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Berlin’e hoş geldiniz — Giriş  

I. Berlin’e hoş geldiniz

Berlin Yönetici Belediye Başkanı’nın hoş geldiniz yazısı

Sayın yeni Berlin’li, 
İlk önce size Berlin’e hoş geldiniz demek istiyorum!
Size birçok olanak sunan ve heyecan veren bir şehre geldiniz. Şehir gittikçe büyümekte ve işyer-
lerinin sayısı artmakta. Berlin’in kültürel açıdan da sunacak çok şeyi var. 

Yinede: Her işin başı zor olabilir. Bu sebepten dolayı bir an önce Berlin’e ayak uydurmanızı 
diliyorum. Bu «hoş geldiniz paketiyle» sizin alışmanızı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bunun 
içinde size yol gösterici ve yardımcı olacak birçok faydalı bilgi bulabilirsiniz. Sizi ve ailenizi uyum 
sağlamanız esnasında lisan kursları, çocuk yuvalarımız, okullarda hedefe odaklı teşviklerle ve 
çok sayıda danışmanlık hizmeti ve yardımlar vasıtasıyla pratik olarak da destekliyoruz. 

Size şöyle seslenmek istiyorum: Bu çok çeşitli olanaklardan faydalanın. Almancayı ne kadar 
çabuk öğrenirseniz, hem siz hem de çocuklarınız ilişki kurmayı, toplumumuzda başarılı ve 
katılımcı olmayıda o kadar çabuk başarırsınız. Çünkü amacımız tam bu. Biz hepimiz Berlin’iz. 

Bu anlamda sizlere Almanya’nın başkenti ile iyice kaynaşmanızı, şehrimizin avantajlarını ça-
bucak keşfetmenizi ve her şeyden önce buraya bir an önce kök salmanızı, burada dostlar edin-
menizi ve şehrimizin toplumsal hayatına katılmaktan keyif almanızı diliyorum. 

Tekrar Berlin’e hoş geldiniz diyorum!

Klaus Wowereit
Berlin Yönetici Belediye Başkanı

Klaus Wowereit 

Berlin Yönetici Belediye Başkanı
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Çalışma, Uyum ve Kadınlar Senatörünün hoş geldiniz yazısı

Sayın yeni Berlin’li,
Almanya’nın en büyük şehri olan Berlin size hoş geldiniz diyor. Şehir sizin burada olmanıza, 
fikirlerinize, enerjinize ve tecrübelerinize seviniyor. Siz bu metropole zenginlik katıyorsunuz. 

Berlin, insanların hangi yaşam tarzını sevdiklerinden, hangi kökenden geldiklerinden ve hangi 
dine ait olduklarından bağımsız olarak severek yaşadıkları, dünyaya açık ve hoşgörülü büyük 
bir şehirdir. 

Bir arada yaşamamızın temeli demokrasi ve herkesin eşit olmasıdır ve bu temel değerler, her-
kesin birbirine karşı gösterdiği saygı ve kişisel özgürlüklerin korunması şehrimizin çekiciliğini 
oluşturmaktadır. 

Berlin’lilerin birçoğu burada doğmadılar, birçoğu ise iş, sosyal yükselme, başarı ve kişisel şans-
larını aramak veya savaştan veya ekonomik zorluklardan kaçmak için daha sonra buraya ta-
şındılar. Berlin bu insanların çoğu için vatan oldu. Bunun sebeplerinden bir tanesi de şehrin 
bireysel yaratıcılık ve yaşam geliştirmek için büyük serbestlikler sunmasıdır.

Sizin de uluslararası bir karaktere sahip bu metropolün yaşam tarzını takdir etmenizi, rahat ve 
saygılı bir şekilde bir arada yaşamayı güçlendirmeye yardımcı olmanızı diliyorum.

Yeni Berlin’li olarak tabii ki ilk önce danışmanlık hizmetine ve yardıma ihtiyacınız olacaktır. Bu 
büyük şehirde ilk alışma aşamasında biraz yardımcı olmak amacıyla sizin için bu hoş geldiniz 
broşürünü hazırladık. Yabancı olan bu yeni ortama kısa sürede uyum sağlamanız ve mümkün 
olduğunca çabuk kendinizi burada evinizde gibi hissetmenize katkıda bulunacağını umuyorum. 

Berlin, farklı kökenlerden gelip burada bir arada yaşayan insanlarla birlikte şehrin geleceğini 
şekillendirmek istiyor ve siz de buna katılmaya davetlisiniz. 

Sizlere bol başarılar diliyorum! 

Dilek Kolat
Çalışma, Uyum ve Kadınlar Senatörü

Dilek Kolat

Çalışma, Uyum ve Kadınlar Senatörü
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Berlin’e hoş geldiniz — Giriş  

Uyum Görevlisi tarafından giriş

Göçmenler için hazırlanan bilgi paketinin sayın kullanıcısı,
Berlin’e hoş geldiniz! Berlin’in göçe ihtiyacı var ve yeni hemşerilerimizin beraberlerinde yeni va-
tanlarına getirdikleri fikirlere, deneyimlere ve yeteneklere çok seviniyoruz. Şehrin sizin için yeni 
bir vatan olacağını, burada kendinizi iyi hissedeceğinizi ve alışacağınızı ümit ediyorum. Başka 
bir şehirde hayata yeniden başlamak her zaman güvensizlik ve problemleri de beraberinde ge-
tirir. Bu broşürün amacı verdiği bilgilerle yeni başlangıcınızı biraz kolaylaştırmak ve yön bulma-
nıza yardımcı olmaktır. Şehre yeni gelen birisi için Berlin çoğu zaman çok karmaşık görünür ve 
yönetim yapısı kolay anlaşılmaz. Birçok farklı yerden yardım ve destek alabilirsiniz. Tüm hayat 
sorunlarınız için tek bir başvuru merkezi yoktur. Bu sebepten dolayı Berlin’de «işlerin nasıl yü-
rüdüğünü» anlamak için çaba sarfetmekten kaçınamazsınız. Bu sebepten dolayı bu hoş geldiniz 
broşürü sizin için hazırlandı ve bu konularda size yardımcı olacaktır. 

İkametimi nereye ve nasıl bildireceğim? Çocuklarım hangi okula gidebilir? Benim için uygun 
lisan kursları var mı? Göçmen danışmanlığı için başvuracağınız yerler ve muhataplar veya bir 
uyum kursuna nerede katılabileceğinize dair bilgileri Bölüm I’de bulabilirsiniz. Berlin 12 semti 
ile merkezî olmayan bir yönetim yapısına sahiptir. Sizin için önemli olan başvuru yerleri çoğu 
zaman sizin oturduğunuz semtte de bulunmaktadır. Bölüm II’de siz ilk adımları attıktan sonra 
yaşamınız için yardımcı olacak ve danışmanlık hizmeti verecek yerleri tanıtmaktadır: Bu alan-
daki odak konular ikamet, çalışma ve eğitimdir. Çocuklar ve gençler için ne gibi olanaklar var ve 
aileler için ne gibi yardımlar bulunmakta? Ayrımcılığa maruz kaldığımda kime başvurabilirim? 
Engelliler nereden destek alabilirler?

Ulaşım, kültür ve boş zaman değerlendirmeye dair kısa bir özeti Bölüm III’de bulabilirsiniz. Biz-
ler tabii ki bir rehberin veya Berlin’in kültürel ve turistik olanakları hakkında bilgi veren geniş 
kapsamlı etkinlikler takviminin yerini alamayız. Bölüm IV’ün konusu uzun vadede uyum. Bu 
bölümde ikamet hukuku ve Alman vatandaşlığına alınma, Alman pasaportunu ne zaman ve 
nereden alabileceğiniz hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Kriz hizmetleri ve acil durumlarda yardım 
olanaklarına ilişkin bilgileri içeren bir özet bilgi paketinin son kısmını oluşturmaktadır. 

Eğer problemleriniz olursa büromuz size danışmanlık hizmeti vererek destek olmaya hazırdır. 
Adresimizi bir sonraki sayfada bulabilirsiniz. 

Berlin heyecan vericidir. Berlin dünyaya açıktır. Herkese açık olan bu toplumun yaşam tarzını 
sizin de takdir etmenizi ve rahat ve saygılı bir şekilde bir arada yaşamayı güçlendirmeye 
yardımcı olmanızı diliyorum. 

Dr. Monika Lüke
Senatonun Uyum ve Göç Görevlisi

Dr. Monika Lüke

Uyum ve Göç Görevlisi 
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2. Berlin’e yeni gelenler için
Yabancı bir şehirde hayata yeniden başlamak kolay değildir. Alışmanız gerek, bir eve ihtiyacınız 
var ve belki de iş arıyorsunuz. İlk birkaç hafta içerisinde mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde 
yerine getirmeniz gereken bazı şeyler var. 

2.1 İlk adımlar
Berlin’i yeni ikamet yeriniz olarak bildirin
Almanya’nın her yerinde olduğu gibi Berlin’de de ikamet bildirme yükümlülüğü vardır. Bunun 
anlamı Berlin’de bir eve taşınan her kişinin ikametini «Vatandaş Dairesine» bildirmek zorunda 
olmasıdır. Berlin’de bildirimler yasasının (Bildirim Yasası) 11. maddesi gereğince, ikamet kaydı-
nın iki hafta içerisinde yapılması gereklidir. Bu kayıt, semtlerin vatandaş hizmetlerinde yaptırı-
lır. Belediyelerin adreslerini «Berlin Eyaleti ve Semtleri» başlıklı 3. bölümde bulabilirsiniz.

Çocuklarınızı bir okula kaydettirin.
Almanya’da zorunlu okula gitme süresi 10 yıldır. Eğitim yılı her sene 1 Ağustos tarihinde başlar 
ve 6. yaşını doldurmuş olan veya 31 Aralığa kadar dolduracak olan tüm çocuklar okula gitmekle 
yükümlüdür. Bir sonraki yıl 1 Ocak–31 Mart tarihleri arasında 6 yaşını dolduracak olan çocuklar 
da, velilerinin dilekçe vermesi halinde, okula alınabilirler.

Destek alın
Uyum ve Göç Görevlisinin bürosu da, uyum, yabancılar politikası, hukuki ve sosyal meselelerde 
danışmak isteyenler için, doğrudan danışma merkezi görevini görür. Tereddütlü olduğunuz ko-
nularda bize başvurun. Biz bunları açıklığa kavuştururuz ve problemlerinizin olması durumun-
da veya acil durumlarda da size danışmanlık hizmeti veririz. 

Uyum ve Göç Görevlisi (Die Beauftragte des Senats für Integration und Migration)
Dr. Monika Lüke
Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin
Tel.:  (030) 90 17-23 51
Faks:  (030) 90 17-23 20
E-posta:  Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de 
www.integrationsbeauftragte.berlin.de 

Çocuk parası (Kindergeld) talep edin 
Ebeveynler, çocukların sayısına göre basamaklandırılmış çocuk parası alma hakkına sahiptirler. 
Çalışmayan ebeveynler de çocuk parası alırlar. Çocuk parası müracaatlarının iş ajansı bünyesin-
deki aile kasasına (Familienkasse) veya işverene yapılması gerekmektedir.

İş ajanslarının adreslerini 7.1 nolu bölümde bulabilirsiniz.

Şehri tanıyın
Bir şehir planı tedarik edin. Bu sayede şehri daha kolay tanıyabilir ve gideceğiniz yerleri daha 
kolay bulabilirsiniz. Toplu taşıma araçlarını da kullanın. Berlin esaslı bir toplu taşıma ağına 
sahiptir. Berlin’de banliyö trenleri (S-Bahn), metro (U-Bahn), otobüsler ve tramvaylar bulun-
maktadır. Şehrin içerisinde bulunan noktalara toplu taşıma araçları ile kolayca ulaşabilirsiniz. 
Bu konuya ilişkin daha fazla bilgiyi 17 nolu bölümde bulabilirsiniz. 

Uyum ve Göç Görevlisi 
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2.2 Yeni göçmenler için danışmanlık hizmetleri
En önemli adımlar atıldıktan sonra örneğin yaşadığınız semtin belediye binasında bulunan Va-
tandaş Dairesinden (Bürgeramt) daha fazla bilgi ve destek alabilirsiniz. Tabii ki, Berlinli vatan-
daşların yararlandığı tüm danışmanlık hizmetlerinden siz de aynı şekilde yararlanabilirsiniz. 
Vatandaş Daireleri suretlerin tasdiklenmesi ve yabancı ehliyetlerin değiştirilmesi gibi birçok hiz-
met sunmaktadır. Vatandaş Dairesi çalışanları size formların ve başvuruların doldurulmasında 
da yardımcı olurlar. Vatandaş Dairelerine ilişkin daha fazla bilgiyi 3 nolu bölümde bulabilirsiniz. 

Yeni göçmenler için bunun dışında özel danışmanlık hizmetleri de var: Yetişkinler için göç da-
nışmanlığı ve 27 yaşına kadar olan genç göçmenlere danışma ve rehberlik hizmeti veren Gençlik 
Göç Hizmetleri. Danışmanlık hizmetini sosyal yardım ve mülteci kuruluşları vermektedirler.

