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 Kaiserslautern İlçesine hoş geldiniz!

 Halihazırda Kaiserslautern sınırları içinde 127 ulustan 
104.000’in üzerinde insan yaşıyor. Bu da Kaiserslautern’ın 
sadece çok kültürlü ve kozmopolit bir şehir olmadığını, aynı 
zamanda yaşamak için güzel bir yer olduğunu gösteriyor. 
Gelinen yerden, ırk, kültür ve dinden bağımsız olarak birlikte 
huzurlu bir yaşam için önemli olan, insanların birbirini anla-
ması ve herkesin yetenekleriyle, fikirleriyle ve düşünceleriyle 
kendini göstermesi ve hayata dahil olmasıdır. Biz de size bu 
konuda cesaret vermek istiyoruz.

Çeşitli tekliflerin avantajından yararlanın, Alman dilini öğrenin, 
yeni insanlarla tanışın ve Kaiserslautern ilçe sınırları içindeki 
hayata aktif olarak katılın.

Bu broşürle sizlere günlük hayatta yardımcı olabilecek püf 
noktaları ve bilgiler vererek sadece Kaiserslautern ilçesine 
gelişinizi kolaylaştırmak değil, aynı zamanda belki de kendini-
ze yeri bir yuva bulmanıza yardımcı olmak istiyoruz.

Bir broşür tüm bireysel soruları kapsamlı olarak yanıtlayama-
yacağı için, bu kitapçık içinde Kaiserslautern ilçesin deki da-
nışmanlık hizmetleri ve sizlere her zaman severek yardımcı 
olmaya çalışan çalışanlarımız ve danışma ofislerimiz hakkın-
da pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Güncel ve detaylı bilgilere 
ayrıca vermiş olduğumuz web sitelerinden de ulaşabilirsiniz.

Kaiserslautern ilçeside güzel vakit geçirmenizi dilerim.

Paul Junker
Kaymakam

NOT: Bu broşürün özellikle Avrupa Birliği (Avrupa Kırsal Kal-
kınma Tarım Fonu) LEADER Federasyonu Donnersberger ve 
Lautrer Eyaleti Yerel Aksiyon Grubu kaynakları ile desteklen-
mesinden dolayı mutluyuz.
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Yayınlayan:  Lokale Aktionsgruppe Donnersberger und Lautrer Land, 
 Kreisverwaltung Kaiserslautern

İçerikle ilgili sorumluluk:  Kaiserslautern ilçe yönetimi

Bu broşürle ilgili güncel bilgileri ve ekleri aşağıdaki web sitesinde bulabilirsiniz:
www.migration-integration-landkreis-kl.de
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 Kaiserslautern İlçesine hoş geldiniz! 

 Ana vatanı terk etmenin ve yabancı bir yerde yeni bir va-
tan bulmanın ne anlama geldiğini pek çok insan tahmin bile 
edemez. Yabancı bir ülkeye ilk kez geldiğinizde sadece ya-
bancı bir dil ve kültürle karşılaşmaz, aynı zamanda günlük 
hayatta aşılması gereken küçük sorunlarla da karşılaşırsınız. 
Peki kime başvurmalıyız? Kime danışabiliriz? İşlerimizi nasıl 
düzenleriz?

Başkanlığını yürüttüğüm Kaiserslautern ilçesi Göçmenlik ve 
Entegrasyon Kurulu özellikle başka ülkelerden gelen insan-
lara burada yardımcı olmayı amaçlıyor. 

Öneriler ve bilgiler içeren bu küçük broşür de sizin mümkün 
olduğunca hızlı bir şekilde toplumsal yaşama uyum sağla-
manız için oluşturuldu.

Halen önünüzde yatan mesafeyi kat etmenizin çok da kolay 
olmadığını kendi tecrübelerimden biliyorum. Benim de bura-
da kendimi evimde hissetmem oldukça zaman almıştı.  

Ancak sizi temin ederim ki buraya yerleşmeye değdi.

Sofron Spytalimakis
Kaiserslautern ilçesi entegrasyon görevlisi
des Landkreises Kaiserslautern
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 Göçmenlik ve entegrasyon kurulu
 Kaiserslautern İlçesi

 Göçmenlik ve entegrasyon kurulu Kaiserslautern ilçesinin meclis tarafından seçildi.  Ku-
rul farklı ülkelerden gelen 15 üyeden oluşuyor. Üyelerin çoğu kendi tecrübelerinden yeni 
bir ülkede yabancı olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Başlardaki zorlukların yanı 
sıra Kaiserslautern ilçesini kendileri için yeni memleket yapmanın nasıl başarılabileceğini 
de biliyorlar.

Göçmenlik ve entegrasyon kurulunun görevi Kaiserslautern ilçesinde diğer insanlarla bir-
likte yaşamı kolaylaştırmayı desteklemek ve teşvik etmektir. Kurul çok farklı uluslardan, 
kültürlerden ve dinlerden gelen insanlar arasındaki diyaloğu desteklemek, birbirlerini tanı-
masını ve anlamasını sağlamak istiyor. Bu amaçla örneğin kültürlerarası kahvaltı gibi farklı 
organizasyonlar yapıyor ve kültürlerarası hafta etkinliklerine kendileri de katılıyorlar. 

