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Nereye, nasıl giderim?

Bu kılavuzun
sevgili okurları,

Detmold’da hepinizi sevgiyle selamlıyor ve  
hepinize, hoş geldiniz, diyoruz. Yabancı bir 
ülkeye ya da yabancı bir şehre taşınmak bazı 
güvensizlikleri de beraberinde getirir. Kimse 
bunu sizden daha iyi bilemez. Detmold’da yo-
lunuzu daha kolay ve daha çabuk bulabilmeniz 
için bu kılavuzda yeni evinizin bulunduğu bu 
kentteki önemli adresleri, bilinmesi gerekenleri 
ve ilginç konuları bir araya getirdik. Uzun bir 
süredir burada olsanız bile bu kılavuzda çok 
önemli ipuçları ve bilgiler bulabileceksiniz. 

►  Bana göre bir Almanca kursunu nerede 
bulabilirim?

►  Nereden danışmanlık hizmeti alabilirim?

►  “Vatandaş Danışma” (Bürgerberatung)  
ofisinden ne gibi bilgiler alabilirim?

Yolları ve işlerin nasıl yürüdüğünü bildiğinizde 
birçok şeyin aslında çok daha kolay olduğunu 
göreceksiniz.

Detmold’da iyi bir başlangıç yapmanızı diler, 
bu kılavuzun yeni ortamınıza uyum 
sağlamanızda yardımcı olmasını dilerim. 

Rainer Heller        
Belediye Başkanı   

  
Stefan Fenneker
Entegrasyon Koordinatörü 
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Önsöz 

Eğer AB üyesi olmayan bir ülkeden 
geliyorsanız ilk önce Yabancılar Dairesi’ne 
(Ausländerbehörde) gidiniz. Burada ikamet 
etmeye devam edebilmenize yönelik koşullar 
ve entegrasyon kursları hakkındaki 
sorularınıza yanıt bulabilir ve oturum ve 
çalışma izni için başvuruda bulunabilirsiniz. 

 Stadt Detmold – Ausländerbehörde  
  Hornsche Straße 24 · 32756 Detmold  
  Tel. 05231/977- 643

Eğer AB üyesi bir ülkeden geliyorsanız; 
Almanya’ya giriş yaptığınız tarihten itibaren  
üç ay içerisinde lütfen Vatandaş Danışma 
(Bürgerberatung) ofisine başvurunuz. Burada 
ikamet kaydınız alınacak ve ilgili Yabancılar 
Dairesi’ne iletilecektir. 

  Stadt Detmold – Bürgerberatung 
  Grabenstraße 1 · 32756 Detmold 
  Tel. 05231/ 977- 580
  E-posta: buergerberatung@detmold.de 

Vatandaş Danışma ofisi, gelir vergisi kartına 
ilişkin soru ve başvuruları, belge tasdiklerini, 
işyeri açma başvurularını ve daha birçok  
konuyu işleme alır. 

Detmold’da yolunuzu bulabilmenizde yardımcı 
olacak olan “Detmold - Rundgang” başlıklı 
şehir haritasını Turizm Danışma (Touristinfor-
mation) ofisinden ücretsiz edinebilirsiniz. 

  Stadt Detmold – Tourist Information 
  Rathaus am Markt 5 · 32756 Detmold
  Tel. 05231/ 977- 3 27
  E-posta: tourist.info@detmold.de
  www.stadtdetmold.de

Belediye otobüslerimiz Detmold’un bütün 
semtlerini birbirine bağlamaktadır. Her bir hatta 
ait sefer planlarını Detmold Ulaşım 
Hizmetleri’nden (Stadtverkehr Detmold - SVD) 
ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Bütün şehir 
hatlarını içeren Sefer Planı 1,- €'ya 
satılmaktadır. 

  Stadtverkehr Detmold (SVD) gGmbH 
  Lange Straße 77 · 32756 Detmold
  Tel. 05231/ 977- 746
  E-posta: svd@detmold.de
  www.stadtverkehr-detmold.de
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Burada yeniyim. İkametgah 
kaydımı nerede yaptıracağım?