Bunun haricinde iltica davalarına, iltica davaları dâhilinde ki hizmetlere ve vatanınıza olası geri 
dönmeye ilişkin sorular için iltica talebinde bulunanlar için merkezi hizmet dairesinin sosyal 
hizmetleri (Sozialdienst der Zentralen Leistungsstelle für Asylbewerber) (ZLA) ve iltica talebin-
de bulunanlar için merkezi barındırma tesisi (Zentrale Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber) 
(ZAA) bulunmaktadır. 

Göç İlk Danışmanlığı (Migrationserstberatung) 
Göç ilk danışmanlığında (MEB) uyuma ilişkin tüm sorularınız hakkında şahsınıza özel bir da-
nışmanlık hizmeti ve destek alabilirsiniz. Danışmanlar sizinle birlikte bir teşvik planı hazırlar 
ve diğer kurumlar tarafından alabileceğiniz destek olanaklarına dair bilgi verirler. MEB uyum 
kursları esnasında verilen danışmanlık ve bakım hizmetleri için de yetkilidir. Ayrıca sizin uyum 
kurslarına gittiğiniz sürelerde çocuğunuza bir bakıcının bulunması için yardımcı olur. 

Göç ilk danışmanlığı 27 yaşını geçmiş yetişkin yeni göçmenler içindir. Örneğin:
– Eşleri ve çocuklarıyla birlikte göçen Alman kökenliler için, gelişlerinden itibaren 3 yıl süreyle 

danışma hizmeti,
– Sürekli olarak Federal bölgede ikamet eden yabancılar için gelişlerinden itibaren 3 yıl süreyle 

veya sürekliliğe dayalı ikamet statüsünü almalarına kadar danışma hizmeti, 
– Uzun süreden beri Federal bölgede ikamet eden yabancılar ve göçen Alman kökenlilere somut 

kriz durumlarında, yeterli danışmanlık hizmeti kapasitesinin olmasına bağlı olarak danışma 
hizmeti.

Genç Göçmenler Hizmeti (Jugendmigrationsdienste) 
Genç Göçmenler Hizmeti (Jugendmigrationsdienste) (JMD) yeni göç etmiş gençler ve tam gün 
okula gitme zorunluluğuna tabi olduğu yaşı geçmiş fakat 27 yaşını geçmemiş genç yetişkinler 
içindir. (Okula gitme zorunluluğu için 10.2 bölümüne bakınız). Bu danışma hizmeti, temelli Al-
manya’da kalacak olan gençler için düşünülmüştür ve bu ülkeye gelişlerini takiben en kısa za-
manda gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, uzun süredir Almanya’da yerleşik 12–27 
yaş grubundaki göçmen çocuk, genç ve genç yetişkinler de, özel bir uyum ihtiyacı hissedilmesi 
halinde, bu hizmetten yararlanabilirler.

Yeni gelmiş genç bir göçmen olarak, JMD’nin şu hizmetlerden yararlanabilirsiniz:
– Uyum sürecinizin her aşamasında bireysel ihtiyaca cevap veren danışma ve rehberlik hizmeti. 

Bireysel uyum planınız, sizinle birlikte hazırlanır.
– Diğer hizmetlerden ve kurumlardan ihtiyaçlarınıza göre yararlanmanız için aracılık. Örneğin, 

çocuk ve gençlere yardım dernekleri, gençlere meslek yardımı dernekleri, gençlik ve uyuşturucu 
danışmanlık merkezleri, sağlık ve hamilelik danışmanlık merkezleri.

– Dil kursları, mesleğe hazırlık olanakları, meslek eğitimi, boş zamanları değerlendirme ve koru-
yucu tedbirler, staj gibi bireysel uyum sürecinize katkıda bulunacak uygun hizmetler ve bunun 
yanı sıra dil kursları süresince danışmanlık ve destek.
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– Eğitim ve meslek eğitimi sisteminde yönlendirme, meslek seçimi planlaması, enformasyon 
teknolojilerine ısındırma gibi gruplar halinde hizmetlerin yanı sıra boş zamanları değerlendir-
meye yönelik pedagojik hizmetler.

– Özel kriz durumlarında yardım.

Uyum sürecinizle ilgili her türlü sorunuz ve istekleriniz için bu hizmet servislerine başvurabilir-
siniz! Bu olanaklardan faydalanın, bu sayede Berlin’de daha kısa sürede kendinizi evinizde gibi 
hissedeceksiniz!

Göçmenler için İlk Danışma Merkezlerinin ve Gençlik Göç Hizmetlerinin adres listesini Berlin’de-
ki hayır kurumlarının broşüründe bulabilirsiniz. Bu broşürü ise, örneğin Yabancılar Dairesindeki 
bilgilendirme merkezinden edinebilirsiniz.

Berlin hayır kurumları birlikleri LIGA’nın bilgilendirme merkezi Berlin Yabancılar Dairesindedir: 
Haus A, Raum 176 
Friedrich-Krause-Ufer 24
13353 Berlin
Mesai saatleri: 
Pazartesi ve Salı günleri saat 7:00 – 14:00 
Perşembe günleri saat  10:00 – 18:00

«Danışmanlık hizmetinden faydalanın! Göçmenler için Danışmanlık Hizmetleri» isimli broşür 
Hoş geldiniz! 

Uygun bir Almanca kursu ararken yardıma ihtiyacınız var mı? 

Devlet daireleri ile olan işlerinizde sorularınızmı var? Okul ve mesleki konularda desteğemi 
ihtiyacınız var ? Günlük sorunları hallederken destek almak ister misiniz?

Yetişkinler için Göç Danışmanlığı ve Genç Göçmenler Hizmeti (27 yaşa kadar) size ücretsiz ve sır 
saklayarak bilgi, danışmanlık ve rehberlik hizmeti verir. 

«Danışmanlık hizmetinden faydalanın! Göçmenler için danışmanlık hizmetleri» («Lassen Sie 
sich beraten! – Beratungsangebote für Zuwanderinnen und Zuwanderer») isimli broşürü hoş 
geldiniz paketi ile Yabancılar Dairesinden alabilirsiniz veya uyum görevlisinin internet sayfasın-
dan indirebilirsiniz: www.integrationsbeauftragte.berlin.de 

ZAA ve ZLA kurumlarının sosyal hizmetleri ile nasıl irtibat kuracaksınız? 
İltica talebinde bulunanlar için merkezi barındırma tesisinin (Zentrale Aufnahmeeinrichtung für 
Asylbewerber) ve iltica talebinde bulunanlar için merkezi hizmet dairesinin sosyal hizmetlerine 
(Sozialdienst der Zentralen Leistungsstelle für Asylbewerber) hizmet hakkı açısından yetkili ol-
duğu süre boyunca iltica davalarına, iltica davaları dâhilinde ki hizmetlere ve vatanınıza olası 
geri dönmeye ilişkin sorularınız için her zaman başvurabilirsiniz. 

Güncel problemlerinizde her zaman 4. katta bulunan sosyal hizmetlere başvurabilirsiniz. Ancak 
önceden randevu almadan gelirseniz, bir müddet beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bununla be-
raber 3. katta bulunan (ZLA) ve sizin muhatabınız olan personel vasıtasıyla mesai saatleri hari-
cinde bir randevu alabilirsiniz veya detaylı bir görüşme yapmak için bir randevu almak amacıyla 
sosyal hizmetlere kendiniz bizzat gidebilir veya telefonla irtibat kurabilirsiniz. 

Sorularınıza geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde cevap verebilmek için genelde, halen ikamet 
hakkı açısından sahip olduğunuz statünün görülebildiği kimlik evraklarınızı yanınızda getirme-
niz gerekmektedir. Bunun haricinde probleminizle ilişkili mevcut evrakları da sunabilirseniz, 

Berlin hayır kurumları 
birlikleri LIGA’nın bilgi-

lendirme merkezi Berlin
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çözüme yardımcı olmuş olursunuz. Bu evraklar örneğin diğer devlet dairelerinin/makamlarının 
yazıları veya örneğin doktor raporları da olabilir. Danışmanlık hizmetleri esnasında tercüman-
lar da size yardımcı olacaklardır. 

Muhataplarınız:
Tel.:  (030) 90229 – 3180, (030) 90229 – 3181, (030) 90229 – 3182, (030) 90229 – 3183
Faks:  (030) 90229 – 3094 
e-posta:  poststelle@lageso.berlin.de 
Adres:  Turmstraße 21, Haus A (GSZM Moabit), 10559 Berlin

2.3 Uyum kursu (Integrationskurs)
Eğer Almanca biliyorsanız, bu yeni bir Berlin’li olarak hayatınızı çok kolaylaştırır. Lisan size bir-
çok olanakların kapısını açacaktır: komşularınızla, meslektaşlarınızla konuşabilecek veya yeni 
insanlarla daha kolay tanışacaksınız. Radyo ve televizyondaki haberleri izleyebilecek, kitap ve 
gazeteleri okuyabilecek, sinemada seyrettiğiniz filmi veya tiyatroda izlediğiniz eseri anlayabi-
leceksiniz. 

Uyum kursları sürekli olarak Almanya’da yaşayan ve hiç veya çok az Almanca bilen ve artık 
okula gitmeyen göçmenlere yöneliktir. Kursun bir amacı, Almanca öğretmektir, çünkü iyi bir 
Almanca bilgisi, uyum için bir anahtardır. Aynı zamanda, geldiğiniz bu yeni çevrede başarılı ol-
manız için, toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşam hakkında bilgi sahibi olmak da vazgeçilmez 
bir koşuldur.

Uyum kursu 600 saatlik bir lisan kursundan ve 60 saatlik bir rehberlik kursundan oluşmaktadır. 
Genel uyum kursunun yanı sıra özel olarak kadınlara, ebeveynlere, gençlere ve yeterince okuma 
yazma bilmeyen göçmenlere yönelik özel uyum kursları da sunulmaktadır. 

Lisan kursunda günlük hayatın ve iş hayatının tüm önemli alanları için gerekli olan kelime hazi-
nesini öğrenirsiniz. Ayrıca diğer şeylerin yanında Almanca bir mektubun nasıl yazıldığını, form-
ların nasıl doldurulduğunu, telefonda nasıl konuşacağınızı veya bir iş için nasıl başvuracağınızı 
öğrenirsiniz. 

Rehberlik kursunda ise Almanya’da yaşam ve toplumumuzda geçerli olan kurallar ve değerler 
hakkında bilgiler verilmektedir. Almanya’yı tanıyacak ve kanunlar, politika, kültür ve yeni vata-
nınızın yakın tarihi hakkında en önemli konuları öğreneceksiniz. Haklarınız ve yükümlülükleri-
niz ve aynı zamanda Alman günlük yaşam tarzı, gelenekleri, kuralları ve hürriyetleri hakkında 
bilgi alacaksınız. 

Eğer bir uyum kursuna katılma olanağınız veya hatta yükümlülüğünüz varsa, Yabancılar Daire-
si size bu konuda bilgi verecektir. 

Eğer bir uyum kursuna katılma hakkınız veya yükümlülüğünüz varsa, Yabancılar Dairesi size 
kursa katılma hakkınıza dair bir tasdik belgesi verecektir. 

Eğer bir AB vatandaşı iseniz – kurslardaki mevcut yer çerçevesinde- siz de bir uyum kursuna 
katılabilirsiniz. Bunun için kursa katılmanıza izin verilmesi için bir dilekçe vermeniz gerekir. Bu 
dilekçeyi Göç ve Mülteciler Federal Dairesinin yerel uyum bürosuna vermeniz mümkündür. 

Kurs veren kurumların güncel listesi, size bu hoş geldiniz paketi ile birlikte verildi. Bu listeden 
kendiniz bir kurs kurumu seçebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgiyi, lütfen, yine, elinizdeki hoş geldiniz 
paketinde yer alan Göç ve Mülteciler Federal Dairesinin broşüründen edinebilirsiniz. 

Daha fazla bilgi edinmek için müracaat yeri:
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Göç ve Mülteciler Federal Dairesi – Berlin Yerel Uyum Bürosu (Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge – Regionalstelle Integration Berlin)
Askanierring 106, 13587 Berlin
Tel.: (030) 35582-0 
www.bamf.de 

Yasal koşullar
Uyum kursuna kimler katılabilir?
Aşağıdaki kişiler, bir kereye mahsus olmak üzere uyum kurslarına katılma hakkına sahiptirler: 

Almanya’da sürekli ikamet eden ve oturma iznini ilk olarak
– Çalışma amaçlı,
– Aile birleşimi yoluyla almış,
– Mülteci olarak kabul edilmiş veya insani sebeplerden dolayı kabul edilmiş olan,
– Uzun süreli ikamet hakkına sahip olan

yabancılar.

Eğer yabancı, bir yıldan daha uzun süreli bir oturma müsaadesi (Aufenthaltserlaubnis) almışsa, 
genelde bu durumda sürekli ikamet ettiğinden yola çıkılabilir.

Aşağıda sıralanan kişiler uyum kurslarına (Integrationskurs) katılmayı bir hak olarak talep ede-
mezler:
– Okula başlayan ya da kendi ülkelerinde okula başlayarak Almanya’da devam edecek olan 

çocuk, genç ve genç yetişkinler,
– Uyum ihtiyacının çok düşük olduğunun açıkça görüldüğü kişiler (Örneğin profesyonel sporcu-

lar, bilim insanları, üst düzey yöneticiler)
– Zaten yeterli derecede Almanca bilenler

Uyum kurslarına katılım için, ödeme gücü göz önünde bulundurularak, uygun bir ücret alınır.

