
Mannheim'daki uyum kursu kurumları 
 
Meslekiçi eğitim merkezi 
Bayan Christmann: Tel: 0621 / 12 09 30 
E-Posta: mannheim@bfw.de 
68159 Mannheim, D 7, 2 
Görüşme saatleri: Pzt. - Cuma 08.00–16.45 

 
Eğitim ve ileri seviye eğitim bürosu 
Bayan Fackelmann: Tel: 0621 / 2 52 44 
E-Posta: info@bfaw.de 
68161 Mannheim, N 7, 10 
Görüşme saatleri: Pzt. - Cuma 08.00–13.45 

 
Caritas Birliği Mannheim  
Kat. aile eğitim merkezi  
Bayan Kirse: Tel: 0621 / 15 56 33 
E-Posta: fbs@caritas-mannheim.de 
68159 Mannheim, F 2, 6 
Görüşme saatleri: Pzt. - Cuma 09.00–16.00 

 
Donner & Partner GmbH 
Bayan Seidenglanz / Bayan Sirma 
Tel: 0621 / 1815210 
E-Posta: info.ma@donner-partner.de 
Görüşme saatleri: Pzt. - Cuma 08:30–16:30 

 
 
 

Goethe Enstitüsü Mannheim 
Bayan Schneider / Bayan Waag 
Tel: 0621 / 8 33 85-0 
E-Posta: integrationskurs@goethe.de 
68163 Mannheim, Neckarauer Str. 194 
Görüşme saatleri: Pzt. - Prş. 09.00–16.00 

         Cuma       09.00–13.00  
 
Uluslararası Birlik 
Bay Eibad: Tel: 0621 / 81 98-169 
E-Posta: jmd-mannheim@internationaler-
bund.de 
68163 Mannheim, Neckarauer Str. 106-116 
Görüşme saatleri: Pzt. - Prş. 14.00 – 16.00 
 
Mannheim Akşam Akademisi 
Bay Ludwig / Bayan Schoppa: 
Tel: 0621 / 10 76-166 
E-Posta: deutsch@abendakademie-
mannheim.de 
68161 Mannheim, U 1, 16-19 
Görüşme saatleri: Pzt.- Prş.        09.30–12.30  

       Pzt., Salı, Prş. 14.00–16.00 
 
USS impuls gGmbH 
Bayan Doll, Tel.: 0800 / 2483864 
E-Posta: deutsch@uss.de 
68163 Mannheim, Fabrikstationsstr.45 
Görüşme saatleri: Pzt. - Cuma 08:00–16:00 

Kurs hizmetinden yararlanın ! 

Lütfen dil okullarına semtlerdeki kursları sorunuz. 
Genel uyum kursunun yanısıra çeşitli katılımcılar için özel uyum kursları da düzenlenmektedir. 
Gençlere yönelik uyum kursları, kadınlara yönelik uyum kursları, okuma-yazma kursları ve de özel 
teşvik kursları verilmektedir. 
Almanca öğrenmek, Almanya'daki yaşamınızı kolaylaştıracak ve size yeni imkânlar sunacaktır. 
Almanca konuşan anne-babalar, çocuklarına daha iyi destek olabilirler. Oryantasyon kursu, 
Alman hukuk düzeni, tarihi ve kültürü hakkında size bir izlenim kazandırır. Din özgürlüğü, hoşgörü 
ve eşitlik gibi Almanya için önemli olan değerler de burada ele alınır. 

Uyumun başarılı olmasının anahtarı dildir. 
Uyum kursuna gidin – Hem siz hem de aileniz için buna değer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devlet uyum 
kursunda Almanca 

öğrenmek 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türkisch 

 

mailto:mannheim@bfw.de
mailto:eim@bfw.de
mailto:info@bfaw.de
mailto:fbs@caritas-mannheim.de
mailto:info.ma@donner-partner.de
mailto:integrationskurs@goethe.de
mailto:jmd-mannheim@internationaler-bund.de
mailto:jmd-mannheim@internationaler-bund.de
mailto:deutsch@abendakademie-mannheim.de
mailto:deutsch@abendakademie-mannheim.de
mailto:deutsch@uss.de


 

1. Yeni gelen göçmenler 

Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeden 
Almanya'ya gelen, sürekli olarak Almanya'da 
yaşayan, oturma iznine sahip olan ve henüz 
Almanca konuşamayan yetişkinler, kurs 
hakkına sahiplerdir; ancak, yabancılar dairesi 
veya İş Bulma Merkezi (Jobcenter) tarafından 
kursa katılmaya zorunlu tutulabilirler. 

