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Treptow-Köpenick bir göç danışma kurulu kurdu! 

 

Sevgili yurttaşlarım 

 

Treptow-Köpenick çok çeşitlidir. Neredeyse %20'sinin göç veya kaçış geçmişi vardır. Yani, kendileri veya 

aileleri Almanya'ya göç etmiş veya kaçmış ya da ırkçı ayrımcılığa maruz kalmışlardır, ya da ırkçı 

ayrımcılığın etkilerinden etkilenmişlerdir. Toplumun çoğulculuğu siyasette çoğu zaman görünür değildir 

ve siyaset ve yönetimde genellikle görünür değildir. Treptow-Köpenicke'de pek çok kişinin oy 

kullanmasına izin verilmiyor ve oy kullansalar bile genellikle sadece 

Kısmen kullanabiliyorlar. Tüm komşuların çıkarlarının duyulmasını ve dikkate alınmasını sağlamak için 

Treptow-Köpenick bölge sakinlerinden oluşan bir göç danışma kurulu kuruyor. 

Kendileri de göç ve kaçış geçmişine sahip olan ve bölgede yaşayan, çalışan, meslek eğitimi gören veya 

gönüllü olan kişiler ve üniversite öğrencileri. Karşılaşma ve danışma merkezlerinin temsilcileri de göç 

danışma kurulunun bir parçası olacaktır. 

 

Göç danışma kurulu, katılımla ilgili tüm konularda bölge ofisine tavsiyelerde bulunur ve göç ve kaçış 

geçmişi olan insanların entegrasyonu ve eşit katılımı destekler. 

Göç danışma konseyi, Göç Komisyonu'nun kamuya açık toplantılarında temsilci atayabilir. Bölge meclisi 

(kısaca BVV)  ve düzenli olarak eyalet danışma meclisi, eyalet danışma konseyi ve diğer ilçelerin göç 

danışma konseyleri ile görüş alışverişinde bulunur. Göç danışma kurulunda şunlar vardır, somut 

değişiklikler getirme olasılığı - bölge içinde ve bölge için. Bunun için 

tüm ı̇lgı̇lı̇ taraflari üyelı̇k başvurusunda bulunmaya çağiriyoruz. 

 

Treptow-Köpenick'te mi yaşıyorsunuz ya da burada mı çalışıyorsunuz? Göçmenlik veya kaçış geçmişiniz 

mi var? O zaman lütfen kendiniz ve motivasyonunuz hakkında kısa bir tanıtım yazısıyla başvurun. 

ve Göç Danışma Kurulu için vizyonunuzu 31.12.2022 tarihine kadar 
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gönderin. 

 

Özellikle,ırkçılık deneyimli, LBSTQIA*, engelli ve/veya kronik hastalığı olan kişilerin başvurmalarını teşvik 

ediyoruz. 

 

 

Gregor Postler, Treptow-Köpenick Bölgesi Katılım ve Entegrasyon Sorumlusu 

 

Katharina Stökl, Mülteci İşleri ve Halkla İlişkiler Koordinatörü 

Treptow-Köpenick Bölge İdaresi Entegrasyon Ofisi 

 

 

Göç Danışma Kurulu hakkında SSS (sık sorulan sorular) 

 

Göç Danışma Kurulu neden kuruldu ve ne yapıyor? 
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Göçmen toplumunda modern bir yönetim için yeni katılım yasası ile 

her bölge bir göç danışma kuruluna sahip olacak. Bölge ofisine, katılım, entegrasyon, göç ve kaçış 

geçmişi olan kişilerin eşit katılımı için tüm konularda tavsiyelerde bulunur ve destek verir. 

 

Göç danışma kurulu, bölgenin tematik komitelerinin halka açık toplantılarına bir temsilci atayabilecej. 

Bölge meclisinin tematik komitelerinin toplantıları (kısaca BVV) ve eyalet danışma konseyi, ve diğer 

bölge göç konseyleri ile düzenli olarak görüş alışverişinde bulunacak. 

 

Göç danışma kurulunda kimler yer alıyor? 

 

1. Treptow-Köpenick'te yaşayan, çalışan, göç ve kaçış geçmişi olan insanlar, Treptow-Köpenick'te 

meslek eğitimi yapanlar, gönüllü çalışan veya Üniversite eğitim alanlar, Göç Danışma 

Kurulu'nun çoğunluğunu oluşturuyor. 

2. Entegrasyon ve uyum konularındaki bilgilerini, göç ve kaçış geçmişi olan insanlar için 

anlaşılabilir bir şekilde tam zamanlı veya gönüllü çalışmalarında uygulayacak, sivil toplum 

mensupları. 

 

Her üyenin bir vekili olacak. Bölge idaresinin entegrasyon ofisi, danışma konseyi toplantılarına danışman 

sıfatıyla katılıp, teknik ve organizasyonel destek sağlıyacak. 

 

Göç Danışma Kurulu nasıl toplanır? 

 

Göç Danışma Kurulu'nun kurucu toplantısı 2023 yılının başında gerçekleştirilecektir. 

31.12.2022 tarihine kadar ilgili kişiler üye olmak için başvurabilir. 

Seçim mülakatları Ocak başına kadar yapılacaktır. 

Üyeler usul kurallarını kabul edip, 

Göç danışma kurulunun nasıl toplanacağını, gelecekte yeni üyelerin ne zaman ve nasıl seçileceğini, 

belirler. 

 

Göç veya kaçış geçmişi ne anlama geliyor? 

 

Göç ve kaçış geçmişi, bir kişinin şu özelliklere sahip olduğu anlamına gelir 

 

- Almanya'ya kendileri göç etti veya kaçtı 

- "Göç geçmişine" sahip, yani göçmenlerin çocukları veya torunları. 

- Irk ayrımcılığına uğramış insanlar. Örneğin beyaz olmayan Almanlar, veya 

- Müslüman, Yahudi, Sinti*zze ve Rom*nja olarak tanımlanan kişiler. 

 

Nasıl başvurabilirim? 

 

Başvurunuzu, kendinizi, motivasyonunuzu ve projeye ilişkin fikirleriniz ile birlikte kısaca tanıtarak, 

yapabilirsiniz.  Başvurularınızı 31.12.2022 tarihine kadar aşağıdaki adrese (normal posta veya 

elektronik posta yoluyla) yapabilirsiniz: 

 

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin 
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12489 Berlin 

integration@ba-tk.berlin.de 

 

Üye olarak görevlerim nelerdir? 

 

- Toplantılara, tematik çalışmalara ve ağ oluşturmaya düzenli katılım. 

- Belirli bir rol üstlenirseniz: örneğin, BVVnin uzmanlık komitelerine katılım, danışma kurulu 

toplantılarının davet edilmesi ve düzenlenmesi, mali işlerin yönetilmesi, halkla ilişkiler çalışmaları 

veya danışma kurulu başkanlığı. 

 

Fahri makam ödeneği, seyahat ve toplantı ödeneği 

 

BVV üyeleri ve vatandaş vekillerinde olduğu gibi, seyahat ve toplanti ödenegi şeklinde bir harcama 

ödeneği olacak. 
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