Alman kökenli göçmenler (Spätaussiedler) ile eşleri ve çocukları, uyum kurslarına ücretsiz katıl-
ma hakkına sahip bulunmaktadırlar. 

Okula başlayan ya da kendi ülkelerinde okula başlayarak Almanya’da devam edecek olan çocuk, 
genç ve genç yetişkinler, bunun dışındadır. Gerekli görüldüğü takdirde, uyum kursları, sosyal 
pedagojik rehberlik hizmeti ve çocuk bakım hizmeti ile desteklenir.
– Uyum kursuna katılma hakları bulunan ve sözlü olarak basit bir şekilde dertlerini anlatabilecek 

kadar bile Almanca bilgisine sahip olmayan veya
– Uyum kursuna katılma hakları bulunan, aile birleşimi yoluyla veya insani sebeplerden dolayı 

kabul edilmiş olarak oturma müsaadesi almış fakat sözlü olarak basit bir şekilde dertlerini 
anlatabilecek kadar bile Almanca bilgisine sahip olmayan veya

– sosyal yardım alan ve sosyal yardımı veren makam tarafından bir uyum sözleşmesi çerçeve-
sinde kursa katılması öngörülen veya

– özellikle uyum ihtiyacının yüksek olduğu görülen

yabancılar uyum kursuna katılmaya mecbur tutulabilirler.

– Almanya’da mesleki ya da herhangi bir başka eğitim gören,
– Almanya’da bunlara benzer bir eğitim programına katıldıklarını belgeleyebilenler veya
– Kurslara düzenli devam etmeleri imkânsız olan ya da beklenemeyen yabancılar, 
uyum kurslarına katılma yükümlülüğünün dışında tutulurlar.
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Uyum kurslarına katılma hakkına sahip olmayan veya hakkını kaybetmiş olan yabancılar, Göç ve 
Mülteciler Federal Dairesine verecekleri bir dilekçe ile kurs kapasitesi elverdiği takdirde, kurslara 
katılabilirler. Bu kural, Almanya’ya yeni göç etmiş Avrupa Birliği vatandaşları ve aile fertleri için 
de geçerlidir. 

Uyum kursunu başarılı olarak bitirmek oturma hakkı açısından da avantajlar sağlar. Böylece 
hem Almanca lisanının hem de Almanya’nın hukuk ve toplumsal düzeni ve yaşam tarzı hak-
kında temel bilgilere sahip olduğunuzu kanıtladığınızdan dolayı süresiz oturma müsaadesinin 
verilmesi için iki ön şartı yerine getirmiş olursunuz. Ayrıca bu sayede Alman vatandaşlığına 
alınma talebinde bulunma hakkını elde etmeniz için gerekli olan süre en az 1 sene daha kısalır.

Eğer uyum kursuna katılım zorunluluğu bulunmasına rağmen düzenli olarak katılmazsanız, 
oturma müsaadenizin uzatılması reddedilebilir. Bunun haricinde para cezası verilebilir ve sosyal 
yardımlar azaltılabilir. Uyum kursuna gidilip daha başarı ile tamamlanmadıysa, oturma müsaa-
denizin uzatılması 1 sene ile sınırlandırılabilir. 

3. Berlin Eyaleti ve Semtleri (İdari yapı)
Berlin başkenttir ve yaklaşık 3,5 milyon nüfusu ile Almanya’nın en büyük şehridir. Berlin, aynı 
zamanda Federal Almanya Cumhuriyeti’nin 16 eyaletinden birisidir. 

Berlin Eyaleti, Yönetici Belediye Başkanı ve en fazla 8 senatör ile senato tarafından yönetilir. 
Senato, Eyalet Parlamentosu olan Berlin Milletvekilleri Meclisi tarafından seçilir. Milletvekilleri 
Meclisi’nde çeşitli partilerden en az 130 Milletvekili görev yapar. Berlinliler, milletvekillerini en 
az 5 yılık bir yasama dönemi süresi için seçerler.

Berlin, 1948 yılından 1990 yılına kadar Batı Berlin (488 km2) ve Doğu Berlin (403 km2) olmak 
üzere ikiye bölünmüş durumda idi. 

Berlin 12 semtden oluşur. Her semtin kadın veya erkek bir Belediye Başkanından ve kendi so-
rumluluk alanları olan belediye azalarından oluşan bir belediyesi (Bezirksamt) vardır. Semt be-
lediyeleri de demokratik yollardan işbaşına gelirler. Avrupa Birliği’ne üye bir ülkenin vatandaşı 
iseniz, göçmen olarak da yaşadığınız semtin Belediye Meclisi üyelerini (BVV) seçme hakkına 
sahipsiniz. 

Halletmeniz gereken pek çok idari meselede, yaşadığınız semtin Vatandaş Dairesi (Bürgeramt), 
sizin için en önemli adres olacaktır. Resmi dairelerle ilgili bilgi ve danışma hizmeti ile bilgi bro-
şürlerini buradan alabileceksiniz. Vatandaş Dairesinde (Bürgeramt) ayrıca ikamet kaydı yaptıra-
cak veya sildirecek, pasaport ve nüfus cüzdanı ile ilgili işlemleri yaptıracak, resmi onay gereken 
işlemleri yaptırabilecek, iyi hal kâğıdı alabilecek veya özel danışma hizmeti isteyebileceksiniz.

Berlin online idari servisinde service.berlin.de adresinde hizmetler, adresler, devlet daireleri, 
mesai saatleri hakkında ve daha birçok bilgiyi bulabilirsiniz!

Bunun dışında Yönetici Belediye Başkanlığında da bir vatandaş şubesi olmakla birlikte, işlemle-
rin pek çoğunu kendi ilçenizdeki belediyede halledebileceksiniz. 

Berlin hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? O zaman Berlin’in internet sayfalarını 
ziyaret ediniz:

Almanca: www.berlin.de 

İngilizce: www.berlin.de/english/index.html 



14

İlçe belediyelerindeki Vatandaş Dairelerinin mesai saatleri genelde şöyledir:
Pazartesi  saat 08.00 – 15.00
Salı   saat 11.00 – 18.00
Çarşamba saat 08.00 – 13.00
Perşembe  saat 11.00 – 18.00
Cuma   saat 08.00 – 13.00
ve randevu alarak

Berlin semt belediyelerinin (Bezirksamt) listesi:
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin
Tel.:  (030) 9029-10
e-posta:  Buergeramt@Charlottenburg-Wilmersdorf.de
İnternet:  www.charlottenburg-wilmersdorf.de

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Frankfurter Allee 35/37, 10247 Berlin ve
Yorckstraße 4–11, 10965 Berlin
Tel.:  (030) 90298-0
e-posta:  buergeramt@ba-fk.verwalt-berlin.de
İnternet:  www.friedrichshain-kreuzberg.de

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin
Tel.:  (030) 90296-0  Faks: (030) 90296-3509
e-posta:  Poststelle@lichtenberg.berlin.de
İnternet:  www.berlin.de/ba-lichtenberg

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Alice-Salomon-Platz 3, 12591 Berlin
Tel.:  (030) 90293-0
e-posta:  poststelle@ba-mh.verwalt-berlin.de
İnternet:  www.berlin.de/marzahn-hellersdorf

Bezirksamt Mitte von Berlin, Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin
Tel.:  (030) 9018-20  Faks: (030) 9018 488 3 1111
e-posta:  burgeramt@ba-mitte.verwalt-berlin.de
İnternet:  www.berlin.de/mitte

Bezirksamt Neukölln von Berlin, Karl-Marx-Str. 83, 12043 Berlin
Tel.:  (030) 90239-0
e-posta:  bamtrathaus@bezirksamt-neukoelln.de
İnternet:  www.berlin.de/neukoelln

Bezirksamt Pankow von Berlin, Breite Str. 24A–26, 13187 Berlin
Tel.:  (030) 90295-0  Faks: (030) 90295-2244
e-posta:  poststelle@ba-pankow.verwalt-berlin.de
İnternet:  www.berlin.de/pankow

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Eichborndamm 215–239, 13437 Berlin
Tel.:  (030) 90294-0  Faks: (030) 90294-2215
e-posta:  buergeraemter@reinickendorf.berlin.de
İnternet:  www.berlin.de/reinickendorf

Bezirksamt Spandau von Berlin, Carl-Schurz-Str. 2–6, 13597 Berlin
Tel.:  (030) 90279-0  Faks: (030) 90279-2828
e-posta:  buergeramt-rathaus@ba-spandau.berlin.de
İnternet:  www.berlin.de/ba-spandau/
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Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Kirchstr. 1/3, 14163 Berlin
Tel.:  (030) 90299-0 
e-posta:  buergeramt@stegl-zehl.verwalt-berlin.de
İnternet:  www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin, John-F.-Kennedy-Platz 1, 10825 Berlin
Tel.:  (030) 90277-0
e-posta:  kontakt@ba-ts.berlin.de
İnternet:  www.berlin.de/tempelhof-schoeneberg/

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin
Tel.:  (030) 90297-0  Faks: 90297-2845
e-posta:  buergeramt1@ba-tk.berlin.de
İnternet:  www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/ 

Yönetici Belediye Başkanlığında vatandaş şubesi  
(Bürgerreferat beim Regierenden Bürgermeister),  
Berliner Rathaus, Rathausstraße 15, 10178 Berlin 
Posta adresi: Berliner Rathaus, Jüdenstraße 1, 10178 Berlin
Tel.: (030) 9026-2020   Faks: (030) 9026-2370

Berlin Milletvekilleri Meclisi
Berlin Eyalet Parlamentosu olan Berlin Milletvekilleri Meclisi, 1993’ten bu yana, eski Prusya 
Eyalet Meclisi binasında faaliyet göstermektedir.

Berlin’de ikamet eden ve oy hakkı olan Almanlar, halkın temsilcisi olan Berlin Milletvekilleri 
Meclisi’ni seçerler. Siyasi partiler, seçime katılırlar ve onlar için yüzde 5 oy barajı geçerlidir. Bir 
yasama dönemi, 5 yıl sürer ancak, milletvekillerinin üçte iki çoğunluğunun kararı ya da referan-
dum ile zamanından önce sona erdirilebilir.

Berlin Milletvekilleri Meclisi, yasama organıdır. Kuvvetler dağılımı ilkesi uyarınca kuvvet icrası 
hükümetin, senatonun ve ona bağlı idari yapının (yürütme gücü) elindedir. Buna karşın hukuk-
sal güç ise (Yargı), bağımsız mahkemelerin elindedir.

Berlin Milletvekilleri Meclisi, Anayasa uyarınca, yüzde 60’ı doğrudan seçim bölgelerinden, yüzde 
40’ı ise, dolaylı olarak semt ve eyalet listeleri üzerinden seçilen en az 130 üyeden oluşur. Aynı 
partinin milletvekilleri parlamentoda bir grup oluştururlar.

e-posta vasıtasıyla bu gruplara aşağıda belirtilen adresler üzerinden ulaşabilirsiniz:
SPD (Almanya Sosyal Demokrat Partisi): pressestelle@spd.parlament-berlin.de
CDU (Hıristiyan Demokrat Birliği): mail@cdu-fraktion.berlin.de
Die Linke (Sol Parti): kontakt@linksfraktion-berlin.de
Die Piraten (Korsan Partisi): post@piratenfraktion-berlin.de
Die Grünen (Yeşiller): gruene@gruene-fraktion-berlin.de

Berlin Milletvekilleri Meclisi, Yönetici Belediye Başkanı’nı seçer (Berlin Eyalet Hükümeti’nin ba-
şındaki kişiye bu isim verilir – senatonun internet adresi: www.berlin.de). Parlamentonun yasa-
ma görevinin yanı sıra bir diğer önemli görevi de, Eyalet Hükümeti’nin ve ona bağlı görev yapan 
idari yapının kontrolüdür. Burada en önemli ve en yüksek görev, devlet bütçesinin onaylanması 
ve kontrolüdür.

Berlin Parlamentosu’nun geleneksel oturum günü Perşembe günüdür. Bu gelenek, daha 1809 
yılında dönemin Şehir Temsilcileri Kurulu tarafından konulmuştur. O tarihten bu yana, tüm mil-
letvekillerinin toplandığı genel meclis toplantısı, tatiller dışında, her ayın ikinci Perşembe günü 
yapılır. Oturumlar kamuya açıktır. Kartlar, ziyaretçi servisi üzerinden temin edilebilir.
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Berlin Parlamentosu, Berlinliler için bir «Şikâyet Kutusu» oluşturmuştur. Milliyetinden bağımsız 
olarak, Berlin eyaletinin herhangi bir uygulamasından şikâyetçi olmak isteyen veya idari işlem-
lerde haklarının çiğnendiğini düşünen herkes, yazılı olarak parlamentoya başvurabilir. Ancak 
dilekçede, dilekçe sahibinin kimlik bilgilerinin yer alması zorunludur. Dilekçeler hakkında, Mil-
letvekilleri Meclisi’nin üyelerinden oluşan Dilekçe Komisyonu (Petitionsausschuss) karar verir. 
Komisyonda ele alınan konular hakkında gizlilik yükümlülüğü vardır. 