Göçmenlik ve entegrasyon kurulu entegrasyon ile ilgili her türlü soruya yanıt buluyor, des-
tek ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Göçmenlik ve entegrasyon kurulu ile haftalık olarak 
her Perşembe günü 16:00 - 18:00 saatleri arasında Kaiserslautern ilçe yönetim binasında 
görüşme imkanı mevcuttur.

Ayrıca-, ilçedeki mahali belediyeler de yetkilileri ile her zaman sizlere yardımcı olmaya 
hazırdır. İletişim bilgilerini belediye derneklerinin ücretsiz olarak evlere dağıttığı resmi ga-
zetelerde bulabilirsiniz.

Daha fazla ve güncel bilgilere web sitemiz 

www.migration-integration-landkreis-kl.de 

üzerinden veya Kaiserslautern ilçesi göçmenlik ve entegrasyon kurulundan ulaşabilirsiniz.

İletişim bilgileri:

Göçmenlik ve entegrasyon kurulu
Kaiserslautern İlçesi
Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 7105-414
Faks: 0631 / 7105-474
migration-integration@kaiserslautern-kreis.de
www.migration-integration-landkreis-kl.de
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 Kaiserslautern ilçe 
 yönetimi yabancılar dairesi

 Yabancılar dairesi yabancı ülke vatandaşlarının her türlü oturma izni ile ilgili meselelerin-
den sorumludur, örneğin: 

• Yükümlülük beyanları (Davetiyeler)

• Oturma izinlerinin verilmesi ve uzatılması

• Federal Almanya’da 3 aylık süreyi aşan oturma izni almak için vize başvuru talepleri 

• İltica etme işlemleri 

• Sınır dışı etme ve sürgün durumları, vb. 

Yabancılar yasasındaki düzenlemeler oldukça kapsamlıdır. Aynı şekilde oturma izni için 
gerekli ön koşullar da çok farklı olup bunların bireysel olarak yapılacak görüşmelerde açı-
ğa kavuşturulması gerekir. 

Almanya’ya yabancı bir ülkeden misafir davet etmek isterseniz, Almanya yurt dışı temsil-
ciliğinden alınacak vize ile ilgili işlemlerde genellikle bir yükümlülük beyanı (“Davetiye”) 
istenir. Yükümlülük beyannamesini Kaiserslautern ilçe yönetimi yabancılar dairesinden de 
temin edebilirsiniz. 

İletişim bilgileri:

Kaiserslautern ilçe yönetimi
Yabancılar dairesi
Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 7105-0
Faks: 0631 / 7105-208
www.kaiserslautern-kreis.de/verwaltung/auslaenderrecht
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 Göçmenler için danışmanlık

 Göçmen danışmanlık merkezlerinde görev yapan tecrübeli çalışanlarımız size ücretsiz 
ve bürokrasiden uzak bir şekilde geldiğiniz yerden, uyruğunuzdan ve dininizden bağımsız 
olarak sorularınız ve sorunlarınızda yardımcı olmaktadır.

 Yetişkin göçmenler için danışmanlık (MBE)

 Yetişkin göçmenler için öngörülen göçmen danışmanlık merkezleri 27 yaşından büyük 
kişilere yöneliktir.  Almanca dilini öğrenme konusunda imkanlar sunar, resmi makamlardaki 
işlemler konusunda veya kişisel, eğitim ile ilgili, mesleki ve ailevi zorluklarda sizlere yar-
dımcı olmaktadır. 

İletişim:

Alman Kızılhaç Örgütü
Kreisverband Kaiserslautern-Land e.V.
Göçmenler için danışmanlık
Am Feuerwehrturm 6
66849 Landstuhl
Tel.:   06371 / 921533
Faks: 06371 / 921520
info@kv-kl-land.drk.de
http://kv-kl-land.drk.de/angebote/migrationsberatung.html

Alman Kızılhaç Örgütü
Kreisverband Kaiserslautern-Stadt e.V.
Augustastraße 16-24
67655 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 800930
Faks: 0631 / 80093133
info@kv-kls.drk.de
http://drk-kl.de/angebote/migrationsberatung.html

Caritas-Zentrum Kaiserslautern
Engelsgasse1
67657 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 36120222
Faks: 0631 / 36120261
caritas-zentrum.kaiserslautern@caritas-speyer.de
http://www.caritas-zentrum-kaiserslautern.de/72016.html
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 Gençlere yönelik göçmenlik 
 hizmetleri (JMD)

 Gençlere yönelik göçmenlik hizmetlerinde çalışan 
personelimiz özellikle genç insanların ihtiyaçları doğ-
rultusunda hizmet vermek üzere görevlendirilmiştir. 27 
yaşından küçük gençlere ve genç yetişkinlere yönelik 
danışmanlık hizmetlerini yürütürler. Örneğin kariyer 
planlaması, yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri-
nin/diplomaların kabulü, okul kariyer kararları ilgili soru-
larda veya kişisel sorunlarda yardımcı olurlar.

İletişim:

Uluslararası konfederasyon (IB)
Gençlere yönelik göçmenlik hizmetleri
Kohlenhofstraße 10
67663 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 68108
Faks: 0631 / 696919
JMD-Kaiserslautern@internationaler-bund.de
http://www.internationaler-bund.de/angebote/angebot/148/94/
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 Entegrasyon kursu

 Bir entegrasyon kursunda sadece Almanca dilini öğrenmekle kalmaz, ayrıca Alman ta-
rihi ve kültürü, hukuki düzen, Almanya’daki haklar ve yükümlülükler ile yaşadığınız bölge, 
yani Kaiserslautern ilçesi hakkında da önemli ve ilginç bilgiler edinirsiniz.

