
Bölgede Uyum kurslarını yapmakla 
görevlendirilmi ş kurumların listesi 
(01.08.2014 den itibaren) 
 
Berufsfortbildungswerk 
Frau Christmann:   0621/120930 
68159 Mannheim, D 7, 2 
 
Büro für Aus– und Weiterbildung 
Frau Fackelmann:   0621/25244 
68161 Mannheim, N 7, 10 
 
Caritasverband Mannheim 
Kath. Familienbildungsstätte 
Frau Kirse:   0621/15699968 
68159 Mannheim, F 2, 6  
 
Goethe Institut Mannheim-Heidelberg 
Frau Schneider:   0621/83385-0  
68163 Mannheim, Steubenstr. 44 
 
Internationaler Bund 
Frau Kral:   0621/891013 
68219 Mannheim, Marie–Curie–Straße 2 
 
Mannheimer Abendakademie 
Herr Ludwig:   0621/1076-153 
68161 Mannheim, U 1, 16-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şehrimizin her bölgesinde de sizlere kurs 
verebilmek için çaba göstermekteyiz. 
Bu konuyla ilgili olarak kurs aldığınız kurumdan 
bilgi alabilirsiniz. 
 
Kurslarımıza katılıp fayda sa ğlayınız! 
 
Genel uyum kurslarımızın haricinde ihtiyaca göre 
özel kurslarımızda vardır : Gençlik uyum kursları, 
kadınlar için uyum kursları, okuma yazma öğrenim 
kursları ve benzeri teşvik kursları 
 
Okuma yazma öğrenim kursları öncelikle okuma ve 
yazma öğrenme amaçlıdır. 
  
Teşvik kursları 2005 senesinden önce Almanya`ya 
gelen ve sistematik almanca öğrenememiş olan, 
almancaları iyi olmayan bay ve bayan göçmenler 
için verilmektedir. 
 
Ayrıca bayanlar, veliler ve 16 yaşından büyük 
gençler için de özel uyum kurslar mevcuttur. 
 
Özel gruplar için verilen kursların yanı sıra yoğun 
kurslarımız da mevcuttur. Bu tip yoğun kurslar 
amacına hızlı bir şekilde varmak isteyen talebe ve 
katılımcılar için bilhassa uygundur. 
 
Okuma yazma kursları, bayanlara ve ebeveynlere 
özel kurslar çocuk bakıcılığı eşliğinde verilmektedir.  
 
Almancayı öğrenmeniz size Almanya´daki 
yaşantınızı kolaylaştıracak ve yeni imkanlar 
sağlayacaktır. Almanca konuşabilen veliler 
çocuklarını daha iyi destekleyebilirler. Yönlendirme 
kursu size Alman hukuk sistemi, tarihi ve kültürü 
üzerine ön bilgi almanızı sağlar ve örneğin din 
özgürlüğü, hoşgörü ve eşit haklar gibi alman 
yaşamı için önemli olan değerler hakkında bilgi 
verir. 
Dil öğrenme başarılı uyum için bir anahtardır. 
Uyum kurslarımıza gidiniz- sizin ve aileniz için 
bu değer! 
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Bilgi için: 
Mannheim Belediyesi Yabancilar Dairesi,                                  
Rathaus E 5 , Tel.: 293-9431  
E-Mail: amt19@mannheim.de  
Internet: www.mannheim.de/integrationskurse 
 



1. Ocak 2005 tarihinden itibaren bölgede Almanca 
lisanını öğretmek amacı ile Uyum Kursları başla-
tılmıştır. 
Uyum Kursları toplam 600 saatlik 
lisan dersleri ve 60 saatlik politik eğitimden 
(Orientierungskurs) oluşmaktadır. Kurs bir sınavla 
sona ermektedir (DTZ A2/B1). 
 
Uyum Kurslarına kimler katılabilir? 
 
1. Yeni gelenler 
 
Yabancı bir ülkeden Almanya`ya gelmiş, 
Almanya`da devamlı yaşamaya karar veren ve 
henüz Almanca bilmeyenler bu kursa katılma 
hakkın a sahiptirler. Gerektiğinde yabancılar dairesi 
tarafından da böyle bir kursa katılmaya mecbur 
edilebilirler. Katılma hakkı yabancılar dairesi 
tarafından idare edilir. Sonradan gelenlerden, 
bölge idare makamları sorumludur. 
Bu kural Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşları için 
geçerli değildir. 
 