Berlin Parlamentosu’nu Potsdam Meydanı’nın hemen yakınında göreceksiniz.

Milletvekilleri Meclisi’nin girişinde ücretsiz olarak edinilebilecek bilgi broşürleri yer almaktadır. 
Yine aynı yerde, Milletvekillerinin biyografilerini içeren kitapçığı da edinmeniz mümkün. 

Berlin Milletvekilleri Meclisi (Abgeordnetenhaus von Berlin)
Niederkirchnerstrasse 5, 10111 Berlin 
Tel.: 030/2325-1064
Metro (U-Bahn) durağı: Potsdamer Platz, Kochstraße, 
Banliyö treni (S-Bahn) durağı: Anhalter Bahnhof, Potsdamer Platz 
Otobüs: M 41, M 29, 123, 148, 200

4. Uyum Görevlisi
4.1 Berlin Senatosu Uyum ve Göç Görevlisi
Berlin Senatosu Uyum ve Göç Görevlisi, birimler üstü olarak kadın ve erkek göçmenlerin uyumu 
için çalışır. 1981 yılında ilk kurulduğunda, Almanya’da bu alanda kurulmuş ilk makam olma 
özelliğini taşımakta idi. Bu makam 2011 yılından beri Eyalet Çalışma, Uyum ve Kadınlar Senato-
su’nun (Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen) bir dairesidir. 

Bayan Dr. Monika Lüke 01.11.2012 tarihinde uyum görevlisi makamını üstlendi.

Birimler üstü vazifeler
Berlin Senatosu Uyum Görevlisinin ana vazifesi, Berlin Senatosu’nun yabancılar ve uyum poli-
tikasına yön vermektir ve bu alandaki faaliyetleri, Berlin Eyaletinin diğer idari birimleri ile ko-
ordine halinde yürütmektir. Önemli bir diğer vazifesi ise, hukuki, uygulamaya yönelik ve sosyal 
alanda farklı kökenlerden, milliyetlerden ve dinlerden insanların bir arada yaşamalarını uzun 
vadede tehdit eden mevcut uyum engellerinin ortadan kaldırılmasına yönelik önlemleri analiz 
etmek ve konsept geliştirmektir. Bunun ağırlık noktalarını, idarenin kültürlerarası açılımının 
sağlanması ve ayrımcı tavırların ortadan kaldırılması oluşturur. Burada Uyum Görevlisi, Eşit 
Muamele İçin ve Ayrımcılığa Karşı Eyalet Dairesi (Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi) (Antidiskrimi-
nierungsstelle) ile sıkı bir işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Bu konuya ilişkin daha fazla bilgiyi 
8.2 nolu bölümde bulabilirsiniz. 

Uyum Görevlisinin ofisi, 2003 yılında kurulan «Eyalet Uyum ve Göç Sorunları Kurulunun» hiz-
met bürosudur. Bu kurulda, göçmen kuruluşlarının kadın ve erkek temsilcileri, eyalet idareleri-
nin, ekonominin ve sosyal yardım hizmeti veren kuruluşların temsilcileriyle beraber, senatonun 
göç politikasına eleştirel bir gözle destek vermektedirler. Eyalet Kurulu ayrıca, her yıl «Uyum 
Ödülü» vermektedir.

Birimler üstü diğer öncelikli görevler arasında, göçmenlerin durumuna yönelik olarak Uyum 
Görevlisi tarafından hazırlanan ve senato tarafından kararlaştırılan raporlar yer almaktadır.

Uyum Görevlisi, tüm bu görev alanlarında, yerel göçmen görevlileri ve temsilcilikleri, dernekler, 
kuruluşlar, girişimler ve diplomatik temsilciliklerle sıkı bir işbirliği içerisinde faaliyet gösterir.

Kadın ve erkek göçmenler için sosyal altyapı
Berlin Senatosu, uyuma yönelik çok sayıda önlem ile farklı senato idarelerince hizmet verilen 
göçmen gruplarının hukuki ve sosyal eşitliğini teşvik eder. Uyum Görevlisi, kadın ve erkek göç-
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menlerin toplumsal katılımını güçlendirmek amacıyla, özellikle etki alanı tüm Berlin olan göç-
men teşkilatlarını teşvik etmektedir. Bu çerçevede, eyalet çapında göçmen sorunları ile ilgilenen 
kuruluş ve dernekler, mali yardım da dâhil olmak üzere teşvik edilir.

Danışma
Uyum ve Göç Görevlisinin bürosu, uyum, yabancılar politikası, hukuki ve sosyal meselelerde 
danışmak isteyenler için, her zaman doğrudan danışma merkezi görevini de görür. Danışma 
hizmeti, belirsizliklerin vakit geçirilmeden aydınlatılmasında olduğu gibi, sorunlu ya da acil du-
rumlarda yardım sağlanmasına hizmet eder. 

Özellikle zorlu ve sorunlu bireysel vakalar, Uyum Görevlisinin de yer aldığı Berlin Ağır Vakalar 
Komisyonuna (Berliner Härtefallkommission) havale edilebilir.

Alman kökenli göçmenler
Uyum ve Göç Görevlisi bürosunun vazife alanı, 2002 yılı Temmuz ayında, Alman kökenli göç-
menlerin sosyal ve toplumsal uyumu temel sorunları yetkisini de içine alarak genişletildi. Bu 
göçmen grubunun uyum esnasında yaşadığı problemler diğer göçmen gruplarının yaşadığı 
problemlere benzemektedir. 

Halkla ilişkiler
Uyum ve Göç Görevlisi, toplumda uyum, açıklık ve anlaşmaya hazır olma yolunda çaba harcar-
ken, Alman ve Alman olmayan Berlinlilere önemli bilgiler de verir. Halkla ilişkiler çalışmasının 
bir amacı da, göç politikasına yönelik ilkeleri ve kararları ortaya koymak ve bunun hukuki te-
melleri hakkında bilgilendirmektir. 

Çeşitli etkinlikler ve halkla ilişkiler kampanyaları yoluyla, Alman ve Alman olmayan Berlin’lilere 
«bir arada yaşamanın doğallığının» anlatılmasına, güncel konuların ve çatışma noktalarının 
saptanmasına ve uyum konularında bir tartışma platformu yaratılmasına gayret gösterilmek-
tedir. Ziyaretçi gruplar, göç politikasındaki güncel sorunlar ve Berlinli göçmen toplumlarının 
durumu hakkında Uyum ve Göç Görevlisi bürosundan bilgi alabilirler. 

Uyum Görevlisi’nin www.integrationsbeauftragte-berlin.de adresindeki internet sayfası, etkin-
likler hakkında güncel bilgi edinme imkânı tanımaktadır.

Ücretsiz aylık Newsletter «Berlin international», ilgilenenlere e-posta yoluyla gönderilmekte-
dir. Kayıt olmak isteyenler, newsletter@intmig.berlin.de internet adresinden başvuru sayfasına 
ulaşabilirler. 

Die Beauftragte des Senats für Integration und Migration
Dr. Monika Lüke, Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin
Tel.:  (030) 9017-23 51  Faks: (030) 9017 2320
e-posta:  Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de 
İnternet:  www.integrationsbeauftragte.berlin.de 

Danışma hizmeti saatleri: 
Pzt, Sa, Prş  saat: 09.00 13.00 
Prş    saat: 15.00 18.00 
Danışma telefonu: (030) 9017-23 72

Halkla ilişkiler: 
Tel.:  (030) 9017-23 57 veya (030) 9017-2322
Newsletter: Tel.: (030) 9017-2374 
e-posta: newsletter@intmig.berlin.de

Görevliler, Arapça, İngilizce, Fransızca, Yunanca, İtalyanca, Hırvatça, Lehçe, Romence, Rusça, 
Sırpça, İspanyolca, Türkçe ve Vietnamca konuşmaktadırlar.
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4.2 Semtlerdeki uyum görevlileri 
Berlin’in her semt belediyesinde (BA) bir uyum görevlisi bulunmaktadır. Semt belediyelerinin 
(BA) uyum görevlileri, sorunlarınızda her an size yardımcı olmaya hazır bulunmaktadırlar. 

BA Charlottenburg-Wilmersdorf
Bay Mustafa T. Çakmakoğlu, Otto-Suhr-Allee 100, oda 235 b, 10585 Berlin
Tel.:  (030) 902913329  Faks: (030) 902912647
e-posta:  integrationsbeauftragte@charlottenburg-wilmeyrsdorf.de 

BA Friedrichshain-Kreuzberg
Bayan Regina Reinke, Yorckstr. 4–11, 10965 Berlin
Tel.:  (030) 902983133  Faks: (030) 902982515
e-posta:  Regina.Reinke@ba-fk.verwalt-berlin.de 

BA Lichtenberg-Hohenschönhausen
N.N., Möllendorffstraße 6, 10360 Berlin
Tel.:  (030) 90296-3907 Faks: (030) 90296-3309

BA Marzahn-Hellersdorf
Bayan Elena Marburg, Alice-Salomon-Platz 3, 12627 Berlin
Tel.:  (030) 902932060/61 Faks: (030) 902932055
e-posta:  Elena.Marburg@ba-mh.verwalt-berlin.de 

BA Mitte
N. N., Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin
Tel.:  (030) 9018-33035 Faks: (030) 9018-32101
e-posta:  integrationsbuero@ba-mitte.berlin.de 

BA Neukölln
Bay Arnold Mengelkoch, Karl-Marx-Straße 83, 12043 Berlin
Tel.:  (030) 90239-2951 Faks: (030) 90239-3742
e-posta:  Arnold.Mengelkoch@bezirksamt-neukoelln.berlin.de 

BA Pankow
Bayan Karin Wüsten, Breite Straße 24A–26, 13187 Berlin
Tel.:  (030) 90295-2524 Faks: (030) 90295-2230
e-posta:  karin.wuesten@ba-pankow.verwalt-berlin.de 

BA Reinickendorf 
Bay Oliver Rabitsch, Eichborndamm 215–239, 13437 Berlin
Tel.:  (030) 90294-4125 Faks: (030) 90294-6326
e-posta:  oliver.rabitsch@reinickendorf.berlin.de 

BA Spandau
Bayan Doris Ducke, Carl-Schurz-Str. 8, oda 1201, 13597 Berlin
Tel.:  (030) 90279-3940 Faks: (030) 90279-7614
e-posta: integration@ba-spandau.berlin.de 

BA Steglitz-Zehlendorf
Bayan Marina Roncoroni, Kirchstraße 1/3, 14163 Berlin
Tel.:  (030) 90299-3476 Faks: (030) 90299-3382
e-posta: marina.roncoroni@ba-sz.berlin.de
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BA Tempelhof-Schöneberg
Bayan Gabriele Gün Tank, John-F.-Kennedy-Platz,10820 Berlin
Tel.:  (030) 90277-6263 Faks: (030) 90277-6344
e-posta: tank@ba-ts.verwalt-berlin.de 

BA Treptow-Köpenick
Bay Sven Schmohl, Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin
Tel.:  (030) 90297-2307 Faks: (030) 90297-2360
e-posta:  sven.schmohl@ba-tk.verwalt-berlin.de 

5. Yabancılar Dairesi 
Yabancılar Dairesi Berlin’in göçmenler için sunduğu hizmet dairesidir. Bu daire oturum hakkın-
da ve sonlandırılması hakkında da karar vermektedir. Yabancılar Dairesi yabancıların hukuki 
statülerini mümkün olduğunca kısa bir sürede açıklığa kavuşturmak ve bunun neticesinde alın-
ması gereken tedbirleri almak amacıyla aktif bir şekilde hizmet vermektedir. 

Hizmet genelde yabancı kişinin geldiği ülke için yetkili olan birim tarafından verilir. Belirli ika-
met amaçlarında (örneğin üniversite eğitimi) ve müsamaha gösterilen kişiler, iltica talebinde 
bulunanlar ve izinsiz olarak ülkeye girenler için hizmet, merkezi yetkili birimler tarafından kişi-
nin uyruğundan bağımsız olarak verilir. 

Vatandaş ve Asayiş İşleri Eyalet Dairesi (Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten)
Yabancılar Dairesi (Birim IV) (Ausländerbehörde) (Abteilung IV)
Friedrich-Krause-Ufer 24
13353 Berlin
www.berlin.de/labo/abh

Mesai saatleri: 
Pazartesi, Salı saat 07:00 – 14:00 
Perşembe  saat 10:00 – 18:00 
Çarşamba ve Cuma günleri kapalı

Randevu almanızı tavsiye ederiz.

Yabancılar Dairesinin internet sayfalarında ikamet hakkınız ile ilgili güncel bilgiler, indirmek için 
formlar, bilgi sayfaları, telefon rehberi ve randevu alma gibi birçok olanak bulabilirsiniz. 