Entegrasyon kursu bir dil kursundan ve bir oryantasyon (yönlendirme) kursundan oluşur. 
Normal şartlarda kurs 660 saat sürer.  Tam zamanlı ve yarı zamanlı kursların yanı sıra 
sadece kadınlar için kurslar gibi özel entegrasyon kursları da vardır.

Bir dil kursu yaklaşık 600 saatten oluşur. Burada günlük hayat ile ilgili örn. alışveriş ve 
sağlık konuları gibi bir çok pratik bilgi öğrenirsiniz.

60 saat süren oryantasyon kursunda, örneğin Almanya’daki haklar ve yükümlülükler, kültür 
ve değerler hakkında, aynı zamanda kendi ana vatanınızın kültürü hakkında da eğitim 
alırsınız.

Entegrasyon kursları devlet tarafından maddi olarak desteklenir, size düşen bir maliyet 
olup olmadığı ve bir entegrasyon kursuna katılım için gerekli şartlara sahip olup olmadığı-
nız konusunda gerekli bilgileri web sitemiz 
www.bamf.de/integrationskurs 
üzerinden veya göçmen danışmanlık merkezlerinden elde edebilirsiniz. 

Entegrasyon kursunu başarı ile tamamlayıp sertifika aldıktan ve yasal olarak düzenli şe-
kilde yedi yıl süreyle Almanya’da yaşadıktan sonra Alman vatandaşı olma hakkına sahip 
olursunuz. Başarıyla tamamlanan entegrasyon kursu iş bulmanızda da size yardımcı ola-
bilir.

Daha fazla bilgi için lütfen göçmen danışmanlık merkezleri ile irtibata geçin.

Entegrasyon kursu hakkındaki genel sorularınız için Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi 
vatandaşlık hizmetlerine başvurabilirsiniz (Tel: 0911 / 9436390) 
http://www.bamf.de/DE/Infothek/AnsprechpartnerAdressen/AnsprechpartnerBAMF/Integration/AllgemeineAnfragen/allgemeineanfragen-node.html

Entegrasyon kursu:

Caritas-Zentrum Kaiserslautern
Engelsgasse1
67657 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 36120222
Faks: 0631 / 36120261
caritas-zentrum.kaiserslautern@caritas-speyer.de
http://www.caritas-zentrum-kaiserslautern.de/72018.html

Uluslararası konfederasyon (IB)
Kohlenhofstraße 10
67663 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 68108
Faks: 0631 / 696919
JMD-Kaiserslautern@internationaler-bund.de
http://www.internationaler-bund.de/angebote/angebot/148/109/

Volkshochschule Kaiserslautern
Kanalstraße 3
67655 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 3625800
Faks: 0631 / 3625850
info@vhs-kaiserslautern.de
www.vhs-kaiserslautern.de
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 Almanca öğrenmek

 Birlikte yaşamı güzel kılmak için diğer insanları anlamak ve diğer insanlar tarafından 
anlaşılabilmek önemlidir. Siz de Kaiserslautern ilçesinin yeni yuvanız olmasını istiyorsanız, 
çok hızlı bir şekilde Almanca öğrenmelisiniz.

İyi bir dil bilgisi ile günlük hayat çok daha keyifli olacaktır. Örneğin yeni insanlarla tanışmak 
veya iş bulmak çok daha kolay olacaktır.

Almancayı ise en iyi şekilde bir dil kursunda öğrenebilirsiniz. Yabancı dil olarak Almanca 
dil kurslarını örneğin Kaiserslautern ilçe halk eğitim merkezlerinde bulabilirsiniz. Randevu 
almak ve daha fazla bilgiye ulaşmak için (kurs süresi, fiyatlar, vb.) web sitemizi ziyaret ede-
bilirsiniz: www.kvhs-kaiserslautern.de.

Belki sizin de katılabileceğiniz uygun bir entegrasyon kursu vardır. Bir entegrasyon kursun-
da sadece Almanca dilini öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda Almanya hakkında - örneğin 
tarihi, kültürü ve hukuki düzeni - önemli bilgiler de öğrenirsiniz. Bir entegrasyon kursuna 
katılma konusunda gerekli ön koşullara sahip olup olmadığınızı öğrenmek için web site-
mizden bilgi alabilirsiniz: 
www.bamf.de/integrationskurs.

Göçmenlik hizmetlerinde çalışan personelimiz sizin için uygun bir dil kursu bulma konu-
sunda severek yardımcı olacaktır.

İletişim:

Kaiserslautern ilçesi Halk Eğitim Merkezi
Am Altenhof 6 (ehem. Casino)
67655 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 7105-395 veya
Tel.:   0631 / 7105-295
Faks: 0631 7 7105-330
www.kvhs-kaiserslautern.de

Almanca kursu veren diğer kurumlar

Caritas-Zentrum Kaiserslautern
Engelsgasse 1
67657 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 36120-229 veya -267
Faks: 0631 / 36120-261
Caritas-zentrum.kaiserslautern@caritas-speyer.de
http://www.caritas-zentrum-kaiserslautern.de/72018.html

Uluslararası konfederasyon (IB)
Kohlenhofstraße 10
67663 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 68108
Faks: 0631 / 696919
JMD-Kaiserslautern@internationaler-bund.de
http://www.internationaler-bund.de/angebote/angebot/148/81/

