Entegrasyon (Uyum) Kriterleri hakkında
Bilgilendirme Broşürü1
1 Ocak 2019'da Federal Yabancılar ve Entegrasyon Yasası değiştirilerek yürürlüğe girdi
(Yabancılar ve Entegrasyon Yasası, AIG). Yapılan bu değişiklikler, bir yandan entegrasyonun
önündeki engelleri ortadan kaldırarak yabancıların entegrasyonunu teşvik etmeyi, diğer yandan entegrasyon için daha fazla kişisel sorumluluk talep etmeyi amaçlamaktadır. Geçerli olan
ilke: Yabancı uyruklu insanlar ne kadar çok hak elde ederse, entegrasyon da o kadar iyi olmalıdır. Bu, özellikle de dil becerilerinin oturum statüsü ile yakından bağlantılı olduğu anlamına gelir. Aşağıdaki entegrasyon kriterleri, bireylerin entegrasyonu değerlendirmesine hizmet
eder:

Entegrasyon Kriterleri (Madde 58a AIG)
➢ Dil becerileri
Oturum izni verilmesi veya oturum süresinin uzatılması için, farklı dil becerileri (yeterlilikleri) gerekmektedir.
➢ Kamu güvenliği ve düzeninin dikkate alınması
• Yasal ve resmi kararların tekrarlayarak ihlal edilmemesi.
• Kamu ve özel hukuk yükümlülüklerine uyulması (örneğin icra, vergi borcu, iflas
vb. Olmaması)
➢ Federal Anayasa değerlerine saygı gösterilmesi
İsviçre‘nin hukuk devleti ilkeleri ve liberal-demokratik düzeni hakkında bilgi edinilmesi.
Temel hak ve yükümlülük olarak özellikle vurgulananlar:
• Kadın ve erkek eşitliği
• Yaşam hakkı ve kişisel özgürlük
• İnanç, vicdan ve ifade özgürlüğü
Zorunlu okula gitme süresine uyma yükümlülüğü
➢ Ekonomik hayata katılım veya eğitim alınması
• Elde edilen maaşla geçim masraflarının karşılanması, Hak talebinde bulunan
üçüncü şahısların gelirleri, mülkleri veya hizmetleri ile geçim giderlerinin karşılanması (örneğin, AHV ve IV sosyal yardımları, işsizlik yardımı).
• Sosyal yardımın alınmaması
• Eğitim ve ileri eğitime katılım

Yetersiz entegrasyonun sonuçları
Entegrasyon kriterleri yerine getirilmezse, oturma izni uzatılmaz veya oturma izni iptal edilebilir ve oturma izni C‘den B‘ye değiştirilebilir. (B statüsüne düşürme). Ayrıca, aile birleşimi kabul edilmeyebilir veya vatandaşlık dilekçesi reddedilebilir.
Aile birleşimi: Sürelere dikkat edin!
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Farklı oturma izinleri için aşağıdaki dil sertifikaları (dil düzeyleri) gereklidir
Oturma izni

Verilmesi

Gerekli dil becerileri (dil düzeyi)

Vatandaşlık

İsviçreli eşler için kolaylaştırılmış vatandaşlık 5 yıl sonra

Sözlü B1, yazılı A2

Düzenli vatandaşlık 10 yıl sonra

Sözlü B1, yazılı A2

10 yıllık oturum sonrası düzenli olarak verilmesi

Sözlü A2, yazılı A1

İyi bir entegrasyon halinde oturum izninin (C) erken verilmesi 5
yıllık oturum sonrası

Sözlü B1, yazılı A1

Eşleri İsviçre vatandaşı olanların 5 yıllık evli kalmalarının
ardından

Sözlü A2, yazılı A1

Eşlerinin oturma izni C olanların 5 yıllık evli kalmalarının
ardından

Sözlü A2, yazılı A1

Belçika, Danimarka, Almanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Lihtenştayn, Hollanda, Avusturya, Portekiz, İspanya'dan gelen kişilere 5 yıl ikamet ettikten sonra

Yok

Eşler C, B, F oturma iznine sahip üçüncü devletlerden gelen kişiler üzerinden

Sözlü A1, yazılı için bir talep yok

Eşleri Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi vatandaşı olan kişiler

Yok

Eşleri İsviçreli olanlar

Yok

Oturma İzni (C)

Aile birleşiminde oturma izni

Ek Bilgiler:
•
•
•

Oturum izni için sorular,Oturma izni belgesinin uzatılması / dönüştürülmesi, aile birleşimi, son tarihler:
Göçmen Dairesi ve Pasaport Bürosu, Mühlentalstrasse. 105, 8200 Schaffhausen, Tel. 052 632 74 76, migrationsamt@ktsh.ch
Entegrasyon ve Dil öğrenimi ile ilgili danışma ve sorularınız için: Entegrasyon Uzmanlık Birimi Dairesi Integres,
Krebsbachstrasse 61, 8200 Schaffhausen, Tel. 052 624 88 67, info@integres.ch, www.integres.ch
Tanınan dil sertifikaları: https://www.fide-info.ch/ > Tanınan Dil Sertifikaları Listesi