Oturma müsaadesinin verilmesi veya uzatılması için çoğu zaman online olarak doğrudan ran-
devu alabilirsiniz. Bu hizmet şu an için tüm uyruklar ve ikamet amaçları için hazır olmamakla 
beraber adım adım genişletilmektedir. Almanca ve İngilizce olarak online randevu almak için 
Yabancılar Dairesinin internet sayfalarından veya doğrudan aşağıdaki QR kodundan yararla-
nabilirsiniz: 

Vatandaş ve Asayiş 
İşleri Eyalet Dairesi
Yabancılar Dairesi
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Bazı ikamet hakkına ilişkin hizmetleri Berlin’deki her Vatandaş Dairesinden alabilirsiniz: 
– Mevcut oturma müsaadesinin yeni bir pasaporta aktarılması 
– Berlin’de doğmuş olan bir çocuğa oturma müsaadesi verilmesi 
– Süresiz oturma hakkına dair bir belgenin verilmesi

5.1 Özel durumlarda oturma hakkına ilişkin destek 
Eğer eşinizin yanına geldiğinizden dolayı sınırlı süreli bir oturma müsaadeniz varsa ve zor bir 
duruma, örneğin aile içi şiddete, maruz kalırsanız, biz size ayrıca destek veririz. Evlilikte veya 
beraber yaşama durumunda gerçekleşen fiziksel ve ruhsal şiddete aile içi şiddet denir. Eğer 
eşiniz sizi dövüyorsa, tehdit ediyorsa veya duygusal, cinsel veya maddi açıdan istismar ediyor-
sa, özel destek almaya hakkınız vardır. Lütfen bu konuda yetkili IV Z BO Özel Asayiş Görevleri 
(Besondere Ordnungsaufgaben) bölümüne başvurunuz. Bu bölümün çalışanları size özel du-
rumdan dolayı yeni bir oturma müsaadesi verilip verilemeyeceği konusunu tetkik edecekleredir. 

Aile içi şiddeti sineye çekmeyin! Suçlu olan siz değil, şiddeti uygulayandır. Acil durumlarda poli-
sin acil telefon numarası olan 110’u arayın. Profesyonel kişilerden, örneğin BIG-Hotline çalışan-
larından danışmanlık hizmeti alın. Tel.:  (030) 611 03 00. Bu konuya ilişkin daha 
fazla bilgiyi «Kriz hizmetleri» başlıklı 20 nolu bölümden alabilirsiniz.

Eğer cinsel istismar veya iş gücünün sömürülmesi amacıyla insan ticareti yapanların eline düş-
tüyseniz veya kanunsuz ve ahlaka aykırı olarak çalıştırılıyorsanız, bu durum da bir suçtur. Böyle 
bir durumda lütfen Yabancılar Dairesinin IV Z 2 birimine başvurun. Eğer ceza mahkemesinde 
görülecek davaya katılmanız gerekiyorsa ve şahit olarak ifade vermeye hazırsanız, geçici bir 
süre için oturma müsaadesi verilebilir. 
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II.  Berlin’de yaşam: Berlin’de ikamet, çalışma,  
çocuk yetiştirme, eğitim ve eğitim hizmetleri

6. Berlin’de ikamet
Şehre yeni geldiyseniz ilk vereceğiniz karar bir ev kiralamak mı yoksa satın mı almak olacaktır. 
Berlin’de genelde – diğer Avrupa şehirlerinden farklı olarak – ev kiralamak daha yaygındır. Ev 
kiraya veren hem büyük şirketler hem de özel şahıslar vardır. 

Berlin’de kiralık evler
Berlin’de tüm semtlerde ve her fiyatta kiralık ev bulmanız mümkün. Almanya’daki pek çok bü-
yük şehre oranla ve özellikle de Avrupa’daki diğer metropollerle kıyaslandığında, burada ev 
kiraları oldukça uygundur.

6.1 Ev arama
Uygun bir kiralık ev bulmak için, Berlin’de yayınlanan büyük günlük gazetelerin konut ilanları 
sayfalarına bakmak en rahat yoldur. İlanların çoğu gazetelerin hafta sonu nüshalarında yayın-
lanmaktadır. Bunun dışında sadece ev ilanları yayınlayan gazete ve dergiler de mevcuttur.

Ayrıca internette de konut piyasası hakkında fikir edinmeniz ve ilan bulmanız mümkün. Günlük 
gazetelerin pek çoğu da, özel ilavelerden bağımsız olarak, internet sayfalarında ev arama veya 
ev ilanı verme imkânı sunmaktalar.

Buna ilaveten emlak komisyoncuları yoluyla da boş kiralık ev bulma imkânı var. Emlak ko-
misyoncuları, ev bulunmasına aracılık eden özel şirketlerdir. Adresleri «Sarı sayfalar» (Gelbe 
Seiten) telefon rehberinde «Emlak komisyoncuları» (Makler ya da Immobilienmakler) altında 
bulabilirsiniz. Bu firmalar, genellikle, aracılık ettikleri ev için komisyon almaktadırlar.

Ev ararken, semtlerin konut dairelerine (Wohnungsamt) başvurularak, bilgi alınabilir. Bu daire-
lerde kentteki ev kiralayan konut şirketleri hakkında bilgi almak mümkün. Bu şirketler kiralık ev 
sunmaktadır. Konut daireleri semt belediyelerindedir. Adreslerini 3 nolu bölümde bulabilirsiniz.

6.2 Kira miktarının hesaplanması

Kira, kiracı olarak her ay ev sahibine ev için ödemek zorunda olduğunuz miktardır. Buna, örne-
ğin çöp toplama, cadde ve bina temizliği, yakıt ve sıcak su için ödenmesi gereken yan giderler 
ilave olur.

Yakıt masrafları gibi bazı masraflar, kişisel tüketime göre hesaplanır, diğerleri, evin metrekare 
büyüklüğüne bakılarak, kiracılar arasında paylaştırılır. Elektrik, telefon ve genelde gaz masraf-
ları, ev sahibi üzerinden değil, doğrudan bu hizmetleri sunan şirketler tarafından kesilir. Bunun 
için söz konusu şirketlerle sözleşme imzalanır. Kira yan giderleri ile elektrik ve gaz giderleri için 
her ay ortalama bir miktar hesaplanır. Kiracıya her yıl bir kez gerçek giderin belirlendiği yıllık 
fatura gelir.
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Enerji tasarruf etmenin yolları 
Yakıt masrafı, elektrik ve gaz gibi tüketime bağlı yan giderlerde, idareli kullanarak önemli öl-
çüde para tasarrufu yapılabilir. Elektrik ve gazın idareli kullanımına yönelik bilgileri Vattenfall 
(www.Vattenfall.de) ve GASAG (www.gasag.de) gibi enerji şirketlerinden edinebilirsiniz. Ayrıca 
Rasyonel Enerji Kullanımı Derneğinin («Gesellschaft für Rationelle Energieverwendung e.V.») 
(www.gre-online.de) uzman mühendislerinden ısınma, sıcak su, ısı yalıtımı, güneş enerjisi tek-
niği, enerji tasarrufu ve benzeri konularda tarafsız ve ücretsiz bilgi almanız da mümkün.

Berlin’de kira oranları listesi (Berliner Mietspiegel)
Kira oranları listesi, kıyaslanabilir evler için yerel kiraların miktarları hakkında bilgi verir. Bu 
kıyaslamada binaların türü, büyüklükleri, donanımları ve nitelikleri karşılaştırılır. Kira oranları 
listesi, sadece, 30 Eylül 1999’a kadar inşa edilmiş çok daireli binalardaki fiyat belirlemesine tabi 
olmayan konutlar için geçerlidir.

Kira bedeli, net kira bedeli (Netto-Kaltmiete) temelinde o yörede uygun olan kira bedeli olarak 
aylık €/m² olarak belirtilir. Net kiranın içermediği masraflar ise:
– Merkezi ısınma sistemi ve sıcak su masrafları, 
– Bina genel giderleri,
– Möble ya da evin bir başka kiracıyla paylaşılmasından ya da üçüncü kişilere devrinden  doğan 

ilave masraflar, 
– Kiralık evin başka amaçlarla kullanılmasından doğan ilave masraflardır.

Kira oranları listesini aşağıdaki adresten elde edebilirsiniz:

Şehir Gelişimi ve Çevre Yönetimi (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt)
Bayan Christina Rienäcker, Württembergische Straße 6, 10707 Berlin 
Tel.:  (030) 90139-4777 Faks: (030) 90139-4732
e-posta: christina.rienaecker@senstadtum.berlin.de

İnternette de kira oranları listesinden faydalanabilir ve arzu ettiğiniz semtler hakkında soru 
sorabilirsiniz. Kira oranları listesini Şehir Gelişimi ve Çevre Yönetiminin internet sayfalarında 
bulabilirsiniz: www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/ 

6.3 Kiracı birlikleri
Konutlara ve kiralara dair sorularınız varsa Berlin’deki kiracı birliklerinden danışmanlık hizmeti 
alabilirsiniz. Bu birliklerden, örneğin oturduğunuz evdeki şikâyetlerinizden dolayı veya taşınır-
ken kiracı olarak sahip olduğunuz haklara dair, bilgi alabilirsiniz. 

Berliner Mieter Gemeinschaft e.V., Möckernstraße 92, 10963 Berlin
Tel.:  (030) 216 80 01  Faks: (030) 216 85 15
e-posta: bmg@ipn.de 
www.bmgev.de 

Berliner Mieterverein e.V., Landesverband Berlin im Deutschen Mieterbve e.V.
Merkez: Behrenstraße 1c, (Brandenburger Tor yakınında), 10117 Berlin
Tel.:  (030) 22 62 6-0  Faks: (030) 22 62 61 61
e-posta: bmv@berliner-mieterverein.de 
www.berliner-mieterverein.de 

Mieterschutzbund Berlin e.V., Konstanzer Straße 61, 10707 Berlin
Tel.:  (030) 882 30 85  Faks: (030) 882 77 00
e-posta:  zentrale@mieterschutzbund-berlin.de
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Filiale Müllerstraße 53, 13349 Berlin
Tel.:  (030) 452 909 31  Faks: (030) 452 909 35
e-posta:  filiale-wedding@mieterschutzbund-berlin.de 

Filiale Torstraße 25, 10119 Berlin
Tel.:  (030) 2 01 15 27  Faks: (030) 2 01 15 96
e-posta:  Filiale-torstrasse@mieterschutzbund-berlin.de

Filiale Sonnenallee 95, 12045 Berlin
Tel.:  (030) 6 87 01 21  Faks: (030) 6 82 11 47
e-posta:  filiale-neukoelln@mieterschutzbund-berlin.de

Internet: www.mieterschutzbund-berlin.de

6.4 İkamet bildirme yükümlülüğü
Almanya’nın her yerinde olduğu gibi Berlin’de de ikamet bildirme yükümlülüğü vardır. Bunun 
anlamı Berlin’de bir eve taşınan her kişinin ikametini «Vatandaş Dairesine» bildirmek zorunda 
olmasıdır. Bildirime dair yasanın (Bildirim Yasası) Berlin’de bildirimleri içeren 11. maddesi ge-
reğince, ikamet kaydının iki hafta içerisinde yapılması gereklidir. Bu kayıt, semtlerin vatandaş 
hizmetlerinde yaptırılır. Belediyelerin adreslerini «Berlin Eyaleti ve Semtleri» başlıklı 3. bölümde 
bulabilirsiniz.

7. Berlin’de çalışmak
Bir iş mi arıyorsunuz ya da mesleki açıdan kendinize yeni bir yön mü vermek istiyorsunuz? 
Her ikisi de çok zamanınızı harcayabilir fakat hemen bir ilerleme elde edemezseniz cesaretinizi 
kaybetmeyin. Burada da örneğin iş ajanslarından destek alın. Size memnuniyetle yardım ede-
ceklerdir! 

7.1 İş bulma: İş ajansları
İş ajansları, iş ve meslek eğitimi yerleri bulur, işverenler ile iş arayanlara danışmanlık yapar ve 
mesleki eğitimin teşviki ile meslek değiştirme kursları sayesinde iş imkânlarının iyileştirilmesi 
için yardım sağlarlar. Böylece iş ajansları, mesleki eğitimi ve meslek ilerletme yerleri bulunma-
sında da aracılık yaparlar. Eleman arayanlar ile iş arayanların ilanları, ülke genelinde geniş bir 
bilgi ağı içerisine alınmıştır. Böylelikle, yeni bir işyeri için ikamet bölgesinden taşınmaya hazır 
olan işsizler, iş piyasası hakkında ülke genelinde bilgi alma şansına sahiplerdir.

Hangi mesleği öğrenmek istediğiniz veya hangi dalda üniversite eğitimi almayı istediğiniz hak-
kında daha karar vermediniz mi? Bu durumda da size meslek bilgi merkezlerinde yardım su-
nulur. Daha önce işsizlik sigortası aidatı ödeyip ödemediğine bakılmaksızın herkesin mesleki 
danışmanlık ve iş bulma hizmetinden yararlanma hakkı vardır. İş ajansları, meslek eğitimi sıra-
sında size para yardımında da bulunabilirler. 

İş ajanslarında sorularınıza ilişkin geniş kapsamlı bilgi bulabilirsiniz. 

Federal iş ajansının internet portalları 
JOBBÖRSE ile Almanya’daki iş ve çıraklık yerlerini arayabilir, başvuru profilinizi düzenleyip geliş-
tirebilir ve komple başvuru dosyanızı hazırlayıp online olarak başvurularınızı gönderebilirsiniz. 
http://jobboerse.arbeitsagentur.de/ 
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BERUFENET meslekler için oluşturulmuş bir ağdır. Federal iş ajansının sunduğu bu online teklif, 
takriben 3.200 güncel ve ayrıca takriben 4.800 arşivlenmiş meslek tanımlamaları hakkında bilgi 
sunmaktadır. Meslekler standart bir şemaya göre yapılandırılmıştır ve her bir meslek için 60 
adete kadar bilgi alanı bulunmaktadır. 