Ev ararken yararlanabileceğiniz olanaklar 
şunlardır:

■  Gazetelerdeki ilanlardan yararlanabilir ya 
da kendiniz ev aradığınızı belirten bir ilan 
verebilirsiniz (cumartesi günlerindeki 
baskılarda).

■  Yerel konut yapı şirketlerine başvuralar. 
Normalde burada bir form doldurmanız ge-
rekir. Bu forma göre size bir teklif hazırlanır. 

■  Emlakçılardan aracılık hizmeti. Emlakçılar 
normalde iki aylık kira bedeli kadar komisy-
on alır! Size maliyetinin ne olacağını 
araştırmayı unutmayınız.

■  Duvar ilanları: Mağazalarda, büfelerde ya 
da boş durumdaki evlerde bazen kiralık/
satılık ev ilanlarına rastlanmaktadır. 

■  İnternet ortamında da çok sayıda emlak 
borsası portalı bulunmaktadır. 

 

  Sübvansiyon sağlanan ve çoğu zaman 
hesaplı bedellerle kiraya verilen evlerden 
tutabilmeniz için Sosyal Konut Belgesi  
(Wohnberechtigungsschein – WBS) adı  
verilen bir belge almalısınız. Bu belgeyi  
alabilmek için başvurmanız gereken yer:

 Stadt Detmold, Wohnungswesen und 
  Grundstücksservice 
  Rosental 21 · 32756 Detmold
  Tel. 05231/ 9 77- 6 12 
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Nasıl ev bulabilirim?

Hemen hemen her sorununuz için 
başvurabileceğiniz bir danışma ofisi mevcuttur. 
Desteğe veya yardıma ihtiyacınız var ve kim-
seyi tanımıyorsunuz; öyleyse bir danışma  
ofisine başvurun. Danışma ofisleri sizlere 
yardımcı olacaktır. Buralardan bilgi alabilir ve 
ilgili konularda danışabilirsiniz. Bu danışmanlık 
hizmetleri ücretsizdir ve gizli tutulur.

  Diakonisches Werk der Lippischen Landes-
kirche e.V. (Protestan Kilisesi) Genç  
göçmenlere yönelik hizmetler (12-27 yaş) 
Dil, okul, meslek ve sosyal alanlardaki 
entegrasyonda yardım. 
Mülteci Danışma Hizmetleri

  Leopoldstraße 27 · 32756 Detmold
  Tel. 0 52 31 / 9 76 - 60
  E-posta: diakonie@diakonie-lippe.de 

  Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband  
Lippe e.V. (Alman Kızılhaç’ı) 
Yetişkinler için göç danışmanlığı 
(27 yaştan itibaren) 

  Hornsche Straße 29 + 31 · 32756 Detmold
  Tel. 0 52 31/ 9214-0
  E-posta: info@drk-lippe.de

  Caritasverband für den Kreis Lippe und  
die Stadt Bad Pyrmont e.V. (Katolik Kilisesi) 
Göç danışmanlığı, genel sosyal 
danışmanlık, borçlu danışmanlığı 

  Palaisstraße 27 · 32756 Detmold
  Tel. 0 52 31/ 9929-9
  E-posta: caritasverband-detmold@t-online.de
 
 Flüchtlingshilfe Lippe e.V. 
  (Mültecilere Yardım Derneği)
  Leopoldstraße 2 · 32756 Detmold
  Tel. 070022 997711
  E-posta: vorstand@fluechtlingshilfe-lippe.de

 Haus der Kirche Herberhausen 
   (Herberhausen Kilisesi Evi) 

Genel sosyal danışmanlık ve Rusça ve 
Kürtçe çeviri hizmetleri

  Gut Herberhausen 3 · 32758 Detmold
  Tel. 05231/ 3 90 425 · E-posta: hdk@gmx.de

  Ev.-ref. Kirchengemeinde Detmold-West
   (Protestan Kilise Cemaati) Genel sosyal 

danışmanlık ve aile danışmanlığı
  Martin-Luther-Straße 39 · 32756 Detmold
  Tel. 0 52 31 / 6 5593
  E-posta:sozialarbeit@kirche-detmold-west.de

  Frauenberatungsstelle Alraune e.V.
  Beratung für Frauen  
  (Kadın danışma hizmetleri)
  Wall 5 · 32756 Detmold · Tel. 05231/ 20177
  E-posta: info@alraune-frauenberatung.de 7

 Bana kim destek olacak?



