından yapılır. 
‹lk müracaat çocuk doktoruna yapılır.

ALMANYA’DA SOSYAL GÜVENL‹K S‹STEM‹
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Emeklilik	Sigortası	/	Rentenversicherung
Taflıyıcı	Kurum:	Emeklilik	Kasası	

Kimler	sigortalıdır?
• Ücretliler ve iflçiler yasal emeklilik sigortasında zorun-
lu sigortalıdır. Meslek e¤itimi gören çıraklar, kayıtlı atöly-
elerde çalıflan özürlüler ve askerlik ya da sivil hizmet ya-
pan gençler de yasal emeklilik sigortasına dâhildir.

Sigorta	primi:
• Emeklilik sigorta primi, kazanılan brüt maaflın %19,9 
oranındadır.  Bunun yarısı % 9,95 iflçi, di¤er yarısı ise  % 
9,95 iflveren tarafından ödenir.  

Emeklilik:
• Yasal emeklilik sigortasının erken emeklilik ödemeleri 
dolayısıyla oluflan ek yükünü sınırlamak amacıyla, eme-
klilik için gerekli yafl sınırı 65 yaflına yükseltildi. ‹flsizlikten 
ötürü ya da yafllılık dolayısıyla ba¤lanacak emeklilik aylı¤ı 
için yafl sınırları 60’dan 65’e, uzun süreli sigortalılar için 
emeklilik aylı¤ı için 63’ten 65’e, a¤ır engelliler için 60’dan 
63’e yükseltildi.

67	yaflında	emeklilik:
• Emeklilik için yafl sınırını demografik geliflmeye uyar-
lama ve yasal emeklilik sigortasının finansman temelini 
güçlendirme yasası, yafl sınırını 2012 yılından 2029 yılına 
kadar kademeli olarak 65’ten 67’ye yükseltmeyi öngör-
mektedir.

 

Hizmetler:
• Emeklili¤i hak etmek için belli kiflisel ve sigorta hukuku 
ile ilgili koflulları yerine getirmifl olmak gerekir. 

Yasal	emeklilik	sigortasının	ödedi¤i	aylıklar:
• Yafllılık dolayısıyla emeklilik aylı¤ı,

• Çalıflma yetene¤inin azalmasından (malulen) ötürü 
emeklilik aylı¤ı,

• Dul ve yetim aylı¤ı (Sigortalının ölümünden ötürü yakın-
larına ba¤lanan emeklilik aylı¤ı).

Emeklilik	kasasının	emekli	aylı¤ının	yanı	sıra	
sundu¤u	di¤er	hizmetler:
• Rehabilitasyon

• Hastalıktan dolayı ifl gücü kaybını önlemek için kür (fi-
zik tedavisi) imkânı ve yol masrafları.

• Emeklilik sigorta kurumu, çalıflma yetene¤inin 
azalmasından dolayı erken emeklili¤in önüne geçmek 
için, öncelikli olarak iyilefltirme tedbirleriyle kiflinin aktif ifl 
hayatının uzun süreli devamını sa¤lamaya çalıflır.

• Bu nedenle yapılan her emeklilik baflvurusunda, 
iyilefltirme tedbirleriyle emeklili¤in önlenip 
önlenemeyece¤ini inceler.

 

Hastalık	parası	(6.	haftadan	sonra):
‹fl yeri kaybını engellemek için verilen teknik ve maddi 
destekler:

• Meslek edinme imkânı: Bu durumda hem e¤itim 
masrafları hem de kiflinin aylı¤ı (maaflın %80´i kadar) 
emeklilik kasası tarafından karflılanır.

• Meslek edinme imkânı: Bu durumda hem e¤itim 
masrafları hem de kiflinin aylı¤ı emeklilik kasası tarafından 
karflılanır.

ALMANYA’DA SOSYAL GÜVENL‹K S‹STEM‹
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Bakım	Sigortası	/	Pflegeversicherung
Taflıyıcı	Kurum:	Bakım	Kasası

	Kimler	sigortalıdır?
• Sigorta zorunlulu¤u için flu ilke geçerlidir: “Bakım 
sigortası hastalık sigortasını izler”. Dolayısıyla zorunlu ya-
sal hastalık kasasına üye olan herkes aynı zamanda bu 
hastalık kasasına ba¤lı olan bakım sigortasına (kasasına) 
da üyedir.

