Heidenheim an der Brenz'e hoş geldiniz
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Heidenheim'a hoş geldiniz.
"Heidenheim, burada daha iyi yaşama, barınma ve çalışma olanağı olduğundan tüm
jenerasyonlardan insanları çeker!" Bu bizim belediye meclisi ve şehir yönetiminin takip ettiği ve bizi
tüm kararlarımızla yönlendiren misyonumuzdur.
Siz de Heidenheim'da "daha iyi yaşayabilmeli, barınabilmeli ve çalışabilmelisiniz". Başlangıcın kolay
ve hızlı olmasını sağlamak için bu kılavuzda Heidenheim şehrinin, Baden Württemberg eyaletinin
ve Almanya Federal Cumhuriyeti'nin özelliklerine ilişkin önemli tüm soruların yanıtlarını
bulabilirsiniz. Vatandaşlık servisi teknik bölüm çalışanları diğer tüm sorularınızı yanıtlayacaktır.
Yılda bir kere sizi "görüntülü ve sesli şehir gezintisi" ve sonrasındaki şehir turuna davet ediyorum.
Heidenheim'ın yeni yuvanız olmasını sağlayınız!
Büyükşehir Belediye Başkanınız

Bernhard Ilg
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Almanya'da ikâmet
Kaynak: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Göç ve Mülteciler Federal Dairesi) www.bamf.de
Yaşamınızı bundan böyle Almanya'da sürdürmek istiyorsanız veya artık Almanya'ya taşınmış iseniz
ikâmet hukukunun getirdiği düzenlemeler sizin için özellikle önem taşımaktadır.
Almanya'da ikâmetinize yönelik çerçeve koşullar, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Avrupa Ekonomik
Alanı (AEA) ülkeleri veya İsviçre vatandaşı olup olmadığınıza, bir üçüncü ülkeden gelip
gelmediğinize veya Alman kökenli göçmen olup olmadığınıza bağlıdır.
AB'ye, Avrupa Ekonomik Alanı'na (AEA) üye bir ülkenin vatandaşı veya İsviçre vatandaşı değilseniz
ve Almanya'da sürekli olarak ikâmet etmek istiyorsanız, ikâmet izni de denilen bir oturma iznine
ihtiyacınız vardır. Federal Almanya'ya giriş vizesinin yanısıra bunun ardından bu ülkede uzun vâdeli
ikâmet için üç tür ikâmet izni vardır:
•
•
•

İkâmet izni
Yerleşim izni
AB'de sürekli ikâmet izni

Oturma izni
Oturma izni süreli verilir. Bu, aşağıdaki kişilere verilir:
•
•
•
•
•
•

Almanya'da eğitim görmek isteyenlere
Almanya'da çalışmak isteyenlere
Devletlerarası hukuka dayalı olarak, insani veya siyasi nedenlerle Almanya'da kalmalarına
izin verilenlere
Ailevi nedenlerle Almanya'ya göç edenlere
Yabancı ve eskiden Alman olup da Almanya'ya geri dönmek isteyenlere
Avrupa Birliği'ne üye başka bir ülkede sürekli oturma iznine sahip olanlara

Oturma izni, uzatılabilmektedir. Bunda esasen söz konusu kişinin muntazaman bir uyum kursuna
katılıp katılmadığı da gözönüne alınır.
Bir üçüncü ülkeden (AB, AEA ve İsviçre dışındaki ülkeler) gelen yabancılar, esasen Almanya'da
ancak oturma izninde açıkça belirtilmiş olması halinde çalışabilirler. AB ve AEA ülkeleri ile İsviçre
vatandaşları için genel olarak işçi serbest dolaşımı geçerlidir.
AB Mavi Kartı
AB Mavi Kartı, ilk verilişinde esasen 4 yıl süreli bir ikâmet izni olup, yüksekokul veya dengi bir
diplomaya sahip üçüncü ülke vatandaşlarına burada vasıflarına uygun bir işte çalışabilmeleri için
verilir. Buna ek olarak konan koşul ise, emeklilik sigortası için geçerli olan yıllık prim matrah
sınırının (2014: 47.600 Euro) yılda en az üçte ikisinin kazanılacağı bir işte çalışılacağının
belgelenmesidir. Almanya'da özellikle ihtiyaç duyulan mesleklerde maaş sınırı, prim matrah
sınırının (2014: 37.128 Euro) yüzde 52'sine düşürülmüştür.
AB Mavi Kartı sahibi olup da 33 ay boyunca vasıflı bir işte çalışan ve bu zaman zarfında yasal
emeklilik sigortasına (mecburi) prim yatırdığını ya da dengi ödemelerde bulunduğunu
belgeleyenlere, süresiz yerleşim izni verilir. B 1 seviyesinde lisan bilgisine sahip olduğunu
belgeleyenlere ise, 21 ay sonra da yerleşim izni verilir. Lisan bilgisi sınıflandırması hakkında bilgiler
için bkz. www.europaeischer-referenzrahmen.de.
Bu kişi beraberinde ya da onun ardından ülkeye gelen eşlerde Almanca bilgisi aranmaz. AB Mavi
Kartı'na sahip olanların eşlerine hemen çalışma izni verilir.
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Yerleşim izni
Yerleşim izni süresiz verilir. Bu izinle Almanya'da çalışma iznine de sahip olunur.
Yerleşim izni alabilmek için, 5 yıldan bu yana oturma iznine sahip olmak ve diğer koşulları yerine
getirmek gereklidir. Yerleşim izni almak isteyenlerin, örneğin kendi geçimini ve aile üyelerinin
geçimini kendi başına sağladığını, yeterli Almanca bilgisine sahip olduğunu ve sabıkasız olduğunu
belgelemesi gereklidir. Yerleşim izni kimi durumlarda süre koşuluna bağlı olmaksızın da verilebilir,
örneğin üstün vasıflı göçmenlerde.
AB'de sürekli ikâmet izni
AB'de sürekli ikâmet izni de, süresiz bir ikâmet izni olup, çalışmaya da hak kazandırır.
Bunu almak için gereken koşullar, yerleşim izni almak için gereken koşullara çok yakındır. Ama
AB'de sürekli ikâmet izni, yerleşim izninden farklı olarak, diğer üye ülkelerde süreli ikâmet izni
almaya hak sağlayarak Avrupa Birliği bünyesinde hareket serbestisi de sağlar. Tek bir kişiye bu iki
süresiz ikâmet izni birbirine paralel olarak verilemez. Almanya'da belli bir hukuki statüye sahip olan
yabancılar da, örn. ilticaya hakkı olduğu saptananlar da, AB'de sürekli ikâmet izni alamazlar.
Yerleşim izni ve AB'de sürekli ikâmet izni için gereken Almanca bilgisini de örneğin bir uyum
kursunu bitirerek belgeleyebilirsiniz.
Sizin için hangi ikâmet izninin söz konusu olabileceğinden veya hangi tür oturma ve çalışma iznine
sahip olduğunuzdan emin değilseniz, Yabancılar Dairesi'ne başvurabilirsiniz:
Yabancılar Dairesi (Ausländeramt)
Heidenheim Belediyesi - Vatandaşlık Servisi
Grabenstraße 15
89522 Heidenheim
Telefon 07321 327-3320
Danışma ve yardım:
Göçmenlik danışmanlığı:
Caritas Ostwürttemberg
Kurt-Bittel-Straße 8
89518 Heidenheim
Telefon 07321 3590-66
AWO Kreisverband Heidenheim e.V.
Talstraße 90
89518 Heidenheim
Telefon 07321 983624

Dil ve uyum kursları
Yeni bir ortamda kendinizi rahat hissedebilmenizin önemli bir önkoşulu, burada yaşayan insanlarla
iletişim kurabilmektir. Bu nedenle tüm göçmenlerin uyum kursuna gitmeleri mecburidir ve bu
imkân kendilerine sunulmaktadır.
Yetişkinler için dil kursları
Uyum kursu, gündelik yaşamın önemli konularını ele alan dil kursundan ve Alman toplumunun
tarihini, kültürünü ve değerler sistemini size anlatan oryantasyon kursundan meydana
gelmektedir.
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Göç ve İlticacılar Federal Dairesi'nin web sayfasından da önemli bilgiler edinebilirsiniz
(www.bamf.de/DE/Willkommen/willkommen-node.html). Buradan ayrıca uyum kursu hakkında da
detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Uyum kursu için ders başına 1,20 € indirimli ücret alınır. İşsizlik parası II alanlar bundan muaf
tutulmaları yolunda dilekçe verebilirler.
Bir başka destek olarak ise, "Meslek İçin Almanca" dil kursu imkânı sunulmakta olup, bu kursta
mesleki lisan bilgisi edinebilir ve bir kaç hafta süren bir stajda iş dünyasındaki ilk izlenimlerinizi
edinebilirsiniz. Bunun önkoşulu, uyum kursunun başarıyla tamamlanmasıdır.
Bu kurs size ücretsizdir.
Uyum kursları hakkında bilgiyi şu adresten bulabilirsiniz:
www.vhs-heidenheim.de
Bunun yanısıra çok sayıda ileri ve yoğun dil kursları bulunmakta olup, bunlar normalde ücrete
tâbidir.
Ayrıca internette kısmen ücretsiz olan Kendine kendine öğrenme kursları vardır, örn.
www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055
Çocuk ve gençlere dil teşviki
Heidenheim Belediyesi'ne bağlı tüm anaokullarında 3-6 yaş arası çocuklara dil teşviki sunulur.
Okul çağındaki çocuk ve gençlerin önce hazırlık sınıfına gitmeleri gerekmektedir.

