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Berlinpass’ın dağıtımı ve Öğrencilerin Ücretsiz Toplu Taşıma Araçlarını  

Kullanmasına Dair Bilgilendirme 

 

Saygıdeğer Bayanlar ve Baylar, 

 

İlticacılara yapılan Ödemeler Kanunu uyarınca siz veya çocuğunuz Eğitim ve Katılım 

hizmetlerinden yararlanma hakkına (BuT) sahipsiniz. Bu bağlamda artık iki yeni değişiklik 

gerçekleşmiştir. Lütfen buna dikkat ediniz. 

 

Nelere dikkat etmeniz gerekmektedir?  

 

  1. Mayıs 2018 tarihinden itibaren Berlinpass okullarda çıkarılmayacak, Mülteci İşleri 

Daire Başkanlığı’nda (LAF) düzenlenecektir. Oraya gitmeniz gerekmektedir.   

 1. Ağustos 2018 tarihinden itibaren siz veya çocuğunuz, okul yolu belirli bir uzaklıkta 

ise, toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilirsiniz.  

 

 

Evden okula uzaklık ne kadar olduğunda toplu taşıma bileti ücretsiz olacaktır?  

 

Evden okula uzaklık (1.Sınıftan 6.Sınıfa kadar) 1 Kilometreden fazla ise, ya da 7.Sınıftan 

itibaren 2 Kilometreden fazla ise toplu taşıma bileti ücretsiz olacaktır. 

 

 

Ücretsiz Toplu Taşıma Bileti alabilmek için ne yapmam gerekiyor? 

 

Bunun için Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) (Mülteci İşleri Daire 

Başkanlığı’na) sözlü başvuru yapmanız gerekmektedir.   

 

LAF (Mülteci İşleri Daire Başkanlığı) Darwinstr. 14-18, adresinde bulunmaktadır. 

(Giriş:Goslarer Ufer 15, 10589 Berlin). 

 

Otobüs ve Metrolarda hangi kimliğimi göstermem gerekmektedir? 

Berlinpass üzerinde artık yeni bir (kırmızı) yapışkan olacaktır. Bu yapışkan sayesinde 

Berlinpass  1. Ağustos 2018 tarihinden itibaren Toplu Taşıma Bileti olarak geçerli olacaktır. 

Yanınızda başka bir kimlik taşımanız gerekmeyecektir. Siz veya çocuğunuz herhangi bir 

ücret ödemek zorunda kalmayacaksınız.  

 

1 Mayıs ile 31 Temmuz tarihleri arasında kesinlikle halletmem gereken şeyler nelerdir? 

 

1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Berlinpass üzerindeki eski (gümüş renkli ‚be-berlin‘) 

etiketiyle toplu taşıma araçları artık kullanılamaycaktır. Bu yüzden 1 Mayıs 2018‘ten 

31Temmuz 2018’e kadar Berlinpass’ınızı LAF’a getirmeniz gerekmektedir. Orada 

Berlinpass’ınızın geçerlilik süresi için yeni bir (kırmızı) etiket yapıştırılacaktır. Sadece bu yeni 

(kırmızı) etiketle artık 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz 

seyahat edebileceksiniz.  
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Peki Berlinpass’ım 1 Mayıs 2018 tarihinden önce bitiyorsa ne yapmam gerekiyor?  

 

30 Nisan 2018 tarihine kadar siz veya çocuğunuz Berlinpass’ı çocuğun okulunda (gümüş 

renkli ‚be-berlin‘) etiketiyle alabilirsiniz. Berlinpass üzerindeki bu etiketle indirimli öğrenci 

biletini 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yetkili satış noktalarından alabilirsiniz.  

 

Berlinpass’ım 30 Nisan 2018’den sonra ama 1 Ağustos 2018’den önce bitiyorsa ne 

yapmam gerekiyor?  

 

1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, Berlinpass’ınızı okuldan değil de Mülteci İşleri Daire 

Başkanlığı’ndan (LAF) alacaksınız. Okul okuduğunuza dair belge ya da öğrenci kimliğinizi 

göstermeniz gerekmektedir. Berlinpass’ın böylelikle iki etiketi olacaktır:  

 Halihazırdaki gümüş renkli „be-berlin“ etiketi 

 Yeni kırmızı etiket. 

 

Berlinpass’ımın süresi 1 Ağustos 2018’de bitiyorsa ne yapmam gerekiyor?  

 

1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren siz ve çocuğunuz ‚ gümüş renkli ‚be-berlin‘ etiketli 

Berlinpass ile toplu taşıma araçlarını ücretsiz ya da indirimli kullanamazsınız. Bunun için artık 

yeni kırmızı etikete ihtiyacınız olacak. Bu nedenle 1 Mayıs 2018 ile 31 Temmuz 2018 

arasında mutlaka Berlinpass’ınızı Mülteci İşleri Daire Başkanlığı’na (LAF) götürmeniz 

gerekmektedir. Böylelikle bilet almak zorunda kalmayacaksınız. Berlinpass’ınız bilet yerine 

geçecektir. 

 

Dikkat! 

Siz veya çocuğunuz 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarını yeni kırmızı 

etiket olmaksızın, siz veya çocuğunuz „Kaçak Yolcu“ muamelesi göreceksiniz. Bu 

durumda ekstra 60 Avro ceza ödemeniz gerekecektir. 

 

Saygılarımızla 

 

 