Ramstein-Miesenbach belediyesi gençlik bürosu  
(Günlük yaşam için Almanca pratik)
Am Neuen Markt 4
66877 Ramstein-Miesenbach
Tel.: 06371 / 466742
Vg-jugendbuero@t-online.de
www.jugendbuero-ramstein.de

Volkshochschule Kaiserslautern
Kanalstraße 3
67655 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 3625800
Faks: 0631 / 3625850
info@vhs-kaiserslautern.de
www.vhs-kaiserslautern.de

Ayrıca özel dil kursları da mevcuttur. Bu kursları İnternet’te 
“Sprachkurs Kaiserslautern-Kaiserslautern dil kursları” 
anahtar kelimelerini aratarak bulabilirsiniz. 
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İpucu: 
Yeni insanlarla tanışmak ve 
Almanca konuşmak mı 
istiyorsunuz? 

O zaman sizi Kültürlerarası 
kahvaltımıza bekliyoruz!

http://www.kvhs-kaiserslautern.de/
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mailto:info@vhs-kaiserslautern.de
http://www.vhs-kaiserslautern.de/


 Okul

 Almanya’da tüm çocuklar okula gitmelidir ve bu zorunludur. Rheinland-Pfalz’da bu kural 
bir öğretim yılının 31 Ağustos tarihinde 6 yaşını tamamlamış olan tüm çocuklar için geçer-
lidir. Devlet okulları ücretsizdir. 

Tüm çocuklar öncelikle dört yıllık ilkokula giderler (İlk öğretim). Kaiserslautern ilçesinde 31 
adet ilkokul mevcuttur. Bu okullardan bazılarında öğleden sonra etüt hizmeti veya tüm gün 
okul hizmeti de bulunmaktadır. Genel kural olarak çocuklar evlerine yakın olan ilkokullara 
giderler.

İlkokulun son yılında, çocuğun hangi okula devam edeceği konusunda (orta öğretim sevi-
yesi I) bir öneride bulunulur. Okulun yapacağı öneriye ve yönlendirmeye istinaden ebevey-
nler çocuklarının hangi orta öğretim kurumuna gitmesi gerektiği konusunda karar verirler.

Kaiserslautern ilçesinde farklı düzeylerde orta öğretim okulları vardır (ortaokul plus, en-
tegre edilmis genel okulu), bu okullarda ortaokul 9. sınıf veya 10. sınıftan mezun olunabilir. 
Gymnasiums üst seviye lisenin veya entegre edilmis genel okulu (Gesamtschule) üst se-
viye lisenin (orta öğretim II. kademe) 13. sınıfının başarıyla tamamlanması ile mezuniyet 
hakkı elde edilir.

Özel olarak destek ihtiyacı olan - örneğin mazurlu - çocuklar için de Kaiserslautern ilçesin-
de okullarımız mevcut olup bu okullar çocukların ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.  

Kaiserslautern ilçesinde yer alan okullar hakkında genel bilgiye şu web sitesi üzerinden 
ulaşabilirsiniz: www.kaiserslautern-kreis.de/bildung

Çocuğunuz henüz iyi düzeyde Almanca konuşamıyorsa, bu da okulda desteklenir. 

Almanya’daki mevcut eğitim sistemi hakkında gerekli bilgileri  
www.wir-sind-bund.de 
web sitesinde farklı dillerde bulabilirsiniz.  

 Eğitim ve öğretim

 Almanya’da gençler temel eğitim veya ortaokul mezuniyetinden sonra bir mesleki eğitim 
alabilir veya okula devam ederek (orta öğretim II. kademe) Abitur sınavı ile genel yüksek 
öğrenime giriş veya mesleki fakülte eğitimine hak kazanırlar. Bu okullardan mezun olduk-
tan sonra bir üniversite veya yüksek okula başvurmak mümkündür.

Mesleki eğitim Almanya’da genellikle iki ila üç buçuk yıl sürer. Bu eğitim daha çok ikili 
sistemde devam eder. Bunun anlamı şudur: gençler eğitimlerini yapmak istedikleri mes-
lek alanında bir işletmede alırlar ve burada özellikle mesleğin pratik yönlerini öğrenirler. 
Haftada bir veya iki kez bir meslek okuluna giderler ve burada gerekli teorik bilgileri alırlar.

Almanya’da eğitimi verilen yaklaşık 400 meslek vardır. Bu nedenle, her zaman doğru eği-
tim dalını seçmek kolay değildir. Pek çok alanda acil olarak eğitim için öğrenciler aranmak-
tadır. İş ve işçi bulma kurumunun mesleki rehberlik bölümü gençlere meslek seçiminde 
danışmanlık yapmaktadır. İş kurumunun mesleki rehberlik birimine ücretsiz olan 0800 / 
4555500 numaralı servis telefonundan ulaşabilirsiniz.

Kaiserslautern Meslek edindirme merkezi (BiZ) eğitim, meslek ve iş imkanları konusunda 
da ücretsiz ve önceden kayıt gerekmeden sizlere gerekli bilgileri temin etmektedir.

Gençlere yönelik göçmenlik hizmetleri de aynı şekilde meslek ve eğitim planlamasında 
gençlere yardımcı olmaktadır.