Çocuğumu gündüz bakım 
kurumuna nerede kayıt  
ettirebilirim? Almanca öğrenebilmeniz için çok sayıda 

olanak mevcuttur. Özellikle entegrasyon 
kursları yoğundur. 

Entegrasyon Kursları

"Deutsche Sprache - schwere Sprache” cüm-
lesini sıkça duyarız. Peki, ne yapmak gerekir? 
Almanya’ya yeni gelmişseniz ya da kısa bir 
süredir Almanya’da iseniz ya da yeteri kadar 
iyi Almanca konuşamıyorsanız; entegrasyon 
kurslarına devam etmelisiniz. Ama uzun bir 
süredir Almanya’da olmanıza karşın hala dil 
sorunu yaşıyorsanız; bir entegrasyon kursuna 
devam edebilirsiniz. Bu konuda bilgi almak için 
Göç Danışmanlığı (Migrationsberatung) ofisine 
ya da Yabancılar Dairesi’ne (Ausländerbehörde) 
başvurabilirsiniz. Bu kursların ücreti, ders saati 
başına 1 €'dur. Geliriniz az ise indirim ya da 
muafiyet başvurusunda bulunabilirsiniz. 

Volkshochschule (VHS)'de  Almanca Kursu 

Volkshochschule (Halk Eğitim Merkezi) çeşitli 
seviyelerde Almanca kursu düzenlemekte ve 
hangi tip kursun size uygun olduğunu 
bulmanızda yardımcı olmaktadır. İster yeni 
başlayın; ister ileri seviyede olun, herkes için 
bir seçenek vardır. 

VHS Geliştirme Kursları bünyesinde Almanca 
dışında da örneğin yabancı diller, bilgisayar, 
meslek branşları gibi birçok alanda kurslar 
bulunmaktadır. Ayrıca bir yetişkin olarak VHS 
Akşam Okulu Merkezi’ne (Abendschulzent-
rum) başvurarak temel eğitim okulu (Haupt-
schule) ya da meslek lisesi (Fachoberschule) 
diploması ya da lise bitirme sınavı belgesi  
(Abitur) alabilirsiniz. 

Geliştirme Kursu programının tamamını  
internet ortamında bulabilirsiniz:

► www.vhs-detmold.de

  Çocuk programı için:
►  www.junge-vhs-detmold.de

 Stadt Detmold – Volkshochschule 
  Krumme Straße 20 · 32756 Detmold
  Tel. 0 52 31/ 977-236
  E-posta: info@vhs-detmold.de
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Nerede Almanca 
öğrenebilirim?

Eğer Alman vatandaşlığına geçmek 
istiyorsanız; vatandaşlığa geçiş başvurusunda 
bulunabilirsiniz. Bunun için bazı koşulların yeri-
ne gelmiş olması gerekir. 

Vatandaşlığa geçiş için bilgi alabileceğiniz yer:

 Stadt Detmold – Einbürgerung 
  Am Wall 5 · 32756 Detmold
  Tel. 0 52 31/ 977-2 85 
  Tel. 0 52 31/ 977-663
  E-posta: standesamt@detmold.de

Vatandaşlığa Geçiş Sınavı’na  
aşağıdaki adreste girebilirsiniz:

 Volkshochschule
  Krumme Straße 20 · 32756 Detmold  
  Tel. 0 52 31/ 977-235 

 

Çocuklar, okul çağlarına gelinceye dek bir okul 
öncesi gündüz bakım kurumuna (Kindertages-
einrichtung - KiTa) devam edebilir. Bu 
başvurular doğrudan söz konusu kuruluşlar 
bünyesinde yapılmaktadır. Çocuğunuzu 
yazdırabileceğiniz kuruluşlar hakkında 
aşağıdaki adresten bilgi alabilirsiniz:

 Stadt Detmold – Jugendamt 
  (Gençlik Dairesi)
  Wittekindstraße 7 · 32758 Detmold
  Tel. 0 52 31/ 977-971
  E-posta: jugendamt@detmold.de

Önemli!
Bir sonraki anaokulu yılına ilişkin başvuruların 
31.12 tarihine kadar yapılması gerekmektedir 
(Başvuru Başlangıcı: 01.08.).