• Yasal hastalık sigortasına zorunlu sigortalı olmak, aile 
sigortası kapsamında sigortalı olmak, emekli ya da iste¤e 
ba¤lı olarak sigortalı olmak hiçbir rol oynamaz. Her du-
rumda zorunlu olarak sosyal bakım sigortasına da dâhil 
oluyorsunuz.

 

Sigorta	primi:
• Toplam % 2,2 olan sigorta priminin bir yarısı iflçi, di¤er 
yarısını ise iflveren tarafından ödenir.  

• Bekâr ve çocuksuz sigortalılardan biraz daha fazla 
prim kesilir. 

Hizmetler:
• Sigortalı olarak bakıma muhtaç oldu¤unuzda, 
ödedi¤iniz primler sayesinde bakım sigortasından yardım 
görme hakkını kazanıyorsunuz.

Bakım yardımı verilecek kifliler, bakıma ihtiyaç derecesi-
ne göre üç bölüme ayrılmıfltır.

• I. Bakım Derecesi: Önemli ölçüde bakıma muhtaç kim-
seler içindir. Bunlar: vücut bakımı, beslenme ve hareket 
alanlarından birinde ya da birkaçında en az iki ifl için en 
az bir kez ve ayrıca ev ifllerinde haftada birkaç kez 
yardıma ihtiyacı olan kimselerdir.

• II. Bakım Derecesi: A¤ır yardıma muhtaç kimseler için-
dir. 

Bu gruba her gün en az üç kez, günün çeflitli saatlerinde 
vücut bakımı beslenme veya hareket için, ayrıca haftada 
birkaç kez ev iflleri için yardıma muhtaç olan kimseler 
dâhildir.

• III. Bakım Derecesi:, En a¤ır yardıma muhtaç kimseler 
içindir. Bunlar bütün gün ve geceleri de vücut bakımı, 
beslenme ya da hareket için, ayrıca haftada birçok kez 
ev iflleri için yardıma ihtiyacı olan kimselerdir.

Bakım sigortasının sundu¤u parasal ve ayni (teknik araç 
gereç) yardımı:

Evde	bakım:
• I. Bakım Derecesi: Para (nakit) yardımı 215,- Euro/ te-
knik araç gereç 420,- Euro 

• II. Bakım Derecesi: Para (nakit) yardımı 420,- Euro / 
teknik araç gereç 980,- Euro 

• III. Bakım Derecesi: Para (nakit) yardımı 675,- Euro/ 
teknik araç gereç 1470,- Euro

‹stisnai durumlarda ayda 1.918 Euro´ya kadar.

Yatılı	bakım:
• I.Bakım Derecesi: 1.023 Euro

• II. Bakım Derecesi: 1.279 Euro

• III. Bakım Derecesi: 1.470 Euro ‹stisnai durumlarda 
ayda 1.750 Euro´ya kadar.

Bakım	sigortasının	bunun	dıflındaki	yardımları	
flunlardır:
• Bakım eflyası (örne¤in hasta yata¤ı, tekerlekli sanda-
lye ... vb.)

• Evin yapısında bakımın gerektirdi¤i de¤ifliklikler 
yapılır. 

• Bu durumlarda baflka finansman imkânları olmadı¤ı 
takdirde, belirli bir miktarda katkı payı da dikkate alınarak 
her önlem için 2.557 Euro´ya kadar bir para ödenir.

• Ayrıca aile üyeleri ve gönüllü bakım personeli için 
ücretsiz bakım kursu vardır. 

ALMANYA SOSYAL GÜVENL‹K S‹STEM‹



13

Kaza	Sigortası	/	Unfallversicherung
Taflıyıcı	Kurum:	Kaza	Kasaları

• Meslek birliklerinin kaza sigortaları ve eyaletlerin, be-
lediye ve flehir idarelerinin ba¤lı oldukları kamusal kaza 
sigorta birlikleri. vb.

 

Kimler	sigortalıdır?
• Bütün çalıflanlar: Meslek e¤itimi görenler; yuvalara gi-
den çocuklar, ö¤renciler, yüksek okul ve üniversite 
ö¤rencileri; iflsizlik yardımı alan... Vb yasa gere¤ince ka-
za sigortasına tabidir.