İpucu: Staj yapmak, meslek hakkında bir fikir sahibi olabilmek veya bir eğitim şirketini 
tanıyabilmek için uygun bir seçenek olabilir.

www.planet-beruf.de 
(Eğitim, meslek eğitimleri ve iş başvuruları hakkında bilgi) 

www.berufenet.arbeitsagentur.de 
(Almanya’daki binlerce meslek ile ilgili açıklama) 

İletişim:

Kaiserslautern Meslek edindirme merkezi (BiZ)
Augustastraße 6
67655 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 3641220
Faks: 0631 / 3641466
Kaiserslautern-pirmasens.BIZ@arbeitsagentur.de
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http://www.kaiserslautern-kreis.de/bildung
http://www.wir-sind-bund.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
mailto:Kaiserslautern-pirmasens.BIZ@arbeitsagentur.de


 İş ve meslek

 Kaiserslautern ilçesinde çalışmak istiyorsanız ve uygun bir iş arıyorsanız, iş merkezi ve 
işçi bulma kurumu çalışanları size yardımcı olur ve iş bulma konusunda size danışmanlık 
hizmeti verirler. Ancak siz de bu konuda aktif olmalısınız.

Eleman arayanların ilanları genellikle bölgesel günlük gazetelerde, örneğin cumartesi gün-
leri “Rheinpfalz” gazetesinde yayınlanır. İnternet’te de “İş arama” başlığı altında bir çok iş 
ilanı sunan web sitesi bulabilirsiniz.

Başvuru evraklarınızı doğrudan çalışmak istediğiniz şirkete de gönderebilirsiniz. Doğru-
dan işverene gidin ve kişisel olarak iletişime geçmeye çalışın.

AB üye ülkelerinin vatandaşları Almanya’da çalışabilirler. Bunun için çalışma iznine ihti-
yacınız yoktur. Buna serbest dolaşımla çalışma denir. Bu Belçika, Bulgaristan, Danimar-
ka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İngiltere, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, 
Lüksemburg, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç, Slovenya, 
Slovak Cumhuriyeti, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Kıbrıs vatandaşları için ge-
çerlidir. Bu durum aynı şekilde İzlanda, Norveç, Lichtenstein ve İsviçre, yakın gelecekte ise 
Hırvatistan için geçerli olacaktır (Haziran 2015’ten itibaren).

Diğer ülkelerden gelen kişiler için çalışma izni oturma izninizin türüne bağlıdır. Bu konuda 
Kaiserslautern ilçe yönetimi yabancılar dairesinden bilgi alabilirsiniz.

Yurt dışında mesleki bir eğitim almışsanız (ön lisans veya lisans) ve Almanya’da çalışmak 
istiyorsanız, yabancı ülke mezuniyet belgenizin denkliğini onaylatmanız gerekir. Bu konuda 
gerekli bilgilere 
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/tr/index.php 
web sitesinden ulaşabilir veya „Almanya’da çalışmak ve yaşamak“ Tel.: 030 / 18151111 bilgi 
hattını arayabilirsiniz.
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İletişim:

Kaiserslatuern İlçesi İş Bulma Merkezi
Augustastraße 6
67655 Kaiserslautern
Tel.: 0631 / 3641453
Jobcenter-Landkreis-Kaiserslautern@jobcenter-ge.de

İş ve işçi bulma kurumu Kaiserslautern-Pirmasens
Augustastraße 6
67655 Kaiserslautern
Tel. 0800 4 5555 00 (ücretsiz)

İlginç web siteleri:
www.arbeitsagentur.de
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://job.rheinpfalz.de/
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/tr/index.php

mailto:Jobcenter-Landkreis-Kaiserslautern@jobcenter-ge.de


 İkamet etme

 Kaiserslautern ilçesinde bir daire veya müstakil ev kiralamak veya satın almak istiyor-
sanız, İnternet üzerinden uygun ilanlara bakabilirsiniz. “Emlak” anahtar kelimesi ile, ilgili 
İnternet portallarına ulaşabilirsiniz. Bölgedeki diğer emlak ilanlarını da her cuma günlük 
gazete “Rheinpfalz” içinde bulabilirsiniz. 

Size uygun bir daire veya ev bulması için bir emlakçı ile de irtibata geçebilirsiniz. Emlakçı 
bu çalışması karşılığında bir komisyon alacaktır. Bu nedenle önceden üstlenmeniz ge-
reken masrafları öğrenmelisiniz. Emlakçı iletişim bilgilerini İnternet’te veya yerel telefon 
rehberinde bulabilirsiniz.

Uygun bir ev veya uygun bir daire bulduğunuzda, ev sahibi veya kiraya veren size bir kira 
kontratı verir. Bunu imzalamadan önce iyice okumalısınız. Genellikle kira kontratlarının 
yanında bir de ev/bina kuralları yer alır. Komşularınızla birlikte yaşamın sorunsuz devam 
etmesi için bu kurallara mutlaka uymalısınız.

Almanya’da çöpler ayrı toplanır ve ayrı imha edilir. Ev sahibinizden veya kiraya veren ki-
şiden çöp ayırma konusunda yardım alın. Kaiserslautern ilçesi “Çöplere ilişkin öneriler” 
broşüründe çöplerinizi nasıl doğru ayırabileceğiniz ve atabileceğiniz konusunda önemli 
bilgiler bulacaksınız.

Yeni bir daireye veya yeni bir eve taşındığınızda ve yeni bir adresiniz olduğunda, bunu bu-
lunduğunuz belediyeler birliğinde ikamet kayıt dairesine bildirmek zorundasınız.