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp

KURSNET Federal iş ajansının (BA) mesleki eğitim ve ileri eğitim portalıdır. KURSNET takriben 
1,2 milyon eğitim etkinliği ile Almanya’nın en büyük eğitim ve ileri eğitim veri bankasıdır. 

http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/ İş ajansları, bunların yanı sıra, örneğin işinizi 
kaybetmeniz, işvereninizin iflasa gitmesi ya da sizi tüm gün çalıştırmaya devam edemeyecek 
olması gibi durumlarda, size sosyal güvence verirler. Bu gibi durumlarda iş ajansından işsizlik 
parası, iflasta ödeme güçlüğü parası ya da kısa mesai parası (Arbeitslosengeld, Insolvenzaus-
fall- Kurzarbeitergeld) alırsınız. İnşaat sektörü için özel düzenlemeler mevcuttur (Kış inşaatla-
rının teşviki).

İş ajansları ayrıca, özürlülerin çalışma ve meslek teşviki ile yeni işyerleri yaratılması ve mevcut 
olanların korunmasına yönelik işlerden de de sorumludurlar. Bunların da ötesinde, iş ajansları 
bünyesindeki aile kasalarına çocuk parası almak için dilekçe verebilirsiniz.

Aşağıda Berlin’deki yerel iş ajanslarının adreslerini ve mesai saatlerini bulacaksınız:

Agentur für Arbeit Berlin Mitte
Şube: Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenstraße 87–90, 10969 Berlin
Tel.:   01801-555111 (çalışanlar için), 01801-664466 (işverenler için) 
Faks:  (030) 5555 994 060
e-posta:  Berlin-Mitte@arbeitsagentur.de 

Şube: Müllerstraße, Müllerstraße 16, 13353 Berlin
Tel.:   01801-555111 (çalışanlar için), 01801-664466 (işverenler için) 
Faks:  (030) 5555 844040
e-posta:  Muellerstraße@arbeitsagentur.de 

Şube: Lichtenberg, Gotlindestraße 93, Haus 2, 10365 Berlin
Tel.:   01801-555111 (çalışanlar için), 01801-664466 (işverenler için)
Faks:  (030) 5555 88 4999
e-posta:  Lichtenberg@arbeitsagentur.de 

Şube: Marzahn-Hellersdorf, Janusz-Korcak-Straße 32, 12627 Berlin 
Tel.:   01801-555111 (çalışanlar için), 01801-664466 (işverenler için)
Faks:  (030) 5555 89 1599
e-posta:  Marzahn-Hellersdorf@arbeitsagentur.de 

Mesai saatleri:
Pzt, Sa  saat 08.00 – 16.00 
Prş  saat 08.00 – 18.00 
Çrş, Cu  saat 08.00 – 12.00 

Agentur für Arbeit Berlin Nord
Şube: Charlottenburg-Wilmersdorf, Königin-Elisabeth-Str. 49, 14059 Berlin 
Tel.:   01801-555111 (çalışanlar için), 01801-664466 (işverenler için)
Faks:  (030) 5555 704 444
e-posta:  Berlin-Nord@arbeitsagentur.de 
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Şube: Pankow, Storkower Str. 120, 10407 Berlin 
Tel.:   01801-555111 (çalışanlar için), 01801-664466 (işverenler için)
Faks:  (030) 5555 851 596
e-posta:  Pankow@arbeitsagentur.de 

Şube: Reinickendorf, Innungsstraße 40, 13509 Berlin
Tel.:   01801-555111 (çalışanlar için), 01801-664466 (işverenler için)
Faks:  (030) 5555 86399
e-posta:  Reinickendorf@arbeitsagentur.de 

Şube: Spandau, Streitstraße 6–7, 13587 Berlin
Tel.:   01801-555111 (çalışanlar için), 01801-664466 (işverenler için)
Faks:  (030) 5555 712 444
e-posta:  Spandau@arbeitsagentur.de 

Mesai saatleri:
Pzt, Sa  saat 08.00 – 16.00 
Çrş, Cu  saat 08.00 – 12.00 
Prş  saat 08.00 – 18.00 
 
Agentur für Arbeit Berlin Süd
Şube: Neukölln, Sonnenallee 282, 12057 Berlin
Tel.:   01801-555111 (çalışanlar için), 01801-664466 (işverenler için)
Faks:  (030) 5555 774 444
e-posta:  berlin-sued@arbeitsagentur.de 

Şube: Treptow-Köpenick, Pfarrer-Goosmann-Straße 19, 12489 Berlin
Tel.:   01801-555111 (çalışanlar için), 01801-664466 (işverenler için)
Faks:  (030) 5555 781 505
e-posta:  Treptow-Koepenick@arbeitsagentur.de 

Şube: Tempelhof-Schöneberg, Alarichstraße 12–17, 12105 Berlin
Tel.:   01801-555111 (çalışanlar için), 01801-664466 (işverenler için)
Faks:  (030) 5555 833 333
e-posta:  Tempelhof-Schoeneberg@arbeitsagentur.de 

Şube: Steglitz-Zehlendorf, Händelplatz 1, 12203 Berlin
Tel.:   01801-555111 (çalışanlar için), 01801-664466 (işverenler için)
Faks:  (030) 5555 814 999
e-posta:  Steglitz-Zehlendorf@arbeitsagentur.de 

Mesai saatleri:
Pzt, Sa  saat 08:00 – 16:00 
Çrş, Cu  saat 08:00 – 12:00 
Prş  saat 08:00 – 18:00 

İş merkezleri
İş Merkezleri belediye daireleri ile İş Ajansı’nın ortak kurumlarıdır.

Sosyal Kanun‘a (SGB II) uygun olarak ortak bakım çerçevesinde ödemeler gerçekleştirilir.

İş merkezlerinin görevi iş ararken ve eğitim ve ileri eğitim esnasında destek olmak ve geçimi 
sağlamayı güvence altına almak için ödemeler (işsizlik parası II) (Arbeitslosengeld II) yapmak. 
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Sosyal Kanun II’nin geniş kapsamlı danışmanlık, aracılık ve teşvik olanakları ile çalışabilen her-
kesin gelecekte, temel güvenceden mümkün olduğunca bağımsız olarak, kendilerinin ve ailele-
rinin geçimini kendi güçleri ve gelirleri ile sağlayacak şekilde teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 
İş merkezlerinde görev yapan çalışanlar sizlere bu yolda refakat edecek ve destekleyeceklerdir. 
Şahsa özel problemler olması durumunda, size özel eğitilmiş uzman personel destek olacaktır. 

İşsizlik parası II (Arbeitslosengeld II)
İşsizlik parası II’yi, 15 yaşından büyük, yasal olarak belirlenmiş olan 65 veya 67 yaş sınırına 
kadar, çalışabilecek durumda olan her hak sahibi alabilir. 

Sağlık açısından günde en az 3 saat çalışabilecek durumda olan herkes «çalışabilir» (erwerbs-
fähig) sınıfına girer. Kendi ve kendisi ile birlikte yaşayan kişilerin geçimini kendi gücü ve geliri 
ile, yapabileceği bir iş veya dikkate alınabilecek bir gelir veya malvarlığından kaynaklanarak hiç 
veya yeterli derecede sağlayamayan kişiler işsizlik parası alma hakkına sahiptirler. 

Jobcenter Charlottenburg-Wilmersdorf, Bundesallee 206, 10717 Berlin
Tel.:  (030) 5555 32 2222 Faks: (030) 5555 32 6993
e-posta:  jobcenter-charlottenburg-wilmersdorf@jobcenter-ge.de 

Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg, Rudi-Dutschke-Straße 3, 10969 Berlin
Tel.:  (030) 5555 44 2222 Faks: (030) 5555 44 1003
e-posta:  jobcenter-friedrichshain-kreuzberg@jobcenter-ge.de 

Jobcenter Lichtenberg, Gotlindestraße 93, 10365 Berlin
Tel.:  (030) 5555 88 2222 Faks: (030) 5555 88 3999
e-posta:  jobcenter-berlin-lichtenberg@jobcenter-ge.de 

Jobcenter Marzahn-Hellersdorf, Allee der Kosmonauten 29, 12681 Berlin
Tel.:  (030) 5555 48 2222 Faks: (030) 5555 48 6666
e-posta:  jobcenter-marzahn-hellersdorf@jobcenter-ge.de 

Jobcenter Berlin Mitte, Sickingenstraße 70, 10553 Berlin
Tel.:  (030) 5555 45 2222 Faks: (030) 5555 45 6602
e-posta:  jobcenter-berlin-mitte@jobcenter-ge.de 

Jobcenter Neukölln, Mainzer Str. 27, 12053 Berlin
Tel.:  (030) 5555 79 2222  Faks: (030) 5555 74 7777
e-posta:  jobcenter-neukoelln@jobcenter-ge.de 

Jobcenter Pankow, Storkower Straße 133, 10407 Berlin
Tel.:  (030) 5555 34 2222 Faks: (030) 5555 34 6899
e-posta:  jobcenter-berlin-pankow@jobcenter-ge.de 

Jobcenter Reinickendorf, Miraustraße 54, 13509 Berlin
Tel.:  (030) 5555 36 2222 Faks: (030) 5555 36 6978
e-posta:  jobcenter-berlin-reinickendorf@jobcenter-ge.de 

Jobcenter Spandau, Altonaer Straße 70/72, 13581 Berlin
Tel.:  (030) 5555 71 2222 Faks: (030) 5555 71 6009
e-posta:  jobcenter-spandau@jobcenter-ge.de 

Jobcenter Steglitz-Zehlendorf, Birkbuschstraße 10, 12167 Berlin
Tel.:  (030) 5555 76 2222 Faks:  (030) 5555 76 7777
e-posta:  jobcenter-steglitz-zehlendorf@jobcenter-ge.de 
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Jobcenter Tempelhof-Schöneberg, Wolframstraße 89–92, 12105 Berlin
Tel.:  (030) 5555 80 2222 Faks: (030) 5555 80 7777
e-posta:  jobcenter-tempelhof-schoeneberg@jobcenter-ge.de 

Jobcenter Treptow-Köpenick, Groß-Berliner-Damm 73a-e, 12487 Berlin
Tel.:  (030) 5555 75 2222 Faks: (030) 5555 75 6669
e-posta:  jobcenter-treptow-koepenick@jobcenter-ge.de 

7.2 Kimler çalışabilir? 
Çalışabilmeniz için genelde sizin çalışmanıza özellikle müsaade eden bir oturma izninizin olması 
gerekir. Bu kural hem bir yere bağımlı olarak çalışmak hem de kendi işyerinizde çalışmak için 
geçerlidir. 

Çoğu zaman bu izin doğrudan ilgili oturma müsaadesi ile birlikte verilir. Bazı oturma müsaa-
delerinde ise çalışmanıza müsaade edilmesi için Federal İş Ajansının buna onay vermesi veya 
ekonomiden sorumlu senato idaresinin buna ilişkin olumlu bir görüş bildirmesi gereklidir. 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşları ve İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre vatan-
daşlarının çalışmak için herhangi bir izin veya belge almalarına gerek yoktur. Bulgaristan ve 
Romanya vatandaşları için 31.12.2013 tarihine kadar geçiş dönemi kuralları geçerlidir. 

Yabancı işçiler ve serbest calışanlara ilişkin güncel bilgileri Berlin Yabancılar Dairesinin internet 
sayfalarında www.berlin.de/labo/abh adresinde ve Federal İş Ajansının merkez ve ihtisas aracı-
lığı başlığı altında www.zav.de adresinde bulabilirsiniz. 

7.3 Sosyal sigorta ve vergiler
Her çalışanın bir vergi karnesine bir de sosyal sigorta kartına (Sozialversicherungsausweis) 
sahip olması gerekmektedir. Gelir vergisi karnesi, ikamet kaydınızın bulunduğu Vatandaşlık 
Daireleri tarafından düzenlenir. Sosyal sigorta kartınızı ise, emeklilik sigortası kurumlarından 
alırsınız. Ilk kez işe başlayanin kaydını, kural olarak işveren yaptırır ve çalışan bir sosyal sigorta 
numarası ve sosyal sigorta kartı alır.

İş sözleşmelerinde genelde brüt maaş anlaşması yapılır. Bu brüt maaştan işverenin doğrudan 
ilgili mercilere aktardığı vergi ve sosyal sigorta kesintileri yapılır. Bundan geriye kalan net maaş 
çalışana ödenir. Maaş bordrosunda brüt ve net maaşlar belirtilir.

Hastalık, kaza, işsizlik, yaşlılık, bakıma muhtaç olmak ve sakat kalmak gibi durumlar için geçerli 
sosyal sigorta güvencesi, çalışan ile işverenin ödediği sosyal sigorta primleri üzerine kuruludur.

Her ay hastalık, işsizlik, emeklilik ve bakım sigortası için ödediğiniz primlere sosyal sigorta ke-
sintileri denir. Sosyal sigorta kesintilerinin miktarı tamamen maaşınızın miktarına bağlıdır. Bu 
primler, siz ve işvereniniz tarafından yarı yarıya ödenir. Sizin payınıza düşen prim miktarı oto-
matik olarak maaşınızdan kesilir ve işveren ise bu primleri sigortalara havale etmek zorundadır. 