Çocuk gündüz bakım ve günlük çocuk 
bakıcıları hakkında daha fazla bilgiyi İnternet 
ortamında bulabilirsiniz:

►  www.kinderbetreuung-owl.de.

Gündüz bakım kurumunlarında dil destek 
programları uygulanmaktadır. 
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Alman vatandaşı olmak için 
nereye başvurmalıyım?



Öğrenim yılı içerisinde birçok kez tatil vardır. 
Bu tatil dönemlerinde okullar kapalıdır. 

Okul Tatilleri
■ Sonbaharda 2 hafta
■ Noel’de 2 hafta
■ Paskalya’da 2 hafta
■ Yazın 6 hafta 
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Çocuğumu nerede okula 
kaydettirebilirim?

Bir işte çalışabilmeniz için, Yabancılar 
Dairesi’nin verdiği çalışma iznine (Arbeitser-
laubnis), Detmold Vatandaş Danışma ofisin-
den alınan (Bürgerberatung Detmold) gelir ver-
gisi kartına (Lohnsteuerkarte) ve emeklilik 
sigortası kurumlarınca verilen sosyal sigorta 
kimlik kartına (Sozialverischerungsausweis) 
ihtiyacınız vardır. 

İlk kez bir işe girip çalışacaksanız; kural olarak 
işvereniniz çalıştırdığı kişiyi emeklilik sigortası 
kurumuna bildirir. Bu bildirimin ardından 
çalışana sosyal sigorta numarası ve bir sosyal 
sigorta kimlik kartı verilir. 

Çalışma izni ve serbest çalışma
Kimlerin çalışma izni alması gerektiği, kimlerin 
serbest çalışabileceğini ve kimlerin 
çalışamayacağını İkamet Kanunu (Aufenthalts-
gesetz) ile düzenlenmiştir. Başvurularınızı 
işleme almak ve gerekli izinleri vermekle yetkili 
kurum, Detmold Yabancılar Dairesi’dir. 

İş Acentası (Agentur für Arbeit)
İş Acentası hem çalışanlara, hem de 
işverenlere hizmet verir. 
■ İşe ve eğitim yerine yerleştirir.
■  İşverenlere ve iş arayanlara danışmanlık eder.
■  İş fırsatlarının iyileştirilmesinde yardımcı olur.
■  Mesleki eğitim ve geliştirme olanakları  

konusunda aracılık eder. 

Öncesinde işsizlik sigortası primi ödemiş ol-
sun; olmasın, meslek danışmanlığı ve iş bulma 
hizmetlerinden herkes yararlanabilir. 
Danışmanlık hizmeti ücretsizdir.

 Agentur für Arbeit 
  Wittekindstraße 2 · 32758 Detmold
  Tel. 01801/555111 (çalışanlar için)
  Tel. 05231/610-666 (işverenler için)
  E-posta: detmold@arbeitsagentur.de
  www.arbeitsagentur.de

İş Arama ve Bulma
Bölgesel ve bölgeler üstü gazetelerde 
(çarşamba ve cumartesi günlerindeki 
baskılarda) ve internet ortamında insan 
kaynakları ilan sayfaları bulunmaktadır. 
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Nerede iş bulabilirim?

Almanya’da esas olarak 6 ila 18 yaşındaki 
çocukların okula devam etmesi zorunludur. 

Çocuğunuzun kaydını ilgili okulda 
yaptırabilirsiniz. Okul yönetimi size yardımcı 
olacaktır. Çocuğunuzun yaşına ve becerilerine 
uygun doğru okulu bulabilmeniz için Okullar 
İdaresi’ne (Schulverwaltung) başvurabilirsiniz.