Heidenheim'da ikamet
Ev arama
Heidenheim şehrinin çalışma, alışveriş ve eğitim açısından merkeziliği ile boş zamanların güzelce
değerlendirilebileceği câzip çevresi, üstün bir ikâmet kalitesinin garantisidir. Ulm'a yaklaşık 30
dakikada ulaşılabilmektedir. Stuttgart ve Münih'e yakl. 90 dakikada ulaşırsınız.
Heidenheim'da bir daire veya ev arıyorsanız, uygun bir kiralık ya da satılık ev bulmak için çok sayıda
imkân vardır.
Gazeteden arama
Heidenheim'da yayınlanan – "Heidenheimer Zeitung" ve "Heidenheimer Neue Presse" – günlük
gazetelerinde kiralık ve satılık konut ilanları çarşamba ve cumartesi günleri yayınlanır.
Ayrıca ücretsiz haftalık gazeteler olan "Wochenzeitung" (çıkış günü: cumartesi) ve "Neue Woche"
(çıkış günü: çarşamba) gazetelerinde ilanlar yayınlanır.
İlginizi çeken bir daire veya ev bulduğunuzda, ikinci adım olarak ev sahibi veya mülk sahibi ile
bağlantıya geçmeniz gerekir. İlanlarda genelde telefon numarası veya e-posta adresi verilmekte
olup, doğrudan bağlantı kurulması mümkün olmaktadır. İlanlarda bazen de şifreler yer alır (rakam
veya harflerden oluşan kodlar). Bu takdirde bağlantı bu gazete üzerinden kurulmakta olup,
gazeteye üzerinde bu şifre numarasının yazılı olduğu bir mektup göndermeniz gerekir.
İnternetten arama
Ev ilanlarının çoğu artık internette de yayınlanmaktadır. Söz konusu olan profesyonel bir emlak
komisyoncusunun internette yayınlandığı ilan ise, kira sözleşmesi imzalandığında komisyon
ödemeniz gerekir. Randevu yapma, danışmanlık hizmeti ve evi görme ise ücretsiz olmalıdır.
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Emlak komisyoncusu üzerinden arama
Profesyonel bir emlak komisyoncusu üzerinden de daire veya ev arayabilirsiniz. Ancak, kira veya
satış sözleşmesini imzaladığınızda bir ücret ödemeniz gerekir. Kira sözleşmelerinde bunun miktarı,
iki aylık kira bedeli artı katma değer vergisidir (% 19). Örnek: Net kirası 500 € olan bir ev için kira
sözleşmesi imzalarsanız, komisyoncu sizden 1.190 € komisyon isteme hakkına sahiptir. Ev satın
aldığınızda ise, provizyon miktarı satış bedelinin yüzde 3 ila 6'sı arasında olup, buna katma değer
vergisi ilave edilir.
Profesyonel emlak komisyoncularının adreslerini iş rehberlerinden veya internetten bulabilirsiniz.
Vonovia ve Immovation AG üzerinden arama
Müstakil evler, satılık veya kiralık daireler hakkında bilgiyi ayrıca Heidenheim'da büyük konut
stoklarına sahip lan Vonovia ve Immovation AG firmalarından edinebilirsiniz www.vonovia.de,
www.immovation-ag.de
Kira sözleşmesi
Kira sözleşmesi, kira ilişkisinin tüm ayrıntılarını düzenler ve hem sizin için hem de ev sahibi için
hukuki açıdan bağlayıcıdır. O nedenle kira sözleşmesini her zaman yazılı yapmanız ve
imzalamadan önce dikkatlice okumanız gerekir. Özellikle şu hususlar net olarak ifade edilmiş
olmalıdır:
1. Kira bedeli
2. Yan giderler/ İşletme giderleri miktarı
3. Depozito miktarı
Ayrıca gerektiğinde:
(Ev emlak komisyoncusu üzerinden tutulduysa: komisyon)
- Muhtemel bir kademeli kira (muntazaman otomatik olarak artan kira)
- Kira sözleşmesinin süresi (süreli veya süresiz)
- Tâdilat yükümlülüğü
Madde 1 hakkında: Kira bedeli
Heidenheim'da kira bedeli seviyesi yoktur. Kiraların yüksekliği konumuna (merkez, manzara),
donanımına (mobilya/mutfak) ve restorasyon durumuna (banyo, kalorifer, pencere, ısı yalıtımı,
enerji sertifikası) bağlı olarak düzenlenir.
Madde 2 hakkında: Yan giderler/ İşletme giderleri
Kira bedeline ("net kiraya") ilaveten su ve yakıt ile atık su ücreti için işletme giderleri ödemeniz
gereklidir. Normalde yan giderler için her ay belli miktar peşin olarak ödersiniz ve yıl sonunda –
reel tüketiminize göre – para geri alacağınız ya da üzerine ödeme yapacağınız bir fatura alırsınız.
Elektrik için normalde doğrudan bölgenizden sorumlu elektrik şirketi ile sözleşme yaparsınız.
Heidenheim Elektrik, Gaz ve Sular İdaresi bu konuda bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır:
https://www.stadtwerke-heidenheim.de/info-service/kundencentrum.html.
Su, yakıt ve atık su için işletme giderlerinin yanısıra ev sahibi, belediye emlâk vergisi, asansör,
kapıcı, sigorta ve belediye ışıklandırması gibi daha başka giderleri de kiracıya yükleyebilir ama
bunun kira sözleşmesinde zapta geçirilmiş olması gereklidir. Ev sahibinin hangi giderleri kiracıya
yükleyebileceğinin incelenmesi açısından Stiftung Warentest adlı kurumun sayfasına bakılması
tavsiye olunur: www.test.de/Betriebskostenabrechnung-So-finden-Sie-die-Fehler-4234442-0
Madde 3 hakkında: Depozito
Almanya'da kira sözleşmesi yapılırken depozito verilir. Bu, kiracının ev sahibine muhtemel hasarlar
veya ödenmemiş kiralar için verdiği bir garanti niteliğini taşır. Ev sahibi bu depozitoyu fâiz getirecek
şekilde bankaya yatırmakla yükümlüdür. Evden taşınılacağı zaman eve herhangi bir hasar
verilmemiş ise ve ödenmemiş kira-fatura yoksa, bu takdirde ev sahibi depozitoyu fâizi ile birlikte
kiracıya geri ödemek zorundadır.
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Depozito âzami üç aylık kira bedeli (net kira) tutarında olmalı ve kira sözleşmesine yazılmalıdır.
Depozito üç taksitte de ödenebilir. İlk taksit kira münasebetinin başladığı anda, diğer taksitler ise
takip eden aylarda ödenir.
Devir tutanağı
Bazen kira sözleşmesinin yanısıra bir de „Devir tutanağı“ tutulur. Bununla evin kiracıya devredildiği
andaki durumu zapta geçirilir. Devir tutanağını imzalamadan önce iyice okuyun ve burada yazılı
bilgilerin doğruluğundan daha orada iken emin olun. Aksi takdirde ev sahibi bu tutanakta yazılı
olmayan hasarlardan daha sonra sizi sorumlu tutabilir.