• Bu sigortanın taflıyıcısı, Türkçeye meslek kooperatifle-
ri olarak çevrilecek olan (die Berufs- genossenschaften) 
meslek örgütleridir. Ayrıca eyaletlerin, belediye ve flehir 
idarelerinin ba¤lı oldukları kamusal kaza sigorta birlikleri 
mevcut.

Sigorta	primi:
• Kaza sigortalarının primleri di¤er zorunlu sigortalar-
dan farklı olarak tek baflına iflveren tarafından 
karflılanmaktadır. Ö¤renciler için belediyeler ya da flehir 
idareleri karflılar.

• Bu sigorta için ödenen primler, ba¤lı olunan meslek 
dallarına,

• ‹fl yerlerinin taflıdı¤ı risk derecelerine göre farklılık gös-
termektedir.

• Yasal kaza sigortası, sigortalının kendisini ve ailesini; 
mesle¤ini icra ederken ortaya çıkabilecek ifl kazaları ve 
meslek hastalıklarından (hastalık risklerinden) korumayı 
amaçlar.

Hizmetler:
• ‹fl kazaları veya meslek hastalıklarının ortaya çıkması 
durumunda, kaza sigortaları flu hizmetleri sunar:

 

Emeklilik:
• ‹fl yeri ya da meslek kazaları sonucu ifl gücü kaybına 
u¤rayan, çalıflamaz duruma gelen sigortalılara, kaza 
sigortası,  emeklilik aylı¤ı ba¤lar.

Bu	durumlarda	tıpkı	yasal	emeklilik	
sigortasında	oldu¤u	gibi:
• ‹fl gücü kaybından  ötürü  (malulen) emeklilik aylı¤ı,

• Dul ve yetim aylı¤ı (sigortalının ölümünden ötürü 
yakınlarına ba¤lanan emeklilik aylı¤ı) 

 

Kaza	sigortasının	emekli	aylı¤ının	yanı	sıra	
sundu¤u	di¤er	hizmetler:
• Rehabilitasyon,

• ‹fl kazasının neden oldu¤u ifl gücü kaybını gidermek 
için kür- tedavi (fizik tedavisi) imkânı ve yol masrafları.

Hastalık	parası	(6.	Haftadan	sonra):
• ‹fl yeri kaybını engellemek için verilen teknik ve maddi 
destekler.

• Meslek edinme imkânı: Bu durumda hem e¤itim 
masrafları hem de kiflinin aylı¤ı (maaflın %80´i kadar) ka-
za kasası tarafından karflılanır.

ALMANYA SOSYAL GÜVENL‹K S‹STEM‹
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‹flsizlik	Sigortası
Taflıyıcı	Kurum:		‹fl	ve	‹flçi	bulma	Kurumu	
(Arbeitsagentur)

Kimler	sigortalıdır?
• Ücretliler ve iflçiler; meslek e¤itimi gören çıraklar ve 
ö¤renciler; kayıtlı atölyelerde çalıflan özürlüler ve askerlik 
ya da sivil hizmet yapan gençler yasal iflsizlik sigortasında 
zorunlu sigortalıdır. 

Sigorta	primi:
• Toplam % 6,5 olan sigorta primi önce % 3,5, sonra 
(01.01.2009 tarihinden itibaren) % 2,8 düflürüldü.

• Halen % 2,8 olan toplam sigorta priminin % 1,4 iflçi, 
di¤er yarısı olan % 1,4 ise iflveren tarafından ödenir.  

‹flsizlik Parası 1  (Arbeitslosengeld I - ALG I)

• Son 2 yıl içersinde en az 12 ay sigortalı olarak çalıflılması 
durumunda hak edilir. 

• ‹flsizlik parası net maaflın % 60 oranındadır, çocuk var-
sa % 67 oranındadır.

• Süreler yafla göre de¤iflir: 50 yaflına kadar 6–12 ay, 
50–58 yafl daha uzun, 58 yafltan sonra 24 ay.

• ‹flsiz kiflinin bir an önce ifl bulup çalıflması beklenir;‹fl 
yoksa geliflim kurslarına katılabilir.‹fl dairesi bu konuda 
yardımcı olur.

• ‹flsizlik parası alındı¤ı sürece, izinsiz flehir dıflına ya da 
yurt dıflına çıkılamaz.‹flsiz kifli, aranıldı¤ında ulaflılabilir 
durumda olması gerekir, aksi takdirde yaptırımlar 
vardır.‹zin hakkı sadece 3 haftadır.