 Stadt Detmold – Schulverwaltung 
  Georgstraße 10 · 32756 Detmold
  Tel. 0 52 31/ 977-296
  E-posta: Schule.und.Sport@detmold.de

Okul Sistemine Genel Bakış 

1.-4. sınıf

5.-10. sınıf 5.-10. sınıf 5.-10. sınıf   11.-13. sınıf 5.-12. sınıf

• İlkokul 
(Grundschule)

• Temel Eğitim 
Okulu (Haupt-

schule)

• Eğitim 
Öğrenimi

(Studium FH)

• Ortaokul 
(Realschule)

• Lise
(Gymnasium)

• Meslek Yüksek 
Okulu Öğrenimi
(Studium FH)

• Toplu Okul 
(Gesamtschule)

• Üniversite 
Öğrenimi

(Studium Uni)

• Eğitim • Meslek 
Lisesi (Fachober-
schule)

• Eğitim • Meslek 
Yüksek Okulu 

Öğrenimi (Studium FH)
• Üniversite Öğrenimi

(Studium Uni)

• Meslek Yüksek 
Okulu Öğrenimi
(Studium FH) • Üniversite 

Öğrenimi
(Studium Uni)

• Eğitim
• Meslek Lisesi 

(Fachoberschule)

• Meslek Lisesi 
(Fachoberschule)



Bir eğitim yeri arıyorsanız Mesleki Bilgilendir-
me Merkezi’ne (Berufsinformationszentrum - 
BIZ) başvurabilirsiniz. Danışmanlık hizmeti 
ücretsizdir. 

 Berufsinformationszentrum Detmold (BIZ)
  Wittekindstraße 2 · 32758 Detmold 
  Tel. 0 52 31/ 610 - 222 
  E-posta: Detmold.BIZ@arbeitsagentur.de 

Kamu yararına çalışan bir şirket olan Netzwerk 
Lippe gGmbH şirketi bireysel danışmanlık hiz-
metleri, rehberlik ve destek hizmetleriyle 
çalışma ve iş hayatına geçiş yapmak üzere 
olan gençleri ve genç yetişkinleri hayatlarının 
yeni dönemine hazırlamaktadır. 

Sorularınız varsa, daha fazla bilgiye ihtiyaç 
duyuyorsanız ya da oğlunuz/kızınız destek 
istiyorsa bizi arayınız. Danışmanlık hizmetleri 
ücretsizdir. 

 Netzwerk Lippe gGmbH 
  Wittekindstraße 2 · 32758 Detmold
  Tel. 0 52 31/ 64 03 - 63 /64
  Tel. 0 52 31/ 6403-0
  E-posta: info@netzwerk-lippe.de
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Gençler, eğitim ve iş olanakları 
konusunda nereden yardım alabilir?

Farklı sorunlar için çeşitli yardım olanakları 
bulunmaktadır. Bu olanaklardan yararlanıp 
yararlanamayacağınız sizin koşullarınıza 
bağlıdır. Burada bazı önemli yardım 
olanaklarından bahsedeceğiz. Danışmanlık 
hizmeti alabileceğiniz yerler sizlere yol göste-
recektir.

İşsizlik Parası I ve İşsizlik Parası II
İşsizlik Parası I (Arbeitslosengeld I), işsizlik 
durumunda destek sağlar. 

İşsiz olduğunu bildiren ve işsizlik sigortasına 
belli bir süre prim ödemiş olanlar, bu işsizlik 
parasını almak için başvuruda bulunabilir. 

İşsizlik parası İş Acentası’na (Agentur für  
Arbeit) başvurarak talep edilir. 

Eğer zor duruma düştüyseniz ve günlük geçi-
miniz tehlikedeyse Arbeitsgemeinschaft Lippe 
Pro Arbeit (LPA) Çalışma Grubu'na başvurarak 
maddi yardım talebinde bulunabilirsiniz. 

İşsizlik Parası II (Arbeitslosengeld II) 
aşağıdaki koşulları karşılayan kişilere ödenir:
■  15 yaşını doldurmuş ve 65 yaşını henüz 

doldurmamış,
■  çalışabilir durumda,
■  iş piyasasında, çalışmak için günde en az 3 

saat hazır bulunabilecek durumda olan,
■  yardıma muhtaç ve
■  daimi ikameti Almanya’da olan (çalışabilir 

durumda olan yardıma muhtaç kimseler).

