
Almanca bildiğiniz zaman daha iyi anlaşabilirsiniz – resmî 

dairelerde, okulda, doktora gittiğinizde veya size bakan 

sosyal hizmet görevlisiyle... Özellikle Almanca bilen 

kadınlar, çocuk yuvası, okul veya kadınlara mahsus 

dayanışma grupları gibi birçok yere kendi başlarına 

gidebilirler. Çocuklar yuvada veya okulda olduklarında, 

annelerinin dil kursuna gitmelerine vakitleri olur. Yuvada 

çocuklar da Almanca öğrenir ve iyi bir şekilde okula 

hazırlanır. 

Dresden’de, örneğin uyum kursları (okuma-yazma dâhil), 

gençlere yönelik uyum kursları ve mesleğe yönelik dil 

kursları olmak üzere çeşitli Almanca kursları sunuluyor. 

Bu kurslardan bazılarına yarım gün de devam 

edebilirsiniz. 

“Aufenthaltsgestattung” veya “Duldung” belgelerinden 

birine sahip olan kişiler için iki seçenek var: 

1– Aufenthaltsgestattung belgesine sahip (ve iltica 

işlemleri devam eden) kişiler;  

 Suriye veya Eritre ülkelerinin vatandaşı olmak – veya

 1 Ağustos 2019 tarihinden önce ülkeye giriş yapmış

olmak ve üç aydır “Gestattung” belgesiyle

Almanya’da ikamet etmek – ve

 Alman İş Bulma Kurumuna kayıtlı olmak – veya

bir işte çalışmak ya da bir eğitim programına

(işletme bazlı mesleki eğitim, temel beceri

eğitimi, mesleğe hazırlık eğitimi, destekli mesleki

eğitimin hazırlık aşaması) devam etmek – veya

 çocuk yetiştirme nedeniyle çalışmamak

şartıyla uyum kurslarına ve mesleğe yönelik dil kurslarına 

katılabilirler. 

Avrupa Birliği, Arnavutluk, Bosna Hersek, Gana, Kosova, 

Makedonya, Karadağ, Senegal ve Sırbistan vatandaşları 

bu kurslardan faydalanamaz. 

2– Duldung belgesine sahip ve Yabancılar Dairesi 

tarafından çalışmalarına izin verilen kişiler;  

 Yabancıların Almanya’da İkameti Hakkında Kanunun

60a maddesi 2. fıkrası 3. ve 4. cümlelerine göre

“Duldung” belgesine sahip olmak (o zaman uyum

kurslarına da katılabilirler) – veya

 1 Ağustos 2019 tarihinden önce ülkeye giriş yapmış

olmak ve altı aydır “Duldung” belgesiyle Almanya’da

ikamet etmek – ve

 Alman İş Bulma Kurumuna kayıtlı olmak – veya

bir işte çalışmak ya da bir eğitim programına

(işletme bazlı mesleki eğitim, temel beceri

eğitimi, mesleğe hazırlık eğitimi, destekli mesleki

eğitimin hazırlık aşaması) devam etmek – veya

 çocuk yetiştirme nedeniyle çalışmamak

şartıyla mesleğe yönelik dil kurslarına katılabilirler. 

Bir dil kursuna katılmak istediğinizde lütfen 

Junghansstrasse 2, 01277 Dresden adresindeki Sosyal 

Hizmetler Müdürlüğünde (Sozialamt) 222 no.lu odaya 

başvurunuz. Çalışma saatleri Salı ve Perşembe günleri 

saat 8 – 12 ile 14 – 18 arasıdır. 

Bir uyum kursunun (Integrationskurs) veya mesleğe 

yönelik dil kursunun (Berufssprachkurs) şartlarını yerine 

getirmediğiniz takdirde eyalet sponsorlu bir dil kursuna 

(Landessprachkurs) katılabilirsiniz. 

Tüm Almanca kursları ve tarihlerini burada bulabilirsiniz: 

www.dresden.de/deutschkurse 

Künye 

Yayımlayan: 
Landeshauptstadt Dresden (Dresden Eyalet Başkenti Belediyesi) 

Sozialamt (Sosyal Hizmetler Müdürlüğü) 
Telefon (03 51) 4 88 14 41  
Faks (03 51) 4 88 14 43 
E-posta sozialamt@dresden.de 

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü) 
Telefon (03 51) 4 88 23 90 
Faks (03 51) 4 88 22 38 
E-posta presse@dresden.de 

Postfach 12 00 20 
01001 Dresden 
www.dresden.de 
www.facebook.com/stadt.dresden 

Resmî dairelerin merkezî danışma hattı: 115 – Soruları cevaplamayı severiz 

Yayına hazırlayanlar: Annett Schöne, Kristina Winkler, Olga Sperling, Dominic 
Heyn 

Kasım 2019 

Landeshauptstadt Dresden 

Sozialamt 

Geçici oturma iznine veya sınır dışı işleminin ertelenmesini 

sağlayan belgeye sahip kişiler için Almanca kursları 

Almanca öğrenmek herkes için önemli!
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http://www.dresden.de/
http://www.facebook.com/stadt.dresden


Güvenli bir elektronik imza taşıyan elektronik belgeler bir form kullanılarak 
ibraz edilebilir. Ayrıca, Dresden Eyalet Başkenti Belediyesi’ne göndereceğiniz 
e-postaları bir S/MIME sertifikası vasıtasıyla şifreleme veya DE-Mail
üzerinden güvenli e-postalar gönderme olanağı da vardır. Bu konuda daha
fazla bilgiyi www.dresden.de/kontakt adresinde bulabilirsiniz.
İşbu bilgilendirme materyali, Dresden Eyalet Başkenti Belediyesi’nin 
yürüttüğü halkla ilişkiler çalışmalarından bir parçasıdır. Bu materyal seçim 
propagandası için kullanılamaz, ancak siyasi partiler tarafından üyelerini 
bilgilendirmek amacıyla kullanılabilir.
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