 
 

2. Almanya'da yaşamakta olan göçmenler 
 
Uzun süredir Almanya'da yaşamakta olan 
göçmenler, kursa katılmak için Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (Göç ve İlticacılar 
Federal Dairesi) nezdinde yazılı başvuruda 
bulunabilirler. Başvuru formlarını örneğin dil 
okullarından veya www.bamf.de adresinden 
edinebilirsiniz. 

 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Göç 
ve İlticacılar Federal Dairesi) size onay verirse, 
hakediş belgesi ile bir uyum kursuna 
kaydolabilirsiniz. Kursa kayıt sırasında dil 
okulu sizinle beraber hangi kurs türünün size 
uygun olacağını gözden geçirir (bkz. şema). 

 
 
3. AB ülkelerinden gelen yabancılar ve 
diğerleri 

 
  Alman kökenli göçmenler, uzun yıllardan bu 

yana geçici oturma iznine sahip olanlar, 

ilticacılar, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden 

gelip hâlihazırda burada yaşayan veya yeni 

göç etmiş olanlar ve de göçmen kökenli 

Almanlar, uyum kursuna katılabilirler. Ama 

bunun için kurslarda boş yer olması gereklidir. 

Genel bir hak söz konusu değildir. 

 

 
Mannheim'da uyum kursu veren çeşitli kurumlar 
bulunmaktadır. Kurs veren kurumların 
adresleriyle beraber bir listesini arka sayfada 
bulabilirsiniz. 
Kurs veren tüm kurumlarda aynı 

katılım koşulları geçerlidir: 

 
 Katılım için kişi ve ders saati başına 

ödenmesi gereken ücret 1,20 €'dur. Ders 

kitapları masrafınız da olacaktır. 

 Bitirme testine katılım esasen 

ücretsizdir. 
 
 Alman kökenli göçmenler kurs ücretinden 

esasen muaftır. 
 
 Transfer ödemeleri alanlar 

 (örn. kira yardımı, işsizlik parası II veya 
ilticacı yardımı) kabul başvurusunda 
ücretten muafiyet talebinde bulunabilirler. 

 
 Ücretten muafiyet halinde, yol masrafları 

için götürü miktar ödenmesi de 

mümkündür. 
 
 

 

 

Yazılı başvurunuzu şuraya yapınız:  

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Göç 
ve İlticacılar Federal Dairesi) 
 
Zeppelinstraße 2 
 
76185 Karlsruhe 
 
Başvuru için yardımı 
dil okulunuzdan alabilirsiniz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kabul başvurusu 
Göç ve İlticacılar Federal Dairesi nezdinde 

Hakediş belgesi ile seviye testi ile size uygun kurs 
türünün bulunmasında size yardımcı olacak dil 

okuluna kayıt yaptırılır 

B1 bitirme notu alınırsa, 
Alman vatandaşlığına 

kabul edilmek için 
bekleme süresi kısalır 
(Almanya'daki hukuki, 
mutat ikâmet süresi 8 

yıldan 7 yıla iner) 

in Germania) 

 Yerleşim izni 
alabilmek için 
önkoşuldur 
(sadece B1 
bitirme notu 

ile) 

Genel uyum kursu (600 saat dil kursu ve 60 

saat oryantasyon kursu. Gerekirse bunun üzerine 
300 saat daha) 

Bitirme testi 

KİMLER KATILABİLİR  UYUM KURSUNUN ÜCRETİ NEDİR  BİR BAKIŞTA ATILACAK ADIMLAR  

http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/