Çöp imhası
Almanya'da çöp imhasına ilişkin hükümler, genelde ilçe idareleri tarafından düzenlenmektedir. Ev
sahibi tarafından kayıt ettirilmemiş iseniz bir an önce Abfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim
(www.abfallwirtschaft-heidenheim.de) şirketine kaydolmanız gereklidir. Ayrıntılı bilgiyi ve
„Başlangıç paketini“ Belediye Vatandaş Ofisi'ne kaydınız sırasında alırsınız. Bireysel çöp imhası
yasaktır.
Büyük miktarlarda geri dönüşümü olmayan evsel atıklardan kaçınmak üzere, Almanya'da çöpler
ayrılır. Heidenheim'da kâğıt ve karton için (atık yönetimi tarafından ücretsiz verilen) mavi bidonlar
vardır, kahverengi bidonlar organik atıklar (ör. meyve ve sebze artıkları) içindir. İçecek kutuları,
alüminyum ambalajlar ve plastik ambalajlar gibi malzemeler ise sarı çöp torbasına atılır. Camlar,
şehir alanında dağıtılmış olan cam konteynerlerine atılır. Tehlikeli atıklar (ör. boya ve ilaç) diğer geri
dönüşüm merkezlerine verilmelidir. Çöp toplama tarihleri ile çöp ayrımına ilişkin ayrıntılı bilgiyi
Vatandaş Ofisi'ne kaydınız sırasında ve www.abfallwirtschaft-heidenheim.de adresinde alabilirsiniz
(farklı dillerde)
İkâmette temel kurallar
Almanya'da 22 - 6 saatleri arasındaki gece huzurunu koruma altına alan ve yasalarla belirlenmiş
gürültü yasağı olan saatler vardır. Buna ilâveten genelde kira sözleşmesinde atıfta bulunulan bina
yönetmelikleri vardır.
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Sağlık / Hekimler
Çocuklara tedbir niteliğindeki muayeneler
Almanya'da her çocuğun, masrafı sağlık sigortaları tarafından ödenen 11 tedbir niteliğindeki
muayeneden geçme hakkı vardır. U1 ile J1 arasında adlandırılan bu muayeneler, hatta BadenWürttemberg'te mecburi olup, sağlığın korunmasına ve çocuğun normal bedensel, zihinsel,
duygusal ve sosyal gelişimini tehlikeye düşürecek hastalıkların zamanında teşhis edilmesine
hizmet ederler. Yani hekim, çocuğun gelişiminin yaşına uygun olup olmadığını kontrol eder.
Aşağıdaki tabloda tüm U muayenelerinin bir listesini bulacaksınız.
Mecburi muayene
U1 U2

Çocuğun yaşı
Doğumdan hemen sonra (Yeni doğan
bebeklere yapılan ilk muayene)
3 – 10 günlük

U3

4 – 6 haftalık

U4

3 – 4 aylık

U5

6 – 7 aylık

U6

10 – 12 aylık

U7

21-24 aylık

U7a

34 – 36 aylık

U8

46 - 48 aylık

U9

60 – 64 aylık

J1

12-14 yaş

Tavsiye edilen
muayene
U10
U11
J2

Çocuğun yaşı

9 – 10 yaş
16-17 yaş

Mâliyet
Sağlık sigortası tarafından
ödenir
Sağlık sigortası tarafından
ödenir
Sağlık sigortası tarafından
ödenir
Sağlık sigortası tarafından
ödenir
Sağlık sigortası tarafından
ödenir
Sağlık sigortası tarafından
ödenir
Sağlık sigortası tarafından
ödenir
Sağlık sigortası tarafından
ödenir
Sağlık sigortası tarafından
ödenir
Sağlık sigortası tarafından
ödenir
Sağlık sigortası tarafından
ödenir

7 – 8 yaş
Masraflar karşılanmaz
Masraflar karşılanmaz

Heidenheim doktorları
Farklı uzmanlık alanlarındaki doktorlar için bkz. www.gelbeseiten.de/aerzte/heidenheim veya
http://www.dasoertliche.de/Themen/Aerzte/Heidenheim-an-der-Brenz.html
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Aile ve çocuk
Çok küçük yaşta çocuğun yetiştirilmesi
Şimdiye kadar yapılan tüm araştırmalar, çocukların gelişiminde diğer çocuklar ile iletişimin ne
kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Anaokulu gibi çocuk bakım kurumlarında çok küçük
yaşta verilen bu teşvik, özellikle de çocukların dil yetisini desteklemektedir. Dil ve eğitimde başarı,
birbiriyle çok yakından ilintilidir. O nedenle, çocuk bakım kurumlarında verilen okul öncesi destek,
çocuğun ileride okulda başarılı olması yolunda atılan ilk adım niteliğindedir.
Belediyeye ait olan ve olmayan 36 çocuk yuvası (Kita) bulunmaktadır. Bunlar arasında farklı
pedagojik yönelimlere sahip çocuk bakım kurumları (örn. orman anaokulları, Waldorf ve
Montessori anaokulları vb.), tam gün bakım hizmeti veren kurumlar, beldelerüstü mıntıkalı
kurumlar yer almaktadır. Ayrıca "Kindertagespflege Landkreis Heidenheim e. V." derneği üzerinden
gündüz çocuk bakımı konusunda kapsamlı hizmetler sunulmaktadır.
Biz bakım türlerini şöyle ayırmaktayız:
1. Ana grup: 3 yaşından okul çağına kadar çocuklar için öğleden önceleri ve en az iki gün
öğleden sonra açıktır
2. Daha uzun mesai saatleri: 3 yaşından okul çağına kadar çocuklar için günde 6 saat
kesintisiz bakım hizmeti
3. Tam gün bakım: 3 yaşından okul çağına kadar çocuklar için, 7 saatin üzerinde aralıksız
mesai, öğle yemeği de verilir
4. Karma yaş grubu: Normalde 2 yaşından okul çağına kadar çocuklar için, farklı
seçenekler/bakım türleri/mesai saatleri (bkz. Madde 1-3) mümkündür
5. Kreşte: 3 yaşından küçük çocuklar için, farklı seçenekler/bakım türleri/mesai saatleri
mümkündür (bkz. Madde 1-3)
6. Çocuklar için günlük bakım hizmeti veren kuruluşlarda: Günlük bakım hizmeti veren
eğitimli kişiler tarafından evde veya küçük gruplar halinde bakılan 0-14 yaş grubundaki
çocuklar için
Bunlara bir de işitme özürlü çocuklar için bir özel anaokulu ve bir de zihinsel ve/veya bedensel
engelli çocuklar için özel ana okulu türünden kurumlar eklenmektedir.
Okul öncesi çocuk bakımı ücrete tâbidir, ama düşük gelirli ailelere destek verilebilir.
Çoğunuz için bir anaokulunda online ön kayıt yaptırabilirsiniz
(www.heidenheim.de/kitaanmeldung).

"Heidenheim modeline" göre dil öğrenme desteği
Dil, eğitim ve toplumun yaşam yapılarına yönelik kapıların açılmasında kilit rol oynar. Bu nedenle
Heidenheim kreşleri kilise ve belediye kurumlarından destek alır, ayrıca okullar dil gelişiminin ve
desteğinin yanı sıra aile içinde önemli rol oynar. "Heidenheim modelinin" bütüncül dil öğrenme
desteği tüm ilgili çocuklara yaş ve gelişim odaklı dil öğrenme desteği sunar. Tüm duyularla
öğrenmek: Dans etme, boyama, oyun oynama, şarkı söyleme, göz, kafa, kalp ve elle arama ve
sıralama, bu sırada amaca uygun ve her bir çocuğun ilgili dil seviyesine özgü olması.
"Heidenheim modelinde" çocuklar kreşlere başladıkları andan ilkokula kadar eğitimli uzmanlar
tarafından amacına uygun dil öğrenme desteği alırlar. Destek hem günlük hayata entegre edilmiş
olarak büyük gruplar halinde hem de bireysel olarak küçük gruplarda gerçekleştirilir. Dil öğrenme
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desteği, okul ve özel gereksinimli çocuklara (SPATZ direktifi) yönelik gündüz hizmet veren tüm
kuruluşlar için okul dışı ödev, dil ve öğrenme yardımları (HLS direktifi) talimatlarını dikkate alır.
Çeşitli çocuk yuvalarına ilişkin bilgiler:
Heidenheim Belediyesi
Fachbereich Familie, Bildung und Sport
Telefon: 07321 327 5300
www.heidenheim.de > Leben > Kinder und Familie