Vergi hesaplaması, brüt maaş üzerinden yapılır. Vergi matrahı, maaşın miktarına göre ayarla-
nır. Bunun yanı sıra çalışan, medeni haline göre, 6 vergi diliminden birine sınıflandırılır (vergi 
sınıfları 1–6). Vergi dilimi, sizin bekâr, evli veya çocuklu ya da «daha düşük maaşla çalışan eş» 
(Zweit-Verdiener) olup olmadığınız gibi unsurlara bakılarak belirlenir. Özellikle, eğer bir ailede 
eşlerden ikisi de vergiye tabi gelire sahiplerse, vergi dilimlerinin çeşitli kombinasyon imkânla-
rından faydalanmaları mantıklı olur. Vergi dilimi ve çocuklar hakkındaki bilgiler, Vatandaşlık 
Dairesinden alacağınız gelir vergisi karnesinde yazılıdır. 

Gelir vergisi karnesi, maaşınızı ve diğer bilgileri işlemesi için işverene teslim edilir. Vergiler, oto-
matik olarak her ay brüt maaştan kesilir.



29

Berlin’e hoş geldiniz — Berlin’de yaşam  

Ödenen vergilerden iade talebinde bulunmak mümkündür. Bu konuda bilgi almak için gelir 
vergisi derneklerine ya da bir vergi danışmanına başvurmanız gerekir. Vergi daireleri de bilgi 
vermekle yükümlüdürler. Daha ayrıntılı bilgiyi doğrudan bağlı olduğunuz vergi dairesinden, bir 
vergi danışmanından veya internette www.finanzamt.de adresinden elde edebilirsiniz. Federal 
Maliye Bakanlığı da, www.bundesfinanzministerium.de internet adresinde «A’dan Z’ye vergi» 
adı altında bir broşür yayınlamaktadır.

7.4 İşyerinde temsilcilikler
Özel şirketler hukukuna göre kurulmuş ve en az 5 kişi çalıştıran tüm işletmelerde (örneğin Ltd. 
Şti., A.Ş), İşyeri Yönetmelikleri Yasası uyarınca işyeri işçi konseyi (Betriebsrat) seçilebilir. İşyeri 
işçi konseyi, işveren karşısında işletmede çalışan işçilerin haklarını temsil eder. İşyeri işçi kon-
seyi ve işveren, genelde, işletme içinde temsil edilen sendika ve işveren kuruluşları yetkilileri ile 
işbirliği içerisinde çalışırlar.

İşyeri işçi konseyi – milliyetlerinden bağımsız olarak – işletmede görev yapan tüm işçiler 
tarafından seçilir. İşyeri işçi konseyi, geçerli yasaların, kaza önleme kurallarının, toplu iş 
sözleşmelerinin ve işletme içi anlaşmaların yerine getirildiğini ve tüm işçilerin eşit muamele 
görmesini denetler. Çalışanların nesepleri, dinleri, milliyetleri, kökenleri, siyasi ya da sendikal 
eylem ya da görüşleri, cinsiyetleri veya cinsel kimlikleri nedeniyle farklı muameleye tabi tutul-
maları yasaktır. 

İşyeri işçi konseyinin bir diğer önemli yasal görevi de, yabancı işçilerin uyumunu ve onlar ile 
Alman işçiler arasındaki ilişkilerin ahengini teşvik etmektir. İşyeri işçi konseyi, işletme içerisinde 
ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı önlemler alınması için girişimde de bulunabilir. İşyeri 
işçi konseyi ayrıca, ırkçı veya yabancı düşmanlığı içeren bir harekette bulunduğu belirlenen bir 
işçinin işten uzaklaştırılmasını talep etme ve bu tür nedenlerle bir işçinin işe alınmasına onay 
vermeme hakkına da sahiptir. 

İşyeri işçi konseyinin, sosyal, personeli ilgilendiren ve ekonomik meselelerde katılım hakkı 
vardır. Örneğin fazla mesai konulması ya da iş saatlerinin azaltılması konusunda söz hakkına 
sahiptir ve yeni işçi alımlarında, işten çıkartmalarda, işletmenin kapatılmasının planlanması 
halinde sosyal plan hazırlanmasında veya işletme içi diğer değişikliklerde söz hakkına sahiptir. 
Bazı işletmelerde işveren ile işyeri işçi konseyi arasında işçilere eşit muamelenin teşvik edilmesi 
ve ayrımcılığın önlenmesi konusunda işletme içi anlaşmalar yapılmış bulunmaktadır. 

7.5 Serbest çalışma

Eğer göçmen olarak kendi işinizde çalışmak istiyorsanız, bu ancak oturma izninizde «çalışması-
na izin verilmiştir» veya «serbest çalışmasına izin verilmiştir» ibaresinin yer alması durumunda 
veya somut bir serbest mesleğin icrasına açıkça izin verilmiş olması durumunda mümkündür. 
Serbest çalışma yolunu kapayan ibare, dilekçe verilmesi halinde Yabancılar Dairesi tarafından 
ancak özel bir kamu yararı mevcut ise değiştirilebilir. 

Yapılacak faaliyet Berlin ekonomisine olumlu etkiler sağlayacaksa, serbest çalışma amaçlı otur-
ma izni verilebilir. Böyle bir durum, ekonomiden sorumlu senato idaresinin iş fikri, yatırılacak 
sermayenin miktarı, şirket deneyimi ve yenilikçilik ve araştırmaya sağlanacak katkı gibi kriterler 
vasıtasıyla değerlendirilir. 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşıysanız veya İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre va-
tandaşıysanız serbest çalışmak için herhangi bir izin veya belge almanıza gerek yoktur. 
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Yurtdışından yatırımcılar için danışma merkezleri: 
Wirtschaftsförderung Berlin International GmbH
Fasanenstr. 85, 10623 Berlin 
Tel.: (030) 39 98 00

Zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle für Unternehmen (ZAK)
Martin-Luther-Str. 105, 10825 Berlin
Tel.: (030) 9013-0 

Meslek odalarının danışma merkezleri: 
Industrie- und Handelskammer (IHK)
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin
Tel.: (030) 315 10-0  Faks: (030) 315 10-278

Handwerkskammer zu Berlin (HWK)
Blücherstraße 68, 10961 Berlin
Tel.: (030) 259 03-01  Faks: (030) 259 03-235

Ayrıca bilgi alabileceğiniz yerler: 
İş kurmak isteyen bayanlar için ülke genelinde hizmet veren ajans (Bundesweite Agentur für 
Gründerinnen)

Merkezi bir Hotline 030-340 60 65 60 (Pazartesi’den Perşembe’ye kadar 08.00–20.00 saatleri 
arasında ve cuma günleri saat 08.00–12.00 arasında) bayan uzmanlar size bölgesel danışma 
hizmetleri hakkında bilgi vermektedir. Federal Almanya çapında faaliyet gösteren ajansa 

e-posta ile de ulaşabilirsiniz: bga@gruenderinnenagentur.de 

İnternet: www.existenzgruenderinnen.de 

7.6. Yurtdışında elde edilmiş mesleki yeterliliklerin tanınması
1 Nisan 2012 tarihinde yurtdışında elde edilmiş mesleki yeterliliklerin tanınmasının iyileştiril-
mesine dair Federal Kanun yürürlüğe girdi. Yurtdışında elde edilmiş mesleki yeterliliklere sahip 
olan insanlar geldikleri ülkeden ve ikamet statülerinden bağımsız olarak mesleki diplomalarının 
resmen tanınması için bir dilekçe verebilirler. 

Kanun, Federal Hükümetin yetki alanına giren tüm meslekler için (örneğin 350 eğitim mesleği-
nin tümü, doktorlar, fizyoterapistler, yaşlı bakıcıları) geçerlidir. 

Eğitmen, öğretmen veya mühendislik gibi meslekler için bu Federal Kanun geçerli değildir çünkü 
bu meslekler eyaletlerin kanunları tarafından düzenlenmektedir. Bu konuya ilişkin bir Eyalet 
Kanunu da yakın tarihte parlamentodan geçirilecektir. 

Yurt dışında alınan diplomanın tanınması için merkezi bir tanıma makamı yoktur. 

Bununla beraber IQ Netzwerk Berlin danışma merkezlerinden sizin diplomanızın tanınmasına 
ilişkin olanaklar hakkında bilgi alabilirsiniz. IQ Netzwerk Berlin size ilk danışmanlık hizmetin-
den, dilekçenizi vermenize kadar ve ondan sonra da destek vermeye devam eder. 

Uygun bir yeterlilik arayışında ve yeterlilik eğitimi döneminin finansmanının aydınlığa kavuş-
turulmasında, mesleğin yanı sıra verilen yardımlar ve lisan destekleri konularında Netzwerk’in 
danışmanları size yardımcı olurlar. 

IQ NW Berlin size aşağıda sıralanan hizmetleri sunar: 
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Tanıma için ilk başvuru merkezi 
– Tanıma prosedürüne dair ilk danışmanlık hizmeti, yasal esaslar, denklik tesbiti prosedürü talep 

etme hakkınızın olup olmamasının denetlenmesi, olası referans mesleğin belirlenmesi için ön 
denetim, yetkili makamlara yönlendirme için danışmanlık hizmeti.

Trägergemeinschaft GFBM gGmbH und Otto-Benecke-Stiftung e.V.
(Danışmanlık esnasında lisan seçeneği: Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça)
İletişim Merkezi:
Tel.:  (030) 617764 – 770
e-posta: zea-berlin@gfbm.de 

Koçluk hizmeti / Prosedür esnasında yardım
– Başvuru prosedürü esnasında lisan desteği için olanaklar,
– Gerekli evrakların bir araya getirilmesi ve referans mesleğe ilişkin tavsiyeler,
– Gerekirse ilgili makama giderken refakat etme,
– Başvuru hakkında karar verildikten sonra kararın açıklanmasında yardım ve bundan sonraki 

adımlara dair soruların cevapları

Türkischer Bund Berlin-Brandenburg e.V. (Danışmanlık esnasında lisan seçeneği: Almanca, 
Türkçe, Kürtçe, Arapça, gerekirse İngilizce)
İletişim: Bayan Lâle Yıldırım
Tel.:  (030) 61403320
e-posta:  diploma@tbb-berlin.de 

Club Dialog e.V. (Danışmanlık esnasında lisan seçeneği: Almanca, Rusça, Lehçe)
İletişim: Bayan Julia Merian
Tel.:  (030) 2044859
 e-posta: j.merian.faba@club-dialog.de 

LIFE e.V (Lisan seçeneği: Almanca, İspanyolca, İtalyanca, İngilizce)
Akademik diplomaları olan kadınlar için olanaklar 
İletişim: Bayan Dagmar Laube
Tel.:  (030) 30879819
e-posta:  anerkennung@life-online.de 

IQ Netzwerk Berlin hakkında bilgi için: www.berlin.netzwerk-iq.de 

Yurt dışında alınan diplomanın tanınması için dilekçenin nasıl ve nereye verileceğine dair bilgi-
leri bu adreste bulabilirsiniz: www.anerkennung-in-deutschland.de 

8. Ayrımcılıkla mücadele ve eşit haklar
8.1 Kadın-Erkek eşitliği
Federal Almanya Cumhuriyeti’nde eşitlik ilkesi, Anayasa’nın 3. maddesi ile garanti altına alın-
mıştır: «Erkekler ve kadınlar eşit haklara sahiplerdir. Hiç kimse, cinsiyetinden (...) dolayı ayrımcı 
ya da öncelikli muameleye tabi tutulamaz». Eşitlik ilkesi daha çok 1.7.1958 tarihinde yürürlüğe 
giren Eşit Haklar Yasası sayesinde hayata geçirilmiştir. Anayasa ile sabit bu temel hakkın pek 
çok ayrıntısı üzerinde ancak sonraki tarihlerde düzenleme yapılmıştır. Örneğin 1957’deki Eşit 
Haklar Yasası (evlilik, karı-koca mal idaresi ve velayet hakları), 1980’de işyerinde eşit muamele 
ve 1994’te çalışanların korunması ve kadınların teşviki.

Alınan tüm bu önlemlere rağmen kadınlar, bugün bile pek çok meslek dalında eşit işe erkekler 
ile eşit maaş alamamakta, tersine, bunun ortalama yüzde 25 daha altında ücret ile çalışmak zo-
runda kalmaktadırlar. Bunun dışında ailesel yükümlülükler de genelde sadece kadınların omuz-

IQ Netzwerk Berlin
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larındadır. İşe eleman alımlarında 1980’li ve 90’lı yıllarda bile hala «Ayrımcılıkla Mücadele Yasa-
ları» ya da «kota uygulaması» yani «kadın işçi kotası» yolundaki öne sürülen talepler, gündelik 
yaşamdaki alışılagelmiş rol dağılımı yapısının çok yavaş değiştirilebileceğini göstermiştir.

Şu sıralar bir değişim göze çarpmakta. Meslek hayatında ve fahri görevlerde başarılı kadınların 
oranı gün geçtikçe artıyor. Bu süreci hızlandırmak için kadınları önlerine koydukları hedeflerde 
destekleyen çok sayıda girişim mevcut. Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığı, internet 
sayfasında www.bmfsfj.de kadınların teşvikine yönelik sayısız girişim ve projeler hakkında bilgi 
vermektedir.