2. Halen Almanya`da ya şamakta olan yabancılar  
 
Devamlı oturumla uzun süredir Almanya`da 
yaşayan yabancılar aşağıdaki belirtilen adrese 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Durlacher Allee 100 

76137 Karlsruhe 
yazılı olarak müracaat edebilirler. Başvuru 
belgeleri, dil okulları (arka sayfaya bakınız), 
Belediye yabancılar dairesi veya internetten 
www.bamf.de adresinden temin edilebilir. 
 
Eğer eyalet idaresi yabancılar ve ilticacıların bir 
kursa katılmasını uygun görürse, bunu belirten bir 
katılım izin belgesini tarafınıza gönderir. 
Yalnız bu izin belgesi ile kendinizi uyum kurslarına 
kayıt ettirebilirsiniz. Bu belge sadece iki yıl 
geçerlidir. 
 
Bu kural halen Almanya`da yaşayanlar ve Avrupa 
Birliği ülkelerinden Almanya`ya yeni gelenler için de 
geçerlidir! 
 
 

Dil kurslarına kayıt sırasında, dil okulu hangi 
kursun size daha uygun olacağının tespiti için 
sınava tabi tutar. Toplam olarak 6 kademe vardır. 
 
Lütfen karar vermeden önce düşünün: 

• Dil kursuna ne zaman katılabilirsiniz 
(sabah, öğleden sonra, akşam, hafta 
sonu)? 

• Haftada kaç saat derse katılabilirsiniz (5 
saat 25 saate kadar)? 

• Dersler sırasında bir çocuk bakıcısına 
ihtiyacınız varmı? 

 
Dil kurslarının ücreti nedir? 
 
Mannheim`da değişik kurumlar bu uyum kursunu 
sunuyorlar. Bu konu ile ilgili liste için arka sayfaya 
bakabilirsiniz. Uyum kurslarını sunan tüm 
kurumlarda aynı katılım kuralları geçerlidir. 
 

• Katılımcılardan her saat için 1,20 Euro 
istenir. Ayrıca öırenim kitapları ve DTZ 
(A2/B1) için yapılan sınavlara katılım 
ücretleri talep edilir. 

• Sosyal yardım (ALG II) alanlar yazılı bir 
dilekçe ile müracaat ederek bu 
ödemelerden muaf tutulabilirler. 

• Az kazançlı kişiler de yukarıdaki çerçeve 
içerisinde belirtilmiş olan makama 
müracaat ederek böyle bir muafiyetten 
faydalanabilirler. 

 
Bu fırsattan faydalanınız 
 
Sadece kadınlar ve sadece 16 yaşını aşmış 
gençler için özel uyum kursları vardır. Bunun 
yanında sadece okuma ve yazma öğretilen kurslar 
da vardır (okuma yazma kursları). 
 
Almanca öğrenimi sizlere Almanya`da günlük 
hayatta kolaylıklar sağlayacak ve yeni imkanlar 
sunacaktır. Almanca bilen anne ve babalar 
çocuklarına daha çok yardımcı olabilirler. 
 
Uyum kursuna katılınız - sizin ve aileniz için çok 
faydalı olacaktır! 
 
 

Başvuru  
beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 

76137 Karlsruhe, Durlacher Allee 100 
 
 

Izin belgesi ile 
kayıt ve seviye tespit sınavı 

kurs veren kurumda yapılacaktır  
 
1. Intensivkurs  (yoğunla ştırılmış kurs) : 

400 saat dil kursu ve 
30 saat yönlendirme kursu 

veya   
2. Allgemeiner Integrationskurs   

(genel uyum kursu): 
Temel dil kursu 300 saat. ve  
dil geli ştirme kursu 300 saat.  
(tekrarlama imkanı var) ve 
60 saat. yönlendirme kursu   
 

veya  
3.  Spezielle Integrationskurse  

(özel uyum kursları):   
900 saate kadar dil kursu ve  
60 saat yönlendirme kursu  
Eğer bir katılımc kurs hedefine 
ulaşamazsa kursu tekrarlamak için 300 
saat daha alma hakkına sahiptir. 

 

Sınava katılım zorunludur   
Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ) (A2/B1) 

 
 
 

B 1-Sertifikası ile Alman 
vatadaşlığına geçmek için 
bekleme süresi 8 yıldan 7 

yıla kısalır.  
(sürekli Almanya´da 

yaşamış olmak şartıyla) 

 Süresiz oturma 
müsaadesi 
almak için 

bir şart 
(sadece  

B 1-sertifikası ile) 
 

 