Anne-babalar
Anne-babalar, hem çok küçük yaşta çocuğun eğitiminde hem de okul eğitiminde bu kurumların en
önemli partnerleridir. Anne-babaların işbirliği olmazsa olmaz.
Anne-babalardan şunlar beklenir:
• Okul etkinliklerine ve veli toplantılarına ya da örn. özel konuların ele alındığı toplantılara
katılmaları,
• Okul şenliklerinde angaje olmaları ve
• Kendiliklerinden çocuklarının gelişim durumu hakkında eğitmenlerden ve öğretmenlerden
bilgi almaları.
Her sınıf ve her çocuk bakım grubu bir veli temsilcisi seçerken, her kurumun da yine sorularla,
önerilerle ve endişelerle ilgilenen bir ortak veli temsilcisi vardır.
Veli temsilcileri hakkında bilgiyi çocuğunuzun gittiği okuldan veya anaokulundan edinebilirsiniz.
Heidenheim'daki anaokullarının ortak veli temsilciliğine http://www.geb-kiga-hdh.de adresinden
ulaşılabilir.
Kamu okullarındaki ortak veli temsilciği ile ilgili okul üzerinden bağlantıya geçilebilir. BadenWürttemberg Eyalet Veli Temsilciği, Eyalet Eğitim Bakanlığı'na eyaletteki veliler adına danışman
desteği veren resmi veli kurulu niteliğini taşımaktadır. Ayrıntılı bilgi için: www.leb-bw.de

Okul, meslek eğitimi ve üniversite öğrenimi
Okul sistemi
Almanya'da tüm çocuklar, ykl. 6 yaşından 18 yaşına kadar okula giderler (okula gitme
mecburiyeti).
Okul sistemi, eyaletten eyalete farklılık gösterir. Baden-Württemberg'te 4 yıllık bir ilkokulu (ilk
dereceli okul) ya 6 yıllık I. kademe orta dereceli bir okul (Realschule, Werkrealschule veya
Gemeinschaftsschule) ya da 8-9 yıllık II. kademe orta dereceli bir okul (Gymnasium (lise) veya
Realschule + ardından 3 yıllık berufliches Gymnasium (meslek lisesi)) izler.
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Okul sistemi, başarıya göre farklı okul türleri arasında geçiş yapmanın mümkün olduğu şekilde
yapılandırılmıştır. Alınan her diplomadan sonra bir ileri derece okula geçilir. Yani önce 6 yıllık I.
kademe orta dereceli okula giden öğrenciler, ara kademelerden geçerek olgunluk sınavına girip
lise diploması alabilir ve ardından yüksek öğrenim de görebilirler.
Engelli veya özel bir pedagojik desteğe ihtiyaç duyan çocuklar da okula giderler (okula gitme
mecburiyeti). Bu çocuklar, ya yukarıda sayılan okul türlerine (normal okullara) ya da onların
ihtiyaçlarına özel geliştirilmiş olan özel eğitim okullarına giderler. Bu konu hakkında Milli Eğitim
Müdürlüğü ile de bağlantıya geçebilirsiniz. E-Posta adresi: poststelle@ssa-gp.kv.bwl.de

Okul döneminde çocukların bakımı
Prensip olarak her tür okulda tam gün bakım söz konusudur. Ama, her okul, öğrencilerine bu tür
bir olanak sunmaz.
Bunun yanısıra bir de "güvenilir ilkokul" (Verlässliche Grundschule) imkânı vardır. Bundan her
ilkokul öğrencisi âzami 7.00 - 14.00 saatleri arasında yararlanabilir.
Almanya'ya gelen ve henüz Almanca konuşamayan öğrencilerin önce yoğun kurs biçiminde
Almanca öğretilen hazırlık sınıfına gitmesi gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgiler için:
Werner Schölzel
Yönetici okul müdürü
Telefon 07321 2577 211
E-posta: werkgymnasium@t-online.de
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Geldikleri ülkede okul diploması almış ama 18 yaşından küçük olan ve okula devam etmek isteyen
gençler, genelde önce bir meslek okulunda mesleğe hazırlık sınıfına giderler. Bilgiler için:
https://www.anerkennung-in-deutschland.de
Devlet okulları - Özel okullar
Almanya'da çocukların büyük bir bölümü devlet okullarına gider. Bu okullar ücretsizdir. Bunların
yanısıra genelde paralı olan özel okullar vardır.
Heidenheim okul sistemi hakkında ayrıntılı bilgiye şuradan erişebilirsiniz:
www.heidenheim.de > Eğitim > Okullar
Telefon: 07321 327 5110
E-posta: bildung.sport@heidenheim.de

Almanya'da meslek eğitimi sistemi
Meslek eğitimi görülebilecek pek çok meslek dalında I. kademe orta dereceli okul diploması şartı
aranır. Meslek eğitimlerinin çoğu, dual meslek eğitimi sistemi şeklinde yapılır. Bu, meslek eğitimi
gören öğrencinin bir işletmeye meslek eğitim yeri için başvurması anlamına gelir. Böylece mesleki
vasıf, ağırlıklı olarak işletmede ve az bir kısmı da meslek okulunda edinilir. Meslek eğitiminin
sonunda meslek eğitimi gören öğrenci, meslek dalına göre, ya bir sanayi ve ticaret odasında (bkz.
www.ihk.de) ya da bir zanaatkârlar odasında (www.hk.de) sınava girer. Bunun yanısıra daha bir dizi
okul eğitimi vardır (özellikle sağlık alanında).
Almanya'da yüksek öğrenim
Almanya'da yüksek öğrenim yapmak isteyenlerin bir yüksekokulda okumaya hak tanıyan
mezuniyet derecesine sahip olmaları gereklidir. Genelde bundan kastedilen lise diploması veya
meslek yüksekokulunda okumaya hak tanıyan diploma olmaktadır.
Lise diploması ile üniversitelerde, dual yüksekokullarda veya uygulamalı bilimler yüksekokullarında
okunabilir.
Meslek yüksekokulunda okumaya hak tanıyan diploma, üniversiteler hariç tüm yüksekokullarda
okumaya hak kazandırır.
Hangi yüksek öğrenim için hangi diplomanın gerekli olduğu, bir üniversite ya da yüksekokulda
okumak için nasıl başvuru yapılabileceği ve hangi branşların mevcut olduğu konuları
http://www.studis-online.de adresinden veya daha başka web sayfalarından öğrenilebilir. Bazı
yüksekokullar yeni başlayan öğrencilere bireysel danışmanlık hizmeti de vermektedir.
Yurtdışından konuya ilgi duyanlar için üniversitelerde ve yüksekokullarda yabancı öğrenci işleri
servisleri vardır. Önemli bir şart, C1 seviyesinde bir Almanca testini kazanmış olmaktır (bkz. AB
Çerçeve Programı: https://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levelscefr).
Heidenheim'da İkili Yüksekokul Baden-Württemberg (http://dhbw-heidenheim.de) bulunur.
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Çalışma ve meslek
Çalışma izni
AB vatandaşları
AB'ye üye ülkelerin vatandaşları, Alman iş piyasasında serbestçe çalışabilmektedir ("İşçi serbest
dolaşımı"). AB'ye yeni üye olan Hırvatistan'ın vatandaşları bunun dışındadır. Onların, Alman iş
piyasasında serbestçe çalışabilmek için 2015 Temmuz ayına kadar bir AB çalışma iznine sahip
olmaları gerekmektedir. Ancak bu izni aldıktan sonra çalışmaya başlayabilirler.
İş ilişkisi daha kısa süreli olmadığı sürece AB çalışma izni, bir yıllık verilir. Verildiği işten çıkıldığı
anda, çalışma izni de geçerliliğini yitirir.
İstisnai durumlar
İşçi serbest dolaşımı, AB ile özel sözleşme yapmış olan diğer Avrupa ülkelerinin vatandaşları için de
geçerlidir. Bunlar arasında Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn vatandaşları gelmektedir.
AB'ye üye olmayan ülkelerin vatandaşları
Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmayan ülkelerin vatandaşlarının, çalışma izni alabilmek için ikâmet
iznine ihtiyaçları vardır. Bir işe başlama iznini, İş ve İşçi Bulma Kurumu'na danışarak Yabancılar
Dairesi verir. Çalışma izni, iş piyasasının durumuna ve buradaki gelişmelere bağlı olarak ve her
vakâya özel inceleme yapılarak verilir.
Yabancı meslek ve üniversite diplomalarının tanınması
Sahip olduğunuz vatandaşlıktan bağımsız olarak, meslek ve üniversite diplomanızı bir Alman
diplomasına denklik açısından inceletme hakkına sahip bulunmaktasınız (Tanıma Yasası).
Belli bir vasfa sahip olunması halinde okunabileceği veya icra edilebileceği hukuki ve
idari yönetmeliklerle düzenlenmiş olan meslekler ve bunlar dışındaki meslekler
Almanya'da belli bir vasfa sahip olunması halinde okunabileceği veya icra edilebileceği hukuki ve
idari yönetmeliklerle düzenlenmiş olan meslekler ile bunlar dışında kalan meslekler arasında ayrım
yapılır. Belli bir vasfa sahip olunması halinde okunabileceği veya icra edilebileceği hukuki ve idari
yönetmeliklerle düzenlenmiş olan meslekler için bir tanıma işlemi mecburidir. Bunlar arasında
sağlık sektöründeki meslekler (hekimler, hastabakıcı ve hemşireler) ile sosyal ve pedagojik
sektördeki meslekler (öğretmenler, eğitmenler, psikologlar vb.) gelmektedir.
(www.kmk.org/zab/zeugnisbewertungen)
Ayrıntılı bilgiyi şuradan alabilirsiniz: www.anerkennung-in-deutschland.de.
Belli bir vasfa sahip olunması halinde okunabileceği veya icra edilebileceği hukuki ve idari
yönetmeliklerle düzenlenmiş olan meslekler dışındaki mesleklerde bir diplomanın tanınması,
Alman bir işverenin mesleki vasfınızı anlayabilmesine yardımcı olur.
Belli bir vasfa sahip olunması halinde okunabileceği veya icra edilebileceği hukuki ve idari
yönetmeliklerle düzenlenmiş olan meslekler dışında kalan mesleğinizin tanınması için hangi
merciin yetkili olduğuna www.anerkennung-in-deutschland.de adresinden bakabilirsiniz.
Üniversite diplomaları
Bir mesleğe adım atma amaçlı olarak yabancı üniversite diplomalarının incelenmesi için Yabancı
Eğitim Sistemleri Merkezi'ne (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)) dilekçe verilir
www.kmk.org/zab.html. Buradan diplomanızın incelenmesi için ne tür belgeleri ibrâz etmeniz
gerektiğine dair ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Bu inceleme ücrete tâbi olduğundan, önce
http://anabin.kmk.org adresinden, ülkenizde bitirdiğiniz yüksekokulun Almanya'da yüksekokul
olarak tanınıp tanınmadığına bakmanız tavsiye olunur. Ancak bu takdirde bir inceleme yapılması
mümkündür.
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AB vatandaşları için özel durumlar
Meslek diplomanızın her alanda bir Alman diplomasına denk olmaması halinde, uyarlama olanağı
üzerinden eksik olan vasfı telâfi etme olanağına sahip bulunmaktasınız.
Meslek eğitim yeri ve işyeri aramada yardım
Meslek eğitim yeri ve işyeri aramada en önemli muhatap, İş ve İşçi Bulma Kurumu'dur. İş ve meslek
eğitim yeri arayanlar, buraya başvurabilir ve danışma randevusu alabilirler. Koşullara göre ya iş
kurumu ya da işçi bulma kurumu görevlidir. Bu, randevu kararlaştırılırken belirlenir.
Agentur für Arbeit (iş kurumu) Heidenheim Şubesi
Ploucquetstraße 30
89522 Heidenheim an der Brenz
Telefon: 0800 4555500
E-posta: Heidenheim.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de
Job Center Heidenheim
Theodor-Heuss-Straße 1
89518 Heidenheim
Telefon: 07321 345-0
E-posta: Jobcenter-Heidenheim@jobcenter-ge.de
Almanya'da meslek eğitim yeri ve işyeri arayanlardan yoğun biçimde inisiyatif göstermeleri
beklenir. Gazetelerde ve internette iş ilanları yer alır. Ayrıca şirketler de kendi web sayfalarında iş ve
meslek eğitim yeri imkânları sunarlar (anahtar kelimeler: iş imkânı, kariyer).

