
 

 

 

 

Düren bölgesinde Almanca öğrenme 
konusunda size memnuniyetle bilgi veririz! 

 
 
 

Hayatınızı kolaylaştırın: Almanca öğrenin! 
 

Almanca öğrenirseniz daha kısa süre içinde iş bulabilir, çocuklarınıza daha iyi destek olabilir ve 
Almanya'da daha rahat hareket edebilirsiniz. Ayrıca bu ülkedeki haklarınızı da daha iyi 
kullanabilirsiniz. 
Düren bölgesinde Almanca öğrenmek için çeşitli imkanlara sahipsiniz. Bu bilgi sayfasında, Düren 
bölgesine yerleşen göçmenlere bilgi ve destek sunan tüm danışma merkezlerinin ve kurumların 
adreslerini bulabilirsiniz. 
Yerel Entegrasyon Merkezi’nin ana sayfasında tüm aktif durumdaki dil kursu sağlayıcılarının 
adreslerini bulabilirsiniz. 

 
Bir entegrasyon kursuna kim katılabilir? 

 
Göç Yasa’sının yürürlüğe girdiği 1  Ocak 2005 tarihinden beri, yasal yollarla Almanya'ya göç etmiş 
olan ve basit seviyede bile Almanca bilgisine sahip olmayan yabancılar, bir entegrasyon kursuna 
katılmak zorundadır (AB vatandaşları ve Doğu bloğundan göç eden Alman kökenliler için katılım 
serbesttir). Bunun haricinde yasal olarak Almanya'da yaşıyorsanız ve çok az veya hiç Almanca 
bilmiyorsanız, kursa gönüllü olarak katılabilirsiniz. 

 
Bir entegrasyon kursu nedir? 

 
Bir entegrasyon kursu 600 – 900 saat Almanca dil dersinden ve 100 saat Almanya'daki politika ve 
toplumsal sistem hakkında bilgi dersinden oluşmaktadır. 
Entegrasyon kursunun sonunda Avrupa standartlarına göre bir dil sınavı yapılmaktadır (Almanca 
sertifikası - B1 seviyesi). 

 
Bir entegrasyon kursunun ücreti ne kadardır? 

 
Bir entegrasyon kursunun saati 1,95 Euro'dur. 
İşsizseniz veya kazancınız azsa, kursa belki ücretsiz de katılabilirsiniz. Bunun için aşağıda 
belirtilen danışma merkezlerinden birinden bilgi alın. 

 
Sizin için ne tür avantajlar sağlar? 

 
Dil sınavını başarıyla tamamlarsanız, yasal olarak 7 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra tekrar bir dil 
sınavına gerek kalmadan Alman vatandaşlığını alabilirsiniz. 



Kursa katılım kimin için zorunlu olabilir? 
 

İşsizlik ödemesi II alıyorsanız ve Almanca bilginiz daha iyi olması durumunda iş bulma şansınız 
artacaksa veya çok az Almanca konuşabildiğinizden dolayı çocuklarınıza destek olamıyorsanız, 
yabancılar dairesi veya job-com sizin bir Almanca kursuna katılmanızı zorunlu hale getirebilir. 

 
Bir entegrasyon kursuna katılmamanız durumunda ne tür dezavantajlar oluşur? 

 
Oturma izniniz daha kısa süreliğine verilebilir. Almancayı yeterli seviyede öğrenmezseniz yerleşme 
iznine, yani Almanya'da süresiz ikamet hakkına sahip olamazsınız. Vatandaşlık alabilmeniz için de 
yeterli seviyede Almanca konuşabilmeli ve okuyabilmelisiniz. 

 
Daha fazla bilgi için: www.bamf.de 

 

Danışma hizmetlerine ve bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: 
 

Danışma hizmetleri Kurum / Adres İletişim 

İş arayanlar için danışma yerleri Agentur für Arbeit 
Düren Moltkestraße 49, 
52351 Düren 

0241 897 1111 
Aachen-
dueren.integration- 
point@arbeitsagentur.de Mülteci ve göçmen danışma merkezi Caritasverband für die 

Region Düren-Jülich 
e.V. Kurfürstenstraße 
10-12 
52351 Düren 

02421 48145, 0241 48147 
bkorn@gst.caritas-dn.de 
ageerken@gst.caritas-dn.de 

Kuzey bölgesi için 
mülteci danışma 
merkezi 

Diakonisches Werk des 
Kirchenkreises Jülich 
Schirmerstr. 1a 
52428 Jülich 

02461 975614 
luedeke@diakonie-juelich.de 

Café International 
Sosyal ve göç 
danışmanlığı merkezi 

Ev. Gemeinde zu 
Düren Wilhelm-Wester-
Weg 1 
52349 Düren 

02421 188187 
hava.zaimi@evangelische-
gemeinde-dueren.de 

SGB-II – Danışma 
hizmeti (İşsizlik 
ödemesi II) 

Kreisverwaltung 
Düren job-com 
Bismarckstr. 10 
52351 Düren 

02421 22 17042 
c.muschenich@kreis-dueren.de 

Düren bölgesi 
Yabancılar Dairesi 

Kreisverwaltung 
Düren Bismarckstr. 16 
52351 Düren 

02421 22 2135 
abh@kreis-dueren.de 

Okul danışma merkezi 
Yerel Entegrasyon Merkezi 

Kreisverwaltung 
Düren Bismarckstr. 16 
52351 Düren 

02421 22 1046110 
ki-sekretariat@kreis-dueren.de 

Gençlik Göçmenlik Hizmetleri SKF Düren 
Friedrichstr. 16 
52351 Düren 

02421 28430 
spitz-venrath@skf-dueren.de 

 

Düren bölgesindeki komple kurs içeriğini burada: 

https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/amt46/ki/Deutsch-lernen.php 

veya Göç ve Mülteciler için Federal Dairenin (Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge - BAMF) sayfasında bulabilirsiniz:  
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Integrationskurse/  
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mailto:point@arbeitsagentur.de
mailto:point@arbeitsagentur.de
mailto:bkorn@gst.caritas-dn.de
mailto:ageerken@gst.caritas-dn.de
mailto:luedeke@diakonie-juelich.de
mailto:c.muschenich@kreis-dueren.de
mailto:abh@kreis-dueren.de
mailto:ki-sekretariat@kreis-dueren.de
mailto:spitz-venrath@skf-dueren.de