Daha fazla bilgiyi Lippe Pro Arbeit Çalışma 
Grubu’ndan alabilirsiniz.

 Agentur für Arbeit 
  Wittekindstraße 2 · 32758 Detmold
  Tel. 018 01/555111 
  E-posta: detmold@arbeitsagentur.de
  www.arbeitsagentur.de

 Lippe Pro Arbeit (LPA)
  Wittekindstraße 2 · 32758 Detmold
  Tel. 0 52 31/ 610-659
  E-posta: LPA-detmold@arge-sgb2.de
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Nereden maddi yardım  
alabilirim?



Hasta olursam,  
ne olacak?

Kira Yardımı

Kişisel ya da hane geliri ya da emekli maaşı 
düşük olanlar ya da İşsizlik Parası I alıp İşsizlik 
Parası II talep etme hakkı bulunmayanlar kira 
yardımı talep edebilir. 

 Stadt Detmold – Wohngeldstelle
  (Kira Yardımı Dairesi)
  Grabenstraße 1 · 32756 Detmold
  Tel. 0 52 31/977- 605, Tel. 052 31/ 977-0
  E-posta: info@detmold.de

Çocuk Parası, Çocuk Yardımı ve  
Ebeveyn Parası

Çocuk parası, Almanya’da ikamet eden  
çocuklar için ödenir. 

Eğer az para kazanıyorsanız; ayrıca çocuk 
zammı da talep edebilirsiniz. Çocuk parası ve 
çocuk yardımı İş Acentası bünyesindeki  
Detmold Aile Sandığı’ndan (Familienkasse 
Detmold) talep edilebilir. Buradan ayrıca  
Ebeveyn Parası hakkında da bilgi alabilirsiniz.

 Agentur für Arbeit - Familienkasse Detmold
  Braunenbrucher Weg 18 · 32758 Detmold
  Tel. 018 01/54 63 37
  E-posta: Familienkasse-Detmold@
                arbeitsagentur.de

Hamilelik ve Aile Planlaması Yardımları

Çocuk bekleyen geliri düşük ailelere ne gibi 
maddi destekler sağlanabildiğini aşağıdaki  
kurumlardan öğrenebilirsiniz. Buralardan 
ayrıca danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz. 

 pro familia Lippe
  Lange Straße 79 · 32756 Detmold
  Tel. 0 52 31/268 41
  E-posta: lippe@profamilia.de

  Ev. Beratungszentrum des Diakonischen 
 Werkes der Lipp. Landeskirche e.V.

  (Lippe Protestan Kilisesi Danışma Merkezi)
  Lortzingstraße 6 · 32756 Detmold
  Tel. 0 52 31 / 9 92 80 

Hamilelik Danışmanlığı

 Sozialdienst katholischer Frauen 
  Bielefeld e.V.
   (Bielefeld Katolik Kadınlar Sosyal 

Yardımlaşma Derneği) 
  Detmold Şubesi
  Palaisstraße 27 · 32756 Detmold
  Tel. 0 52 31 / 56 53 30 ya da 56 53 28
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Emeklilik Sigortası

Emeklilik sigortası, yaşlılığın güvencesi olarak 
çok önemlidir. 

Emekli maaşı talep edebilmeniz için belli bazı 
koşulları yerine getirmiş olmalısınız. 
Çalışabilme becerisi azalan kişilerin yanı sıra 
dul, yetim ve öksüzlere de emekli maaşı 
bağlanabilmektedir. 

Emekli maaşı hakkında aşağıdaki adresten 
bilgi alabilirsiniz: 

 Stadt Detmold – Rentenstelle 
  (Emeklilik Departmanı)
  Grabenstraße 1 · 32756 Detmold
  Tel. 0 52 31/ 9 77-5 80
  E-posta: buergerberatung@detmold.de

Tıbbi Hekim Desteği 

Hasta olursanız ve bir hekime ihtiyaç 
duyarsanız “aile hekiminize” (Hausärztin ya da 
Hausarzt) başvurunuz. Aile hekimlerinin genel 
tıbbi muayenehaneleri vardır. 