Mesleki ileri eğitim
Almanya'da mesleki eğitim ve ileri eğitim son derece önemlidir. Pek çok meslekte meslek
eğitiminin üzerine daha başka vasıflar edinilmesi gerekir. Bu, varsa kurumiçi olarak yapılabileceği
gibi, harici vasıflandırma ve ileri eğitim programları sayesinde de edinilebilir. Muhataplar şunlardır:
•
•
•

İşveren
İş ve İşçi Bulma Kurumu
İleri eğitim kurumları (www.heidenheim.de >Eğitim)

Şirket kurma ve serbest çalışma
Serbest çalışan girişimciler Almanya'da önemli bir role sahiptir. Serbest çalışmak isteyenlerin iyi
hazırlanması ve yeterli maddi kaynağa sahip olması gereklidir.
Danışma merkezleri
Ostwürttemberg Sanayi ve Ticaret Odası
Ludwig-Erhard-Straße 1
D-89520 Heidenheim
Telefon: 07321 324-0
www.ostwuerttemberg.ihk.de (anahtar kelime: Existenzgründung)
Ostwürttemberg Kadın ve Meslek İletişim Noktası
Annette Rosenkranz
Heidenheim Şubesi
Felsenstraße 36, Bina A, Oda A241
89518 Heidenheim
Telefon: 07321 321-2558
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E-posta: a.rosenkranz@landkreis-heidenheim.de
http://www.frau-beruf.info
Heidenheim Belediyesi – Ekonomik Kalkınma
Georg Würffel
Grabenstraße 15
89522 Heidenheim
Telefon: 07321 327 1080
E-posta: wirtschaftsfoerderung@heidenheim.de
www.heidenheim.de >wirtschaft
Dikkat: Yabancı vatandaşlardan kimlerin serbest çalışabileceği hususu, İkâmet Yasası ve AB
Serbest Dolaşım Yasası ile düzenlenmiştir. AB'ye üye ülkelerden başka bir ülkeden olmanız halinde,
ayrıntılı olarak bilgi almanız gerekir.

İş hayatı ve çalışma hakları
Tam zamanlı iş normalde haftada 40 saattir. Ama yasalar, haftada 48 saate kadar çalışmaya izin
verir. Teknik ve zanaat işkolunda ama aynı zamanda da sağlık, gastronomi ve perakende ticaret
işkolunda vardiyalı çalışma alışılmış bir durumdur. Bazı işkollarında hafta sonları da çalışmak
gerekir.
Yarı zamanlı olarak çalışmak da mümkündür.
İş akdi
Bir işçi, işvereni ile iş akdi imzalar. Bu, görev alanını, mesai saatini, çalışma ve izin dönemlerini,
maaşı, fazla mesai uygulamasını, deneme süresini, işten çık(ar)ma sürelerini ve bir hastalık halinde
beklenen davranış tarzını düzenler.
Süreli ve süresiz iş münasebeti söz konusudur.
Sosyal sigorta primleri ve vergi
İşveren ve işçi, maaş için neredeyse aynı miktarda sosyal sigorta primi öder. Bunlar şöyle
sıralanabilir: Emeklilik sigortası, işsizlik sigortası, sağlık sigortası ve bakım sigortası. Ayrıca
gelirinizi vergilendirmek de zorundasınız. İş akdinde belirtilen maaştan (brüt maaş) işçiye düşen
pay, işveren tarafından vergi dairesine, sağlık sigortasına ve emeklilik sigortasına ödenir. Yani
işçinin eline sadece net maaş geçer. Brüt ve net maaş arasındaki fark miktarı, maaş hesaplayıcı
(www.nettolohn.de) ile hesaplanabilir.
Çıkış vermeye karşı koruma
Almanya'da 10 kişiden fazla işçi çalıştıran işletmelerde, yasalarla öngörülen bir çıkış verme süresi
vardır. Hamile kadınlar, doğum yapan kadınlar doğumdan 4 ay sonrasına kadar, meslek eğitimi
yapanlar, ağır engelliler ve işyeri işçi temsilcileri, işten çıkarmaya karşı özel koruma altındadır.
Esas olan şudur: Bir işletmede ne kadar uzun süre çalışılırsa, çıkış verme süresi de o derece
uzundur.
Hastalık halinde maaş ödemeye devam
Bir hastalık halinde işveren, 6 hafta boyunca maaşınızın tamamını öder. Yasal sağlık sigortası
olduğu sürece bu süreden sonra sağlık sigortası daha önce aldığınız maaşın % 70'ini ödemeye
başlar. Özel sağlık sigortalarında farklı düzenlemeler mevcuttur. Kendilerinden bu konuda bilgi
alınmalıdır.