Çok az para kazanmanız durumunda, yasal olarak kira desteği alma hakkınız da olabilir.  
Bu durumda kira yardımı talebinde bulunabilirsiniz. Kira yardımı konusunda Kaiserslautern 
ilçe yönetiminden bilgi alabilirsiniz: 

http://www.kaiserslautern-kreis.de/verwaltung/jugend-und-soziales/188/wohngeld.html.
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Kaiserslautern ilçesindeki emlak ilanları
http://immo.rheinpfalz.de/

İletişim:

Kaiserslautern ilçesi kira yardımı ofisi
Kaiserslautern ilçe yönetimi
Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 7105-441 veya -443
Faks: 0631 / 7105-566
http://www.kaiserslautern-kreis.de/verwaltung/jugend-und-soziales/188/wohngeld.html.

Kaiserslautern ilçesi atık yönetimi
Am Altenhof 6
67657 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 7105-505 veya -408
Faks: 0631 / 7105-449
abfallwirtschaft@kaiserslautern-kreis.de
http://www.kaiserslautern-kreis.de/verwaltung/abfallwirtschaft.html

http://www.kaiserslautern-kreis.de/verwaltung/jugend-und-soziales/188/wohngeld.html
http://immo.rheinpfalz.de/
http://www.kaiserslautern-kreis.de/verwaltung/jugend-und-soziales/188/wohngeld.html
mailto:abfallwirtschaft@kaiserslautern-kreis.de
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 Sağlık ve bakım

 Almanya’da tıbbi tedavi, ilaçlar veya hastanede tedavi masrafları büyük ölçüde sağlık 
sigortası tarafından karşılanır. Bu nedenle, mutlaka yasal veya özel bir sağlık sigortasına 
sahip olmalısınız.

Siz veya ailenizden biri hasta ise, öncelikle ikamet ettiğiniz bölgede bulunan aile hekimine 
başvurun. Burada tedavi görürsünüz veya gerekirse bir uzman hekime sevk edilirsiniz. 
Tüm hekimler için hasta-hekim gizlilik yükümlülüğü mevcuttur. Sizin onayınız olmadan hiç 
bir bilgi resmi kurumlara, aile bireylerine veya işvereninize iletilmez. 

Kendi dilinizi konuşan bir hekimle görüşmek istediğinizde, yasal sağlık sigortası hekimleri 
birliği 06131 / 326326 numaralı telefon üzerinden size yardımcı olabilir.

Almanya’da bebekler, çocuklar, gençler ve yetişkinler için bazı aşılar önerilmektedir. Bu 
konuda hekiminize danışın.

Evde bakmakla yükümlü olduğunuz yaşlı veya hasta aile bireyleri varsa, bu bazen çok 
zor ve yorucu olabilir. Size bu konuda destek verebilmek için Kaiserslautern ilçe yönetimi 
“Evde bakım rehberi” broşürünü farklı dillerde yayınlamıştır. Bu broşürde bakım ve danış-
manlık merkezlerinin iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

Bir acil durumda 112 numaralı telefondan ambulansı veya bir zehirlenme vakasında 
03019240 numaralı telefondan zehir kontrol merkezini arayabilirsiniz.

İletişim:

Kaiserslautern ilçe yönetimi
Leitstelle Älterwerden
Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 7105-248
Faks: 0631 / 7105-566
http://www.kaiserslautern-kreis.de/verwaltung/jugend-und-soziales/leitstelle-aelterwerden.html

Yasal sağlık sigortası hekimleri birliği Rheinland-Pfalz
Tel.:   06131 326-326
Faks: 06131 326-327
service@kv-rlp.de
https://www.kv-rlp.de/patienten/arztfinder/

 Bankalar ve sigorta şirketleri

 Almanya’da pek çok mağazada alışveriş ve düzenli giderler - örn. kira, elektrik, vb. - na-
kit olmadan ödenir. Bunun için bankada bir vadesiz mevduat hesabınız olmalıdır. Bu mev-
duat hesabına işvereniniz maaşınızı ya da ücretinizi yatırır. Bu nedenle, herhangi bir işe 
başlamadan önce mutlaka bankada bir mevduat hesabı açtırmalısınız. Banka size örneğin 
bir kredi ihtiyacınız olduğunda ne yapmanız gerektiği konusunda da yardımcı olur.

Kaiserslautern ilçesinde bir çok banka mevcuttur - örn. Kreissparkasse Kaiserslautern. En 
iyisi ikamet ettiğiniz eve yakın bir banka bulmanız ve banka çalışanlarından hesap açtırma 
şartları ve masrafları hakkında bilgi edinmenizdir. Banka size hesap açtırabilmeniz için ne 
gibi evrakları hazırlamanız gerektiği konusunda da bilgi verecektir.

Almanya’da çok sayıda sigorta vardır - bunlara zorunlu sigortalar ve isteğe bağlı sigortalar 
da dahildir. Emeklilik, sağlık-bakım ve kaza sigortası ile birlikte iş teşviki, iş hukuku ve ço-
cuk yetiştirme/eğitim parası, kira yardımı ve sosyal yardım hakkında genel bir bilgiye sahip 
olmak için “Sosyal Sigortaya genel bakış” 
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a985-soziale-sicherung-gesamt-tuerkisch.pdf?__blob=publicationFile

broşürüne bakabilirsiniz. Bu broşürü Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı web sitesi 
www.bmas.de “Yayınlar” menüsü altında bulabilirsiniz. Bu broşür Almanca, İngilizce, Fran-
sızca, İtalyanca, İspanyolca ve Türkçe dillerinde mevcuttur.