Ayrıca bir tedaviye ihtiyacınız olursa hekimler 
sizi sevk eder. Belli bazı şikayetlerinizde 
doğrudan uzman doktorlara başvurabilirsiniz 
(örneğin diş hekimleri, kadın hastalıkları 
mütehassısları, göz hekimleri). 

Muayenehanelerde sabit görüşme saatleri 
uygulaması vardır. Bekleme salonlarında uzun 
süreler boyunca beklememeniz için telefonla 
randevu almanız en iyisidir. 

Sağlık Sigortası

Almanya’da sağlık sigortası yaptırmak 
zorunluluğu vardır. 

Sağlık sigortası, hastalık ya da doğum halinde 
maddi koruma sağlar. Yapılacak ödemeler 
sigortalıların eşleri ve çocukları için de geçerli-
dir. Çeşitli sağlık sigortalarından birini tercih 
edebilirsiniz. 

Önemli!
Sağlık sigortasına başvurduğunuzda, 
Detmold’daki bütün hekimlerin yer aldığı 
broşürü size teslim edilecektir. 15

Emeklilik hakkında  
nereden bilgi alabilirim?



Boş zamanlarımı geçirebile-
ceğim olanaklar hakkında 
nereden bilgi alabilirim?Danışma

Randevu almak suretiyle başvurduğunuz  
takdirde Lippe İlçesi Sağlık Müdürlüğü (Ge-
sundheitsamt Kreis Lippe) sağlıkla ilgili genel 
konularda, hastalıklar, aşılar ve daha birçok 
konuda sizlere bilgi verecektir. Danışmanlık 
hizmeti ücretsizdir. 

 Kreis Lippe – Gesundheitsamt 
  Felix-Fechenbach-Straße 5 
  32756 Detmold
  Tel. 05231/62233
  E-posta: gesundheitsamt@lippe.de
 

 Stadt Detmold – Kulturteam
  (Kültür Ekibi)
  Charles-Lindbergh-Ring 10 
  32756 Detmold
  Tel. 05231/977-920
  E-posta: kulturteam@detmold.de

Çocuk ve Gençlik Buluşma Yerleri 

Detmold’dun birçok semtinde, farklı yaş 
gruplarındaki çocuklar ve gençlere yönelik boş 
zaman etkinlikleri ve eğitim olanakları sunan 
çocuk ve gençlik buluşma yerleri (Jugendtreff) 
vardır. Yalnızca kız ya da yalnızca erkek 
çocuklarına yönelik özel hizmetler de mevcuttur. 

 Stadt Detmold – Jugendamt 
  (Gençlik Dairesi)
  Wittekindstraße 7 · 32758 Detmold
  Tel. 052 31/977-971
  E-posta: jugendamt@detmold.de
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Detmond’da entegrasyon ve göç, güncel  
projeler, programlar ve etkinlikler hakkında  
ihtiyaç duyduğunuz bilgileri Entegrasyon 
Koordinatörlüğü’nden (Koordinator für Inte-
gration) edinebilirsiniz. 

Detmold’da, entegrasyon ve kültürlerarası  
birlikte yaşam konularında faaliyet gösteren 
çok sayıda göçmen örgütü bulunmaktadır. 

Aşağıdaki adresten göçmen örgütleri hakkında 
daha fazla bilgi alabilirsiniz:

 Stadt Detmold – Koordinator für Integration
  (Koordinator für Integration)
   Marktplatz 5 · 32756 Detmold
  Tel. 05231/977-340
  E-posta: info@detmold.de
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Detmold’da boş zamanlarınızı 
değerlendirebileceğiniz çok sayıda olanak 
vardır. Burada sadece birkaçından 
bahsedeceğiz. 

Örneğin Belediye Salonu (Stadthalle), Beledi-
ye Kütüphanesi (Stadtbücherei), Belediye  
Müzik Okulu (städtische Musikschule) ya da 
müzeler gibi birçok mekanda çok çeşitli etkinli-
kler düzenlenmektedir. 