17

İşsizlik
Süresiz iş akdi ile çalışan bir işçi kendisine çıkış verilmesi halinde hemen iş ve işçi bulma
kurumuna müracaat etmek zorundadır. Süreli iş akdi ile çalışan bir işçi iş akdinin dolmasına 3 ay
kala iş ve işçi bulma kurumuna müracaat etmek zorundadır.
Son 2 yıl zarfında en az 12 ay çalışmış ve prim ödemiş olanlar, işsizlik parası alma hakkına (işsizlik
parası I) sahiptir. İşsizlik parası, son alınan maaşa göre belirlenir ve net maaşın yaklaşık % 60'ı
oranındadır. Normalde 12 ay boyunca ödenir.
Muhatap:
İş ve İşçi Bulma Kurumu
Agentur für Arbeit (iş kurumu) Heidenheim Şubesi
Ploucquetstraße 30
89522 Heidenheim an der Brenz
Telefon: 0800 4555500
E-posta: Heidenheim.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de
12 ay dolmadan önce işsiz kalanlar, asgari geçim yardımı (işsizlik parası II – „Hartz IV“ diye de
bilinir) alma hakkına sahiptir.
Muhatap kişiler
Job Center Heidenheim
Theodor-Heuss-Straße 1
89518 Heidenheim
Telefon: 07321 345-0
E-posta: Jobcenter-Heidenheim@jobcenter-ge.de
İş bulma kurumunun görevi, işsizlik parası II alanlara danışmanlık hizmeti vermek ve onları iş
piyasasına yeniden uyum sağlamalarında desteklemektir. Bunu yaparken, işsizlik parası II
alanlardan, kendilerine uygun görülen işlerde çalışmalarını talep edebilirler.