• Haftada 15 saatten az ifli olan kifliler iflsiz sayılır.

• Kiflinin iflini kaybetmemesi için gerekli çabayı göster-
mesi gerekir.‹flsizli¤e kendi kusuru neden olmuflsa, ceza 
olarak, ortalama 3 ay iflsizlik parası alamayabilir.

Federal	‹fl	Ajansının	iflsizlik	parasının	yanı	sıra	
sundu¤u	di¤er	hizmetler	flunlardır:
• Meslek danıflmanlı¤ı ve mesleki yönlendirme,

• ‹fl ve meslek e¤itim yeri bulunması için aracılık,

• ‹stihdam olanaklarının iyilefltirilmesi için destek sa¤la-
ma,

• Meslek hayatına girifli teflvik eden di¤er önlemler.

Ayrıca	Federal‹fl	Ajansı	istihdam	yaratma	
amaçlı	olarak	iflverenlere	de	çeflitli	destekler	
sunmaktadır.	Bunlar	bafllıca:
• ‹flverenler için danıflma hizmeti,

• ‹flsizlere ifl yeri ve meslek edindirmede yardım, 

• ‹fl ve çıraklık e¤itim yeri bulmada destek sa¤lama,

• Yeni ifl yerlerinin yaratılması ve korunması için 
teflvikler,

• Meslek içi uzmanlık (olgunlaflma) e¤itimine destek, 
(yol masraflarını karflılama... gibi)

• Uzun süreli iflsizlere ifl imkânlarının sa¤lanması için 
parasal teflvik,

• ‹flsizlere, kendi iflini kurmaları için sa¤lanan destek. 
vb.

‹flsizlik Parası 2:(ALG 2-Arbeitslosengeld 2 ya da Hartz 
4)

• Sosyal yardım ve iflsizlik yardımının birlefliminden 
oluflan bir devlet deste¤idir.

• Çalıflabilir, iflsiz kiflilere, muhtaçlık durumunda ödenen 
bir geçim yardımıdır.

• Çalıflabilir ifl gücü: 16 – 67 yaflına kadar herkes 
çalıflmasına engel bir durum olmadıkça çalıflması gere-
ken kiflilerdir.

• Bu, kadın-erkek herkes için geçerlidir.

• Oturma iznine sahip yabancılar da yararlanır.

• Yardım verilmeden önce kiflinin kendi gelirleri ve biri-
kimleri tespit edilir, Almanya ve Türkiye’deki para ve mal 
varlıkları da sorulur. 

• Bu birikimlerden harcanması istenir. Burada aile üye-
lerinin birikimleri kısmen muaf tutulur.

• Yapılan aylık yardım, asgari düzeyde, temel ihtiyaçların 
giderilmesi için öngörülen bir yardımdır.

• Para yardımı, yaflama  + kira yardımı + sa¤lık primlerini 
kapsar.

• Yardımı veren ifl kurumu ve belediyeler, harcamaların 
ve konut büyüklü¤ünün yasada belirtilen sınırları geçme-
mesi için aflırı bir titizlik gösterir. 

ALMANYA SOSYAL GÜVENL‹K S‹STEM‹
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Alman Anayasası  ‘ ‹nsan onuru ve haysiyeti dokunulmazdır.’ 
ifadesi ile açılır. Temel haklar olarak anılan ‘Yaflam hakkı, 
kiflili¤in korunması, kifli özgürlü¤ü, yasa önünde eflitlik, 
kadın ile erke¤in eflitli¤i,   din ve vicdan özgürlü¤ü; as-
kerlik hizmetinin reddi’ yasanın ilk 4 maddesini oluflturur. 
Ve bu maddeler de¤ifltirilemez olarak tanımlanmıfltır. 

‘Din	ve	Vicdan	Özgürlü¤ü	ve	‹nanç	Özgürlü¤ü;	
askerlik	hizmetinin	reddi’	bafllıklı	dördüncü	
maddede	flu	ifadeler	göze	çarpmaktadır:		

1) Din ve Vicdan Özgürlü¤ü ile din ve dünyevi inanç 
özgürlü¤üne dokunulmaz.

2) Dinin rahatsız edilmeden uygulanması güvence altın-
dadır. 

3) Hiç kimse, vicdanına aykırı olarak, silahlı savafl hizme-
tine zorlanamaz. Kanunun ayrıntıları federal  yasayla dü-
zenlenir.