Detmold  Belediyesi'nin güncel etkinlik takvimi 
"Aktueller Veranstaltungskalender", programlar 
hakkında bilgi verir. Bu takvimi aşağıdaki  
adresten temin edebilirsiniz:

 Stadt Detmold – Tourist Information 
  Rathaus am Markt 5 · 32756 Detmold
  Tel. 05231/977-327
  E-posta: tourist.info@detmold.de
  www.stadtdetmold.de

Spor ve Kültür Dernekleri 
Sayısız dernek, aynı şekilde Detmold’daki  
kültür hayatımıza zenginlik kazandırmaktadır. 
Spor ve kültür dernekleri hakkında aşağıdaki 
adreslerden bilgi alabilirsiniz:

 Stadt Detmold – Sport und Bäder 
  (Spor ve Yüzme Havuzları)
  Georgstraße 10 · 32756 Detmold
  Tel. 05231/977-231
  E-posta: Schule.und.Sport@detmold.de

Entegrasyon faaliyetleri 
hakkında nereden bilgi  
alabilirim?



Acil Durum Numaraları 

Polis              110

İtfaiye             112

Kurtarma Hizmetleri / Acil Hekim        112

Belediye Başkanlığı (santral)    05231/977-0

Lippe İlçesi (santral)                 05231/62-0

Santralı aradığınızda görüşmek istediğiniz 
bölümü söyleyip, görevliden sizi bağlamasını 
isteyebilirsiniz. 

Detmold’daki telefon numaralarını ve adresleri 
telefonrehberi ya da konulu telefon rehberi 
olan “Sarı Sayfalar’da” (Gelbe Seiten) bulabi-
lirsiniz. 
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Önemli Telefon Numaraları

Tatil günlerinde genelde çalışılmaz. Kural ola-
rak kafe ve hastaneler, restoranlar ve sinema-
lar gibi bazı hizmet sektörleri açıktır. 

Yılbaşı
31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece yılbaşı kutlanır. 
1 Ocak (yeniyıl) tarihi genel tatil günüdür.

Paskalya Bayramı (Ostern)
Paskalya'dan evvelki cuma günü “Karfreitag”, 
pazar gününe denk gelen Paskalya günü  
“Ostersonntag” ve ertesi gün olan “Ostermon-
tag”, Almanya’nın en önemli dini bayramıdır. 
Bu bayram ilkbaharın ilk dolunayından sonraki 
ilk pazar günü kutlanır. 

Başka birçok ülkede olduğu gibi 1 Mayıs bizde 
de “işçi hareketinin” bayram günüdür. 

Miraç (Himmelfahrt)
Hıristiyanlıkta Miraç (Christi Himmelfahrt), 
Paskalya bayramından sonraki 40. gündür. 
Miraç daima Panktot Yortusu’ndan (Pfingsten) 
dokuz gün önce, perşembe gününe denk gelir. 

Panktot Yortusu (Pfingsten)
Pazar ve pazartesi (“Pfingstsonntag” ve “Pfingst-
montag”) günlerini içeren Panktot Yortusu 
(Pfingsten) Paskalya’dan sonraki 50. gündür. 

 

3 Ekim
3 Ekim 1990, Doğu ve Batı Almanya’nın resmi 
olarak birleştiği tarihtir. O zamandan beri de 
ulusal bayram günüdür.

Noel Bayramı (Weihnachten)
Noel Bayramı, 24, 25 ve 26 Aralık tarihlerinde 
kutlanır. 24 Aralık günü öğleden önce, tatil 
günleri için son alışverişler yapılabilir. 

Katolik Yortusu (Fronleichnam)
Katolik Yortusu, Panktot Yortusu’ndan (Pfing-
sten) sonraki ikinci perşembe günü Baden-
Württemberg, Bavyera, Hessen, Kuzey Ren 
Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sakso-
nya ve Thüringen eyaletlerinde kutlanır.

Aziz Yortusu (Allerheiligen)
Aziz Yortusu ise 1 Kasım tarihinde kutlanır. Bu 
Katolik bayramı Baden-Württemberg, Bavyera, 
Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve 
Saarland eyaletlerinde tatildir. 
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Bayram ve Tatil Günleri 



Stadt Detmold 
Rathaus am Markt
Koordinator für Integration
Stefan Fenneker
Marktplatz 5 · 32756 Detmold
Tel. 05231/977-340
Faks 0 5231/ 977-780
s.fenneker@detmold.de Ge
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