Mobilite ve ulaşım
Mobilite konusu, Almanya'da toplumsal yaşama katılmakta çok önemlidir. Biz bunu, bireysel
ulaşım, yani kendi arabası ile ulaşım ve toplu taşım olmak üzere ikiye ayırmaktayız.
Araba ile ulaşım
Almanya'da (kendi) araba(nızı) kullanıyorsanız, dikkat etmeniz gereken bir kaç önemli husus vardır.
Sürücü belgesi
Bunun temel koşulu, Avrupa Birliği'ne (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı'na (AEA) üye bir ülkeden
alınmış geçerli bir sürücü belgesine (ehliyete) sahip olmanızdır. Bunun haricindeki ülkelerden
alınmış ehliyetler, ehliyet sahibinin Almanya'da geçerli bir ikâmete sahip olması halinde, sadece 6
ay süreyle geçerlidir. Bu süre 6 ay daha uzatılabilir ancak, dilekçe sahibinin Almanya'da 12 aydan
daha uzun süre kalmayacağına resmi mercileri inandırması gereklidir. Aksi takdirde ehliyetin
Heidenheim Kaymakamlığı'na bağlı ehliyet dairesi tarafından Alman ehliyetine çevrilmesi
zorunludur. Bunun koşulları, gelinen ülkeye bağlı olarak değişiklik arz etmektedir. Bu konuda
ayrıntılı bilgiyi ehliyet dairesinden edinebilirsiniz
Heidenheim Ehliyet Dairesi
Felsenstraße 36
89518 Heidenheim
https://www.landkreisheidenheim.de/Landratsamt/Organisationseinheit/Strassenverkehr/Fuehrerscheine
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Motorlu araçlarda trafik tescil mecburiyeti
Almanya'da taşıtların motorlu taşıtlar trafik tescil müdürlüklerine tescil ettirilmesi gereklidir.
Heidenheim'da Heidenheim kaymakamlığı motorlu taşıtlar trafik tescil kurumu yetkilidir. (Tescil
kurumu ehliyet dairesinin yanındadır)
Trafik tescil için model ruhsatına veya taşıt ruhsatına (ruhsat belgesi kısım II) ve de sigorta teyidine
ihtiyacınız olacaktır. Trafik tescil ücrete tâbi olup, o nedenle trafik tescil için gittiğinizde yanınızda
nakit para bulunması gereklidir. Trafik tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, tıpkı ehliyet gibi araba
kullanırken her zaman yanınızda bulundurmanız gereken taşıt ruhsat karnesini (ruhsat belgesi
kısım I) ve taşıta takılacak plakayı alırsınız.
Tavsiye: Taşıtınızı trafik tescil müdürlüğüne tescil ettirmek için, bir sigorta şirketinden alacağınız
Elektronik Sigorta Teyidi'ne (EVB) ihtiyacınız vardır. Lütfen, geldiğiniz ülkede kaza yapmadığınız
sürelerin dikkate alınması için hangi belgelere ihtiyacınız olduğunu da sorunuz. Bunlar,
ödeyeceğiniz sigorta priminin daha düşük olmasını sağlar.
Sigorta yaptırma yükümlülüğü
Almanya'da araba kullanacaksanız trafik sigortası yaptırmanız gerekmektedir. Bu sigorta,
sigortalının trafikte başkalarına vereceği hasarları karşılar. Bunun ötesinde kendi arabanızdaki
hasarları da karşılayan sigortalar, örn. yarım veya full kasko, istenirse yaptırılabilir.
Diğer bilgiler
Almanya, otoyollarında genel bir hız sınırlaması olmayan tek ülkedir. Tavsiye edilen referans hız,
saatte 130 km olup, lokal hız sınırlamaları ise levhalarla gösterilir. Meskun yerlerde saatte âzami
50 km hız yapılabilir. Meskun olmayan yerlerde ve devlet karayollarında ise, saatte âzami 100 km
hız yapılabilir. Bu hız sınırlamalarına riayet etmeyenler, yakalanmaları halinde yüksek miktarda
para cezalarına çarptırılırlar. Para cezasını bildiren karara ilaveten trafik siciline ceza puanı da
işlenebilir. Bu puanlar belli bir sayıya ulaştığında, ehliyetiniz alınabilir.
Otobüs ve trenle ulaşım
Tren
Heidenheim Ulm – Aalen - Crailsheim tren yolları yakınlarındadır. Brenz demiryolu yarım saati
içinde Aalen ve Ulm'e götürür. Buradan Stuttgart ya da Münih hızlı trenlerine bağlantı vardır.
Stuttgart'a yaklaşık 90 dakikada, Aalen'e yaklaşık 30 dakikada ve Ulm'e yakl. 40 dakikada ulaşılır.
Biletleri gar gişesinden (mesai saatleri: Pazartesi – Cuma 7.45 – 12.30 ve 13.30 - 18.00, Cumartesi
8.45 – 14.20, pazar ve tatil günlerinde: kapalı), bilet çekme makinelerinden veya internette
Deutsche Bahn üzerinden www.bahn.de adresinden temin edebilirsiniz.
Otobüs
Heidenheim'da yakın mesafe ulaşımda otobüs kullanılır. Heidenheim ili ve ilçesinde Heidenheim
tarife birliği hizmet verir (www.htv-heidenheim.de). İnternette sefer planlarını ve fiyatlar hakkında
bilgileri bulabilirsiniz. Tek yön biletlerin yanı sıra grup, günlük ve aylık biletler ayrıca öğrenciler,
meslek eğitimi görenler ve 63 yaş üzerindeki insanlar için özel fırsatlar vardır.
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Banka ve banka işlemleri
Almanya'da parasal işlemlerin çoğu nakit para kullanılmaksızın yürür. Özellikle de maaş ve kira
ödemeleri, genelde (câri) hesaba havâle şeklinde yapılır. O nedenle bir bankada câri hesap
açtırmanız gereklidir. Bu takdirde bankadan veya ATM'lerden hesabınızdan para çekebilirsiniz.
Heidenheim'da şu bankalar bulunmaktadır (alfabetik sırayla):
Baden-Württembergische Bank BW-Bank
Grabenstraße 9, 89522 Heidenheim (www.bw-bank.de)
Commerzbank AG
Brenzstraße 19, 89518 Heidenheim (www.commerzbank.de)
Deutsche Bank
Schnaitheimer Straße 13, 89520 Heidenheim (www.deutsche-bank.de)
Heidenheimer Volksbank – Genel merkez ile il ve ilçelerde çok sayıda şube
Karlstraße 3 – Schnaitheimer Straße üzerinden giriş, 89518 Heidenheim (www.hdh-voba.de)
Kreissparkasse Heidenheim – Hallamt Danışmanlık Merkezi
il ve ilçede çok sayıda diğer şubeler
Olgastraße 2, 89518 Heidenheim (www.ksk-heidenheim.de)
Postbank
Bahnhofplatz 3, 89518 Heidenheim (www.postbank.de)
Targobank
Hauptstr. 43, 89522 Heidenheim (www.targobank.de)
Bunların yanısıra çok sayıda internet bankası da vardır.
Almanya'da bu bankalardan birinde banka hesabınız varsa, bu takdirde mevcut banka şubenizden
buradaki banka şubesine hiç sorunsuz geçiş yapabilirsiniz. Hesap açtırırken masraf ve kondisyonlar
hakkında mutlaka bilgi almalısınız, çünkü bunlar bankadan bankaya oldukça farklılık
göstermektedir. Hesap açtırırken yanınızda hangi belgeleri getirmeniz gerektiği hakkında da
önceden bilgi alınız. Tasarruf hesabını ise mutlaka aynı bankada açtırmak gerekmez ve bunda da
fâiz ve yatırım kondisyonlarının karşılaştırılmasında fayda vardır.
Krediler
Pahalıca bir şey satın alacaksanız ve elinizde bunun için yeterli para yoksa, bir bankadan kredi
talebinde bulunabilirsiniz. Bankanın size kredi verme mecburiyeti yoktur ve buna gerçekten gerek
olup olmadığını iyice inceler. Bu nedenle kredi için oldukça yüksek miktarlarda masraf ve fâiz alınır.
Size yıllarca külfet oluşturacak bir kredi sözleşmesini yapmadan önce, iyice düşünmeniz tavsiye
edilir. Kredi teklifinin güvenilir olup olmadığı hakkında da önceden bilgi edinmenizde fayda vardır.
Bu konuda Tüketiciyi Koruma Merkezi (www.verbraucherzentrale.de) bilgi verebilir.
Almış olduğunuz krediyi geri ödeyemeyeceğinizi farkettiğiniz anda, profesyonel bir yerden, örn.
Borçlular İçin Danışma Merkezi'nden yardım talebinde bulunmanızda fayda vardır.
Borçlular İçin Danışma Merkezi – Heidenheim Kaymakamlığı
Felsenstraße 36
89518 Heidenheim
Telefon: 07321 321-0
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Sigortalar
Yasal sigortalar
Sosyal sigorta
Alman sosyal sigortası, yasal bir sigorta sistemi olup, hastalık, işsizlik, yaşlılık ve bakıma muhtaç
olma gibi hayatta karşılaşılabilecek büyük çaplı risklere ve bunların yol açacağı neticelere karşı
önemli bir maddi koruma sağlar. Bu sigorta, herkese istikrarlı bir hayat standardı garanti etmeyi
hedeflerken, destek verir ve iş hayatından ayrılanlara emekli maaşı öder. Sosyal sigorta, mecburi
bir sigortadır. Yasal sosyal sigorta için primlerin yarısını işveren öder. Geri kalan yarısı ise işçi
tarafından ödenir. Bu, maaş veya ücretten otomatikman kesilir. İki istisnası vardır: İşçiler, sağlık
sigortası için işverenden biraz daha fazla prim öderken, buna karşın işveren de, kaza sigortası
primlerinin tamamını öder. Bu primler sayesinde sosyal sigortanın farklı alanlarından hizmet talep
hakkınız doğar. Sosyal sigorta primi, esasen gelire göre yüzde üzerinden hesaplanır ve kesilir. Ama,
sağlık ve emeklilik sigortalarında primler belli bir gelir miktarından sonra artık artmaz ve aynı kalır
(buna prim matrah sınırı denir).
Emeklilik sigortası
İşçilere yasal emeklilik sigortası yaptırılması mecburidir. Emeklilik sigortası sayesinde
yaşlılıklarında maddi güvenceye kavuşurlar. Hâlihazırda emeklilik yaşı kademeli olarak 67'ye
çıkarılmıştır; 2029 yılından itibaren bu yaş sınırı, 1964 yılından itibaren doğan herkes için geçerli
olacaktır. Ama o zaman da bunun istisnaları olacaktır, örn. yasal emeklilik sigortasına çok uzun süre
prim ödemiş olanlar için. Emeklilik sigortası, çalışırken işgöremez hale geldiğiniz zaman da, yani bir
hastalık veya engellilik durumu yüzünden artık çalışamaz ya da sadece kısmen çalışabilir duruma
gelirseniz veya dul ya da yetim kalmış iseniz, size destek olmaktadır.
Sağlık sigortası
Yasal sağlık sigortası, siz ya da ailenizden biri hasta olduğunda yardımcı olur. Ayrıca çok sayıda
sağlığı koruyucu tedbirin masraflarını üstlenir, rehabilitasyonları öder ve çocuklarınızın doğum
masraflarını karşılar. Bir hastalık yüzünden uzun süre çalışamaz ve bu nedenle işvereninizden
maaş alamazsanız, yasal sağlık sigortası size hastalık parası adı altında ödeme yapar. Yasal sağlık
sigortası, işçiler için belli bir gelir düzeyine kadar mecburidir (genel veya özel yıllık maaş sınırı). Bu
sınırın üzerinde kazanıyorsanız, bir takım diğer koşulları da yerine getiriyor olmanız halinde, yasal
veya özel sağlık sigortasına üye olmak arasında seçim yapabilirsiniz.
Bakım sigortası
Bakım sigortası, yaşlılıkta veya ağır bir hastalık yüzünden kendinize bakamayacak ve bakıma
muhtaç duruma gelmeniz halinde yardım eder. Ayrıca
bakım sigortası, yakınlarına bakan aile fertlerine de maddi destek ve danışmanlık hizmeti sağlar.
Bakım sigortasının maddi yardım ve hizmetlerinden yararlanmak istemeniz halinde, her zaman
dilekçe vermeniz gereklidir. Yasal sağlık sigortasına üye olmanız halinde otomatikman bakım
sigortasında da sigortalı olursunuz. Özel bir sağlık sigortasının üyesi olmanız halinde ise, buna
ilâveten bir de özel bakım sigortası yaptırmanız gereklidir.
Kaza sigortası
Yasal kaza sigortası, doğrudan bir iş kazasının ya da mesleğinizden kaynaklanan bir hastalığın yol
açtığı sağlık ve maddi problemleri çözmenizde size ve ailenize yardım eder. İş kazalarına, evden işe
veya okula giderken ya da işten veya okuldan eve dönerken meydana gelen kazalar da girer.
İşsizlik sigortası
Almanya'da kendinden kaynaklanmayan bir nedenle işsiz kalanlar, kaderleriyle başbaşa bırakılmaz,
bilakis devletten yardım alırlar. Ama maddi yardım almakla da kalmazlar. İş ararken, iş ve işçi
bulma kurumunun aracılık hizmetlerinden de yararlanabilirler. Gerekirse, mesleki entegrasyon
kurslarına (mesela mesleki ve ileri eğitim) katılır ve bunun için teşvik parası da
alabilirsiniz.
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İşsizlik parası
İşinizi kaybederseniz ve bundan önce en az 12 ay boyunca sigortaya tâbi çalışmış iseniz, işsizlik
parası başvurusunda bulunabilirsiniz. İş ve işçi bulma kurumu, bunun için gereken koşulları yerine
getirip getirmediğinizi inceler. İşsizlik parasını âzami 12 ay, 50 yaşından itibaren âzami 15 ay, 55
yaşından itibaren âzami 18 ay ve 58 yaşından itibaren âzami 24 ay alabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi:
www.arbeitsagentur.de
Özel sigortalar
Yasal sigortaların yanısıra çok sayıda da özel sigorta bulunmaktadır. Örneğin:
Mali mesuliyet sigortası
Ev sigortası
İş göremezlik sigortası
Hayat sigortası
Motorlu taşıt sigortası (Arabanız veya motosikletiniz varsa mecburidir. bkz. Mobil mit dem PKW)
Hukuk sigortası
Mahkemelik olunduğunda mahkeme ve avukat masrafları ödenmek zorundadır. Hukuk sigortası,
sigorta kapsamına göre bu masrafları karşılar. Hukukta sosyal yardımın bir başka türü olarak –
incelemeye tâbi – dava masraflarına yardım yolu, maddi durumu nedeniyle dava açamayacak
durumda olanlara da dava açma imkânı sağlar.
Her sigorta paralıdır. Sigorta yaptırmadan önce, buna gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını iyi
düşünmelisiniz. Mali mesuliyet sigortası son derece önemli olabilir. Sizin veya henüz reşit olmayan
çocuklarınızın bir başkasına istemeden maddi zarar vermeleri halinde bu sigorta zararı karşılar.
Daha ayrıntılı bilgi: www.verbraucherschutz.de .