Ayrıca konuyla ilgili olarak Avrupa Birli¤i mevzuatı ve bu-
na ba¤lı olarak Almanya’da çıkarılan yasalar “Din ve Vic-
dan Özgürlü¤ü”’nü güvence altına alır.

Bütün bu yasal düzenlemenin sonucu olarak kifli; e¤itim 
sürecinden bafllayarak, ifl hayatında ya da sosyal haya-
tında ayrımcılı¤a maruz bırakılamaz. Okul programlarına 
din e¤itimi seçmeli ders olarak alınır. Herhangi bir ifl 
baflvurusunda dini inanç ret gerekçesi olamaz. Sosyal 
hayatta dini inanıfl gerekçe yapılarak kifli ma¤dur edile-
mez.

Yukarıda anayasal ve yasal çerçevede bahsedilen ha-
klar kapsamında dini kurumlara da müsaade edilir. 

Günlük ifllerde haklı sebebe dayanmayan eflitsiz mua-
mele halinde kifliler, maddi ve manevi tazminat hakkının 
dıflında, etkinin giderilmesini talep etme ve men davası 
açma hakkına sahiptirler. Bu haklar iki ay içinde yazılı 
olarak talep edilmek zorundadır.  Bu konuyla ilgili 
afla¤ıdaki flu örnek verilebilir:

Müslüman bir genç kadın e¤lence mekânına gitmek is-
tiyor. Akdenizli (esmer) görüntüsü ve baflörtüsü nedeniy-
le içeri girmesine izin verilmiyor. Burada etnik kökene ve 
dine dayanan dolaysız ma¤duriyet söz konusudur. Genç 
kadın iki ay içinde maddi ve manevi tazminat talebinde 
bulunabilir. Bunun dıflında bu muamelenin tekrarlanma-
ması, yani e¤lence mekânına girme talebinde de bulun-
abilir.

Din ve vicdan özgürlü¤ü konusunda olumsuz bir durum-
la karflılaflıldı¤ında afla¤ıda iletiflim bilgileri verilen 
daireye baflvuru yapılabilir:

Ayrımcılıkla	Mücadele	Dairesi:
http://www.antidiskriminierungsstelle.de

Telefon: + 49 (0) 3018 555 – 1855

E-Mail: poststelle@ads.bund.de 

Fax: +49 (0) 3018 555–41855

D‹N VE V‹CDAN ÖZGÜRLÜ⁄Ü
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Avrupa Birli¤i‘nde insan hakları koruması 1999 yılında 
Amsterdam Sözleflmesi vasıtasıyla ırk, cinsiyet, etnik kö-
ken, din veya dünya görüflü, engelli olma, yafl ya da cin-
sel e¤ilime dayanan ayrımcılıklara karflı, uygun görülen 
önlemleri oybirli¤i ile alma yetkisi Avrupa Birli¤i Konseyi‘ne 
verilmifltir. Avrupa yasa koyucusu, Avrupa Toplulu¤u‘nun 
Kurulmasına ‹liflkin Sözleflme’de (kadın ve erkekte ücret 
eflitli¤i de dâhil olmak üzere mesleki alanda eflitlik), dört 
yönerge çıkarmıfltır: 

1. Irk veya Etnik Kökene Bakılmaksızın Kiflilere Eflit Mua-
mele Yönergesi (Irkçılıkla Mücadele Yönergesi). 

2.  ‹fl ve Mesleki Alanda Eflit Muamelenin Gerçeklefltiril-
mesine Dair Genel Çerçevenin Belirlenmesine ‹liflkin 
Yönergesi. Avrupa Birli¤i, ‹fl Çerçeve Yönergesi vasıta-
sıyla; din veya dünya görüflü, engelli olma, yafl veya cin-
sel e¤ilime dayanan ayrımcılıkla mücadeleye iliflkin ge-
nel çerçeveyi belirleme hedefini gütmektedir.

3.  Mal ve Hizmet Eriflimi ile Sunumunda Kadın ve Erkek 
Eflitli¤i ‹lkesinin Gerçeklefltirilmesine ‹liflkin Yönergesi 
(Cinsiyet Yönergesi Medeni Hukuk).

4.  ‹fle Eriflim, Mesleki E¤itim ve Mesleki Yükselme ile 
Çalıflma flartlarına ‹liflkin Kadın ve Erkek Eflitli¤i ‹lkesinin 
Gerçeklefltirilmesine ‹liflkin Yönergesi  (Cinsiyet Yöner-
gesi ‹fl Hukuku).