En uygun sigorta kapsamı ile ilgili diğer bilgelere ve danışmanlık hizmetlerine (ücretlidir) 
Rheinland-Pfalz tüketici bilgilendirme merkezi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tüketici Merkezi Rheinland-Pfalz e.V.
Postfach 4107
55031 Mainz
Tel.:   09001 / 7780802 (ücretlidir)
Faks: 0131 / 284825
versicherung@vz-rlp.de
www.verbraucherzentrale-rlp.de/Versicherung

https://www.kv-rlp.de/patienten/arztfinder/
http://www.bmas.de/
mailto:versicherung@vz-rlp.de
http://www.verbraucherzentrale-rlp.de/Versicherung
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 Dernekler ve gönüllüler

 Kaiserslautern ilçesinde pek çok vatandaşımız dernekler için çalışmaktadır. Dernekler 
müşterek ilgi alanlarına sahip ve ortak hedefleri olan kişilerin birleşmesiyle oluşur.  Der-
neklerin çok farklı konuları vardır. Futbol kulüpleri vb. bir çok spor derneğinin yanı sıra mü-
zik dernekleri, sosyal kulüpler, doğa ve hayvan koruma dernekleri vb. dernekler mevcuttur. 
Derneklerde örneğin bir spor türünü veya bir müzik enstrümanını çalmayı öğrenebilirsiniz. 
İnsanlar genellikle gönüllü olarak çalışır ve dernek için ücretsiz hizmet verirler. Bazı der-
neklerde küçük bir üyelik aidatı alınmaktadır.

Dernekler aynı ilgi alanıyla ilgilenen yeni insanlar tanımak için mükemmel fırsatlardır. Pek 
çok derneğin çocuklara ve gençlere yönelik özel hizmetleri vardır.

İlçemizde bulunan dernekler hakkında daha fazla bilgiyi Belediye dernek yönetimi birimin-
den temin edebilirsiniz.

Pek çok insan kendi belediyesi ve bir derneğe üye olmayan ancak desteğe ihtiyacı olan 
insanlar için gönüllü olarak (isteğe bağlı ve ücret almadan) hizmet eder. Birlikte güzel bir 
yaşam ve herkesin yaşamayı sevdiği bir vatana sahip olmak için pek çok insanın yardımcı 
olması ve katılım göstermesi önemlidir.

Siz de gönüllü olarak katkıda bulunmak istiyorsanız, bulunduğunuz ilçenin belediye baş-
kanı ile görüşebilirsiniz. Yetkililer yardımlarınıza nerede ihtiyaç olacağını bilir ve ilginizden 
dolayı da kesinlikle mutlu olurlar.

Nasıl ve nerede gönüllü olarak hizmet edebileceğiniz konusunda daha fazla bilgi almak 
için Westrich gönüllüler borsası ve Kaiserslautern gönüllüler acentesine başvurabilirsiniz.
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İletişim:

Ehrenamtsbörse Westrich
Ramstein-Miesenbach Belediye yönetimi
Postfach 1152
66872 Ramstein-Miesenbach
Tel.:   06371 / 592420
Faks: 06371 / 59245
ehrenamtsboerse@ile-westrich.de
www.ile-westrich.de/ehrenamtsboerse/

Freiwilligenagentur Kaiserslautern
Burgstraße 24
67659 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 4145361
Faks: 0631 / 4145362

İlginç web siteleri:
www.integration-durch-sport.de
www.wir-tun-was.de

mailto:ehrenamtsboerse@ile-westrich.de
http://www.ile-westrich.de/ehrenamtsboerse/
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 Vatandaşlığa kabul

 Uzun zamandır Almanya’da yaşıyorsanız ve belirli koşulları da yerine getiriyorsanız, va-
tandaşlık alma hakkına sahip olabilirsiniz.

Vatandaşlık almak demek Alman vatandaşı olmanız demektir. Böylece ülkenin tüm hak ve 
yükümlülüklerine sahip vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olacaksınız.

Kaiserslautern ilçesinde yaşıyorsanız, vatandaşlık başvurunuzu Kaiserslautern ilçe yöne-
timine yapmanız gerekir.

Vatandaşlık başvurusunda bulunacakların en az sekiz yıldır Almanya’da yaşıyor ve çalı-
şıyor olması, ayrıca süresiz oturma iznine sahip olması gerekmektedir. Bununla birlikte 
bir çok istisna ve özel düzenleme de mevcuttur. Bu nedenle vatandaşlık hakkı için bu ön 
koşullara sahip olup olmadığınızı öğrenmeniz gerekmektedir.

Kaiserslautern ilçe yönetimi vatandaşlık başvuru müdürlüğü çalışanları size vatandaşlık 
hakkı ile ilgili tüm sorularınızda yardımcı olacak ve vatandaşlık başvuru formunu temin 
edecektir.

Bu konuda daha fazla bilgiyi Entegrasyon, Aile, Çocuk, Gençlik ve Kadın Bakanlığının „Va-
tandaşlık hakkında sorular ve cevaplar“ broşürü içinde ve şu web sitesinde bulabilirsiniz: 
www.einbuergerung.rlp.debulabilirsiniz.