Boş zamanları değerlendirme
Rekreasyon etkinlikleri Heidenheim
Spor yapmak veya başkalarıyla birlikte müzik yapmak mı istiyorsunuz? Yoksa daha çok tarih, kültür
ve politika mı ilginizi çekiyor ya da memleketlilerinizle buluşmak mı istiyorsunuz?
Sorun değil! Heidenheim'daki hizmetler çok yönlüdür. İster siz veya çocuklarınız derneklere üye
olmak ya da fahri hizmet vermek isteyin, isterse de kurslara katılmak ya da daha başka boş
zamanları değerlendirme etkinliklerinde bulunmak isteyin: Heidenheim'da 600'den fazla dernek ve
organizasyon bulunmaktadır ve bunları muhatap kişileri ile birlikte internette bulabilirsiniz:
www.heidenheim.de >Spor ve rekreasyon

Dernekler tipik bir Alman âdeti mi?
Almanya'da pek çok insan, ilgi duyduğu konularla uğraşan derneklerde gönüllü ve fahri olarak
organize olmaktadır. Heidenheim'da de kendini sosyal ve yardımsever görevlere adamış çok sayıda
dernek vardır. Bu derneklere üye olunur, üye aidatı ödenir ve sunulan imkânlardan yararlanılır,
etkinliklere katılınır. Dernekler, kendileri organize olurlar ve finansmanlarını da kendileri sağlarlar.
Dernek üyeleri, derneği dışarıya karşı temsil eden ve dernekteki işleri yürüten bir yönetim kurulu
seçerler.
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Elbette fahri görev
Fahri görevin ana fikri, başkaları için haftada veya ayda bir kaç saat ücret almaksızın çalışmaktır.
Herhangi bir derneğe üye olmak istemeyenler de, eğer isterlerse, başkalarıyla beraber veya
başkaları için bir şeyler yapabilirler. İnsanlar, çocuklar, yaşlılar, hayvanlar, çevre, şehircilik vb. için
fahri olarak angaje olmaktadır. Heidenheim, halkının ortalamanın üzerinde fahri görevlerde
bulunmasıyla öne çıkmaktadır.
Fahri görevlere ilişkin bilgiler
Heidenheim Belediyesi
"Ich für uns" (Ben, bizim için) vatandaşlık girişimi koordinasyon noktası
Meeboldhaus – Grabenstraße 15, 89522 Heidenheim
Telefon: 07321 327 1060
E-posta: kontakt@ich-fuer-uns.de
www.ich-fuer-uns.de

Belediye Müzik Okulu
Şehrin müzik okulu Heidenheim şehrinin eğitim kurumudur. Bu en başından itibaren kaliteli müzik
eğitimine olanak tanır. Yediden yetmişe tüm yaş grupları şehrin müzik okulunda müzik faaliyetine
yönelik olanaklarını bulurlar.
Städtische Musikschule (merkezi minibüs durağında)
Olgastraße 16
89518 Heidenheim
Telefon: 07321 327 4510
E-posta: musikschule@heidenheim.de
www.musikschule-heidenheim.de

Çocuk ve gençler için boş zamanları değerlendirme etkinlikleri
Derneklerin pek çoğu, çocuk ve gençler için özel etkinlikler ve kurslar sunmaktadır.
Bu etkinlikler, ilgili derneklerin web sayfalarından görülebilir.
Kinder und Kunst e.V. (KiKu) – Heidenheim'da gençlik sanat okulu
KiKu'da çocuklar resim yapar. Serbest çalışan ressamlar, pedagoglar, profesyonel reklam
grafikerleri ve oyuncular üretken serbest alanlar açarlar. Çocuklar ve gençler okulla ilgili eğitim
planlarından ve bireysel yeteneklerinden bağımsız olarak sanat hakkında bilgi edinirler. Her çocuk
bir sanatçıdır. Birlik çok yönlü kurs programları ile genç insanların estetik eğitimini destekler.
Heidenheim'ın sanat müzeleri ile işbirliği içerisinde kursiyerler devam eden sergileri ziyaret eder ve
burada sanat anlayışlarını derinleştirirler. Kurslarda tema açısından bir sergi ile ilgili olan çalışmalar
burada gösterilir. KiKu, her gence açıktır ve hangi kökenden ve etnik gruptan olursa olsun özellikle
eğitimde zayıf çocuk ve gençlere yöneliktir. Programlar ve bilgiler
Kinder und Kunst in Heidenheim e.V.
Marienstraße 4
89518 Heidenheim
www.kinder-und-kunst.de
E-posta: kinderundkunst.heidenheim@googlemail.com
Mâliyet: Dernekler, Müzik Okulu ve Kinder und Kunst e.V., sundukları hizmetler için üyelik aidatı,
okul parası veya katılım ücreti alırlar. Düşük gelirli ailelerde bu ücretlerde indirim yapılabilir. Daha
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ayrıntılı bilgi, bu kuruluşların şubelerinden alınabileceği gibi, web sayfalarında „Genel İş Şartları–
İndirimler“ menüsünden de görülebilir.

Zukunftsakademie Heidenheim e.V.
Zukunftsakademie Heidenheim, gençlik akademisi (ileri okulların ilgili öğrencileri için yetenek
desteği) ile Hector çocuk akademisini (ilkokul ve anaokullarındaki özel yetenekli çocuklar için
yetenek teşviki) birleştirir.
Ağırlık merkezi, genç ve çocukları MINT için yani matematik, bilişim, fen ve teknik konularına
yöneltmektir. Etkinlik yönelimi, uygulamaya yöneliklik, iş dünyası ile iletişim ve mesleki
yönlendirme önemlidir.
Heidenheim ili ve ilçesinde okul dışı kurs teklifleri, Gelbe Halle araştırmacı atölyesinde okul sınıfları
için kurslar (örn. biyonik, rüzgar ve güneş enerjisi) (Schmelzofenvorstadt 33) ayrıca "ZAK at school"
- okullarda tam gün bakım kursları sunulmaktadır.
Öğrenciler kendileri görev üstlenir, keşfeder, üretir, deney yapar ve araştırır. Bu özellikle fen
bilimleri ve teknik mesleklere ilgi uyandırmalıdır ve bölgedeki endüstrinin, orta ölçekli firmaların ve
esnafların mühendis, vasıflı işçi, zanaatkâr ve teknisyen ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.
Kurslar fırsat eşitliği nedenleri ile geniş anlamda ücretsiz sunulur.
Heidenheim ili ve ilçesindeki okul dışı yetenek desteği Zukunftsakademie ile Haus der kleinen
Forscher (okul öncesi), Junge VHS (ilgilenen tüm ilkokul öğrencileri) ve DHBW Heidenheim MINT
Akademisi (öğrenciler, MINT alanında uğraşan araştırmalar) tarafından sunulmaktadır.
Bilgiler:
Zukunftsakademie Heidenheim
Forscherwerkstatt Gelbe Halle
Schmelzofenvorstadt 33/4
89522 Heidenheim
www.zukunftsakademie-heidenheim.de
E-posta: zukunftsakademie@heidenheim.de
Heidenheim Belediyesi
www.heidenheim.de >Spor ve rekreasyon
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Kurumlar / Muhataplar
Danışma merkezleri
Göç hakkında ilk danışmanlık
Caritas Ostwürttemberg
Kurt-Bittel-Straße 8
89518 Heidenheim
Telefon 07321 3590-66
AWO Kreisverband Heidenheim e.V.
Talstraße 90
89518 Heidenheim
Telefon 07321 983624
Danışmanlık ve sosyal yardımlar
Kişisel, ailevi veya mesleki alandaki problemler ve konular için lütfen aşağıdaki adrese başvurunuz
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
Landratsamt Heidenheim
Bergstraße 8, 89518 Heidenheim
Telefon: 07321/92508-0
www.landkreis-heidenheim.de
Buradan probleme odaklı olarak yönlendirilirsiniz.

Din
Heidenheim'da Protestan, Katolik ve çeşitli bağımsız kiliseler vardır. Bir cami de bulunmaktadır.
Tüm kilise ve dini toplulukların adreslerini Heidenheim kılavuzunun 46 ve 47. sayfalarında
bulabilirsiniz:
www.heidenheim.de > Rathaus und Verwaltung > Bürgerservice > Heidenheimer Wegweiser veya
"Flipping Book" olarak:
http://www.total-lokal.de/city/heidenheim/data/89501_50_19_16/index.html
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