 AB Eflit Muamele Yönergeleri‘nde sayılan insan grupları, 
söz konusu yönergeler tarafından özellikle korunmaya 
muhtaç olarak görülmektedirler. Bu topluluklar ifl ve iflçi 
piyasasına daha iyi entegre edilmeli, günlük ifllerdeki 
eflitsiz muameleler ise engellenip giderilmelidir.

Almanya‘daki uyarlama: Genel Eflit Muamele Yasası 
(AGG – Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) bu dört 
AB yönergesini Alman Hukuku‘na uyarlamaktadır. Mede-
ni hukukta, yani mal ve hizmet eriflimi ve sunumunda, 
AGG‘nin ma¤dur etme yasa¤ı söz konusu yönergelerin 
dıflına çıkarak ırksal ayrımcılık / etnik köken ve cinsiyet 
özellikleri yanında, din/dünya görüflü, yafl, engelli olma 
ve cinsel kimli¤i (yönelimi) de kapsamaktadır. Federal 
Almanya Parlamentosu AGG‘nin kanun gerekçesinde, 
Almanya‘daki tüm insanların eflit flansa sahip olmadıklarını 
belirtmifltir. Bu nedenle Genel Eflit Muamele Yasası‘nın 
amacı, ma¤duriyetleri engellemek veya bunları gider-
mektir. AGG koruması, çoklu ayrımcılık olarak adlandırılan 
ve birçok özelli¤e dayanan eflitsiz muameleleri de 
kapsamaktadır.

Örne¤in, “cinsel taciz ve ırkçı söylemlere maruz 
kalıyorsanız; etnik kökenden ve cinsiyetinizden veya cin-
sel yöneliminizden dolayı ifle alınmıyorsanız; kadın 
çalıflansanız ve aynı ifli yapan erkek çalıflandan daha 
düflük ücret alıyorsanız; ev ve ifl ararken göçmen ya da 
engelli oldu¤unuz için reddedilirseniz” bu gibi gerekçe-
ler eflitsiz muamele çerçevesinde de¤erlendirilir ve yasal 
yaptırımları vardır. 

Karflılaflılabilecek eflitsiz muameleyle ilgili detaylı ör-
nekleri  “Genel Eflit Muamele” kitapçı¤ında bulabilirsi-
niz.

Almanya’da ayrımcılıkla ilgili bir sorun yaflanırsa 
“Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi” uzman hukukçulardan 
oluflan kadrosuyla sizlere ücretsiz hizmet veriyor. 

Ayrımcılıkla	Mücadele	Dairesi:
http://www.antidiskriminierungsstelle.de

Telefon: + 49 (0) 3018 555 – 1855

E-Mail: poststelle@ads.bund.de 

Fax: +49 (0) 3018 555–41855

GENEL Efi‹T MUAMELE YASASI   
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Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF)
Alevitische Gemeinde Deutschland e.V.
Stolberger Str. 317, 50933 Köln, www.alevi.com

Melek YILDIRIM - Dan›flman
Tel.: 0 312 - 4 33 62 42

Mobil: 0 549 - 3 30 24 07

E-Mail: melek.yildirim@almanya-danismanlik.com

Y›ld›z ATAKLI - Dan›flman
Tel.: 0 312 - 4 33 62 42

Mobil: 0 549 - 3 30 24 02

E-Mail: yildiz.atakli@almanya-danismanlik.com

Turan ESER - E¤itmen
Tel.: 0 312 - 4 33 62 42

Mobil: 0 549 - 3 30 24 00

E-Mail: turan.eser@almanya-danismanlik.com

Can AKSOY - Dan›flman
Tel.: 0 212 - 2 92 90 88

Mobil: 0 549 - 3 30 24 04

E-Mail: can.aksoy@almanya-danismanlik.com

Selver SAVRAN - Dan›flman
Tel.: 0 232 - 2 38 20 26

Mobil: 0 549 - 3 30 24 03

E-Mail: selver.savran@almanya-danismanlik.com

Fikri fiAH‹N - Teknik Hizmet
Tel.: 0 232 - 2 38 20 26

Mobil: 0 549 - 3 30 24 01

E-Mail: fikri.sahin@almanya-danismanlik.com