Vatandaşlık için başvuru noktası Kaiserslautern ilçe yönetimi
Abteilung 2
Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 7105-386 veya
Tel.:   0631 / 7105-290
Faks: 0631 7 7105-474
einbuergerung@kaiserslautern-kreis.de
www.einbuergerung-kl-kreis.de

 Kültürlerarası kahvaltı

 Kültürlerarası karma kahvaltı yeni insanlarla tanışmak için güzel bir fırsattır. Sizi de davet 
etmekten mutluluk duyarız!

Kaiserslautern ilçesi göçmenlik ve entegrasyon kurulu düzenli olarak ilçenin farklı bölge-
lerinde kültürlerarası kahvaltılar düzenlemektedir. Bu kahvaltıda Almanlar ve farklı ülkeler-
den gelen insanlar kaynaşma ve tanışma için bir araya gelirler. 

Bu arada pek çok ziyaretçi de kendi memleketlerinin yiyeceklerini getirir. Başka kültürlere 
sahip insanların nasıl yemek pişirdiklerini ve kahvaltıda masaya neler koyduklarını görmek 
ilginç olabilir. Bu şekilde konuşacak bir çok konu doğmaktadır.

Kültürlerarası kahvaltıya herkes katılabilir. Bu kahvaltıya pek çok insan birlikte oynamaları 
için çocuklarını da getirmektedir. Kültürlerarası kahvaltıya katılım ücretsizdir.

Kültürlerarası kahvaltı tarihlerini belediyenin resmi gazetesinde veya ilçe gazetesi “Wir 
im Landkreis” içinde bulabilirsiniz. Bu gazeteler ilçe çapında ücretsiz olarak tüm evlere 
dağıtılmaktadır.

www.migration-integration-landkreis-kl.de web sitesi veya Kaiserslautern ilçesi göçmenlik 
ve entegrasyon kurulundan bir sonraki tarih hakkında bilgi alabilirsiniz. Organizasyonunun 
planlanması için katılımınızı önceden bildirmeniz iyi olacaktır.

Bunun dışında Ramstein-Miesenbach belediyesi gençlik bürosu tarafından da kültürlera-
rası kahvaltılar düzenlenmektedir. Güncel tarihler için bkz.: 
http://www.jugendbuero-ramstein.de/.

İletişim bilgileri:

Göçmenlik ve entegrasyon kurulu
Kaiserslautern İlçesi
Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern
Tel.:   0631 / 7105-414
Faks: 0631 / 7105-474
migration-integration@kaiserslautern-kreis.de
www.migration-integration-landkreis-kl.de

http://www.einbuergerung.rlp.de/
mailto:einbuergerung@kaiserslautern-kreis.de
http://www.einbuergerung-kl-kreis.de/
http://www.migration-integration-landkreis-kl.de/
http://www.jugendbuero-ramstein.de/
mailto:migration-integration@kaiserslautern-kreis.de
http://www.migration-integration-landkreis-kl.de/
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Kaiserslautern ilçe yönetimi
Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern
Tel.: 0631 / 7105-0
www.kaiserslautern-kreis.de

Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau
Am Rathaus 2
66892 Bruchmühlbach-Miesau
Tel.: 06372 / 922000
www.bruchmuehlbach-miesau.de

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn
Hauptstraße 18
67677 Enkenbach-Alsenborn
06303 / 913-0
www.enkenbach-alsenborn.de

Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd
Pirmasenser Straße 62
67655 Kaiserslautern
Tel.: 0631 / 201610
www.kaiserslautern-sued.de

Verbandsgemeinde Landstuhl
Kaiserstraße 49
66849 Landstuhl
Tel.: 06371 / 830
www.landstuhl.de

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg
Hauptstraße 27
67697 Otterberg
Tel.: 06301 / 6070
www.otterbach-otterberg.de

Verbandsgemeinde Weilerbach
Rummelstraße 15
67685 Weilerbach
Tel.: 06374 / 9220
www.weilerbach.de

Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach
Am Neuen Markt 6
66877 Ramstein-Miesenbach
Tel.: 06371 / 5920
www.ramstein-miesenbach.de

İlçe yönetimi ve belediyeleri 
iletişim bilgileri

Kaiserslautern ilçe yönetimi



Acil durumlar için önemli telefon numaraları

Polis imdat 110
İtfaiye / Kurtarma hizmetleri / Ambulans 112
Zehir kontrol merkezi 030 / 19240
Psikolojik danışma hattı 0800 / 1110111 veya 0800 / 1110222

Tüm acil telefon numaraları ücretsizdir ve yirmi dört saat hizmet verir. 

Polis memurları tehlikelerin önlenmesi, suç ve suçlu takibi ile kamusal kara yolu trafiğinde 
güvenlik ve düzenden sorumludur.

Bir suçun veya şiddetin mağduru mu oldunuz ya da bir suçun işlendiğini mi gördünüz? 
O zaman derhal polisi arayın! Polis memuruna güvenebilirsiniz.

Güvenlik konusundaki sorularınız ve yardım 
almak için bulunduğunuz bölgenin yetkili polis 
karakoluna başvurabilirsiniz. Ayrıca her türlü 
acil durumda bize 110 no’lu telefondan yirmi 
dört saat ulaşabilirsiniz.
www.polizei.rlp.de/westpfalz

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums: 
Hier investiert Europa in die ländlichen 
Gebiete 

Diese Publikation wird im Rahmen des 
Entwicklungsprogramms PAUL unter Beteili-
gung der Europäischen Union und dem Land 
Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministe-
rium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, 
Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz 
durchgeführt.

http://www.polizei.rlp.de/westpfalz
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