Mesela Federal Hükümet, ülke genelinde kadın girişimciler için faaliyet gösteren bir ajans kur-
muştur. Böylece, kadınların serbest meslek sahibi olmalarının teşviki yolunda olumlu bir sinyal 
verilmektedir. Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığı (BMFSFJ), Federal Eğitim ve Araş-
tırma Bakanlığı (BMBF) ve Federal Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı (BMWA) tarafından yürütülen 
bu ortak proje ile kendi işini kuran kadınların sayısının arttırılması ve kadınların iş kurma orta-
mının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır (Bkz. Bölüm 7.5).

«Kadınlar başa» adlı proje ise, spor derneklerinde ve eyalet spor birliklerinde kadınların yete-
nek ve deneyimlerinden faydalanılarak, yönetici kademelerindeki kadınların oranını arttırmayı 
hedeflemektedir. Bu proje hakkında ayrıntılı bilgiyi, internette www.femtotop.de adresinde bu-
labilirsiniz.

2005 yılı Mart ayından bu yana mevcut olan internet portalı www.frauenmachenkarriere.de ka-
dınların çalışma hayatı hakkında kapsamlı bilgilere hızlı ve kolay biçimde erişim sağlamaktadır. 
İş hayatına atılma, kariyer yapma, kendi işini kurma ve ara verdikten sonra yeniden iş hayatına 
dönme gibi konularda temalara göre ayrılmış servis vermektedir ve her konuya ilişkin daha 
ayrıntılı bilgilere ulaşmak mümkündür. Gerek ülke genelinde gerekse eyaletler bazında güncel 
sektörel bilgiler de toplu olarak yer almaktadır.

Berlin eyaleti de kadınları ve erkekleri eşit birer partner olarak görmekte ve kadınlara, kendi 
ayakları üzerinde bir yaşam sürebilmelerinin yanı sıra eğitim ve meslek olanaklarından eşit 
biçimde yararlanmalarında destek vermektedir. Berlin’de kadınların teşviki, büyük önem ta-
şımaktadır ve bu nedenle teşvik kapsamında danışmanlık, eğitim ve kriz durumlarında destek 
türünden çok çeşitli hizmetler verilmektedir.

Berlin’de kadın teşviki alanındaki mevcut hizmetler konusunda danışmanlık ve geniş bilgiyi, 
Berlin semt belediyeleri bünyesindeki kadın görevlilerinden alabilirsiniz. Adresleri aşağıdaki 
sayfalarda bulacaksınız.

Semtlerin kadın ve eşitlik görevlileri (Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Bezirke)

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf
Eşitlik görevlisi Christine Rabe, Otto-Suhr-Allee 100, 10617 Berlin, Oda 239
e-posta:  gleichstellungsbeauftragte@charlottenburg-wilmersdorf.de 
Internet:  www.gleichstellungsbeauftragte.charlottenburg-wilmersdorf.de 
Tel.:  (030) 9029-12690/12937  Faks: (030) 9029-12055
İngilizce olarak da danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
Eşitlik görevlisi, Yorckstraße 4–11, 10965 Berlin, Oda 0045/0046
e-posta:  petra.koch-knoebel@ba-fk.verwalt-berlin.de 
Internet:  www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/verwaltung/org/gleichstellungsbeauft-

ragte/index.html 
Tel.:  (030) 90298-4109, 4111  Faks: (030) 90298-4177
İngilizce olarak ta danışmanlık hizmeti veriyoruz.
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Bezirksamt Lichtenberg
Eşitlik görevlisi, Möllendorffstr. 6, 10360 Berlin
10360 Berlin (Posta adresi), Oda 219
e-posta:  regina.schmidt@lichtenberg.berlin.de 
Internet:  www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik/gleichstellung.html 
Tel.:  (030) 90296-3320  Faks: (030) 90296-3309

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf
Eşitlik görevlisi, Alice-Salomon-Platz 3, 12527 Berlin, Oda 4.55
e-posta:  snezana.sever@ba-mh.verwalt-berlin.de 
Internet:  www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/haushalt/gleichstellung.html 
Tel.:  (030) 90293-2050, -2061  Faks: (030) 90293-2055

Bezirksamt Mitte
Eşitlik dairesi, Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin
e-posta:  kerstin.drobick@ba-mitte.verwalt-berlin.de 
Internet:  www.berlin.de/ba-mitte/org/gleichstellungsbeauftragte/index.html 
Tel.:  (030) 9018-32048  Faks: 9018-48832048
İngilizce olarak ta danışmanlık hizmeti verilir.

Bezirksamt Neukölln
Eşitlik görevlisi, Karl-Marx-Str. 83, 12040 Berlin, Oda A51a/52
e-posta:  gleichstellungsbeauftragte@bezirksamt-neukoelln.de 
Internet:  www.berlin.de/ba-neukoelln/gleichstellungsbeauftragte 
Tel.:  (030) 90239-3555, -2595  Faks: (030) 90239-2445

Bezirksamt Pankow
Eşitlik görevlisi, Breite Str. 24A–26, 13187 Berlin, Oda 137/139
e-posta:  heike.gerstenberger@ba-pankow.verwalt-berlin.de 
Internet:  www.berlin.de/ba-pankow/verwaltung/gleichstellung/index.html 
Tel.:  (030) 90295-2305  Faks: (030) 90295-2318

Bezirksamt Reinickendorf
Kadınlar görevlisi, Eichborndamm 215–239, 13437 Berlin, Oda 399a/b
e-posta:  Brigitte.Kowas@reinickendorf.berlin.de 
Internet:  www.berlin.de/ba-reinickendorf/abteilung/jugfam/frauenbeauftragte.html 
Tel.:  (030) 90294-2309, -2011  Faks: (030) 90294-6325

Bezirksamt Spandau
Kadınlar görevlisi, Carl Schurz Straße 2–6, 13597 Berlin, 
Internet:  www.berlin.de/ba-spandau/verwaltung/abt/sg/fraub.html 
Tel.:  (030) 90279-3110  Faks: (030) 90279-2839

Bezirksamt Steglitz- Zehlendorf
Kadınlar görevlisi, Kirchstraße 1–3, 14165 Berlin, Oda A 38
e-posta: hildegard.josten@ba-sz.berlin.de 
Internet:  www.steglitz-zehlendorf.de/frauenbeauftragte 
Tel.:  (030) 90299-5354/5206  Faks: (030) 90299-6670
İngilizce olarak ta danışmanlık hizmeti verilir.
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Bezirksamt Tempelhof- Schöneberg
Kadınlar görevlisi, Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin, Oda 2008/2009
e-posta: Ursula.Hasecke@ba-ts.berlin.de 
Internet:  www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/beauftragte/frauen/index.html 
Tel.:  (030) 7560-6031, -3642, -8941 
Faks:   (030) 7560-2391 (Kadın sorumlusu bürosu)
Farklı lisanlarda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Lütfen bize hangi lisanda danışmanlık hizmeti 
almak istediğinizi bildirin.

Bezirksamt Treptow-Köpenick
Eşitlik görevlisi, Rathaus Köpenick, Alt Köpenick 21, 12555 Berlin, Oda 167
e-posta: anke.armbrust@ba-tk.berlin.de 
Internet:  http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/verwaltung/gleichstellungsbeauftrag-

te.html 
Tel.:  (030) 90297-2306  Faks: (030) 90297-2401

8.2  Eşit muamele için ve ayrımcılığa karşı eyalet dairesi (Ayrımcılıkla Müca-
dele Dairesi)

Ayrımcılığa karşı ve çok çeşitlilik için

Berlin, dünyaya açık ve sürekli değişen bir şehirdir ve bu şehirde farklı kültürlerden gelen insan-
lar bir arada yaşamaktadırlar. Berlin’in bu çeşitliliğini korumak ve karşılıklı hoşgörü ve değer-
lere saygı duymaya dayanan ortak bir yaşam sağlayabilmek senatonun politikasının temelini 
teşkil etmektedir. Buna, aktif ve kararlı bir biçimde ayrımcılığa karşı durmak da dâhildir. Bu 
amaçla ve bir süre önce yürürlüğe giren Genel Eşit Muamele Yasası (Allgemeines Gleichbehand-
lungsgesetz) (AGG) temelinde Berlin için bir Ayrımcılıkla Mücadele Merkez Dairesi kurulmuş bu-
lunmaktadır.

Bu eyalet dairesinin görevleri arasında kamuoyunu ayrımcılıkla karşı karşıya kalındığında ne 
tür haklara sahip olunduğu konusunda daha iyi aydınlatmak ve insanları buna karşı koymaya 
cesaretlendirmek gelmektedir. Dairenin ilgilendiği diğer konular:

– Ayrımcılığa maruz kalmama hakkı konusunda toplumun, idari kadroların ve politikacıların 
duyarlı hale getirilmeleri ve halkla ilişkiler,

– Ağ bağlantılı ve ihtiyaca uygun bir danışmanlık alt yapısının genişletilmesi ve yönetimi
– Çeşitliliğin hayata geçirilmesinde ve AGG’nin uygulanmasında Berlin’deki idari birimlere des-

tek verilmesi
– Aksiyon planlarının gerçekleştirilmesi ve yasa girişimlerinde etkin olma yoluyla yapısal ayrım-

cılığın ortadan kaldırılması
– Çeşitliliğe, ayrımcılıkla mücadeleyle ve AGG’ye ilişkin eğitimler ve seminerler. 

Eyalet Uyum, Çalışma ve Sosyal İşler Senato İdaresi (Senatsverwaltung für Arbeit, Integration 
und Frauen)
Eşit Muamele ve Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi (Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen 
Diskriminierung)
Oranienstr. 106, 10969 Berlin
Telefon: (030) 9028-1866
e-posta: antidiskriminierungsstelle@senaif.berlin.de 
Internet: www.berlin.de/lads/ 

Eşit muamele için ve 
ayrımcılığa karşı eyalet 

dairesi (Ayrımcılıkla 
Mücadele Dairesi)
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9. Aileler için tavsiye ve yardımlar
Berlin’de yeni bir hayata başlamak birçok aile için üstesinden gelinmesi gereken bir zorluktur. 
Birçok şeyin düşünülmesi, aydınlatılması ve halledilmesi gerekir. Berlin’deki yaşama ve yeni 
işyerinizdeki şartlara alışmak zorundasınız. Çocuklarınızın da okulda yeni arkadaş bulmaları 
için belki belirli bir zamana ihtiyacı olacaktır. Biz ailenizi hem sosyal hem de maddi açıdan, 
örneğin danışmanlık hizmeti vererek, çocuk parası ödeyerek ve Berlin aile karnesi vasıtasıyla 
destekliyoruz.

9.1 Çocuk yetiştirme ve aile danışma hizmeti
– Çocuk yetiştirme veya eşinizle ilişkiniz hakkında sorularınız varsa,
– Aile içi anlaşmazlıklar mevcutsa,
– Eşiniz sizden ya da siz eşinizden ayrılmak istiyorsanız,
– Kendiniz ya da çocuklarınız için endişe duyuyorsanız,
– Çocuklarınızın okulda problemleri varsa,

çocuk yetiştirme ve aile danışma merkezlerinde bilgi ve yardım alabilirsiniz.

Berlin’deki çocuk yetiştirme ve aile danışma merkezleri karşınıza bürokratik engeller çıkar-
madan yardım ederler ve sır saklamak ile yükümlüdürler ve eğer isterseniz isim vermeden de 
ücretsiz olan danışma hizmeti alabilirsiniz.

Milliyetinize ve dininize bakılmaksızın destek alırsınız. Danışmanlık hizmetini farklı lisanlarda, 
örneğin Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça ve bazı diğer dillerde almak mümkündür. 
Çocuk yetiştirme ve aile danışma hizmetine bu konuda sorularınızı memnuniyetle yöneltebilir-
siniz.

Adresleri www.efb-berlin.de sayfasında bulabilirsiniz.

Bunun ötesinde, semt belediyelerinin Vatandaş Dairelerinden de ayrıntılı bilgi ve danışma mer-
kezlerinin adreslerini alabilirsiniz: www.berlin.de/verwaltungsfuehrer/buergerberatung/

9.2 Çocuk parası (Kindergeld)
Göçmenlerin bu konuda hangi hakları vardır?
Çocuk parasını, çocuklar hangi ebeveynin yanında yaşıyorsa, o ebeveyn alır. Çocuk parası alma 
hakkının olup olmadığı, çocuk parası almaya yetkili olan ebeveynin oturma müsaadesinin 
statüsüne bağlıdır. Çocuk parasının miktarı çocuk sayısına bağlıdır. Çalışmayan ebeveynler de 
çocuk parası alabilirler. Çocuk parası müracaatlarının iş ajansı bünyesindeki aile kasasına veya 
işverene yapılması gerekmektedir.

İş ajanslarının adreslerini 7.1 nolu bölümde ve internette www.arbeitsagentur.de sayfasında 
bulabilirsiniz.

9.3 Berlin aile karnesi
Berlin aile karnesi ile aileniz, tüm bir yıl boyunca Berlin ve çevresinde, örneğin yüzme havuz-
larında, buz pateni sahalarında, tiyatrolarda, gemi gezintilerinde, konserlerde, müzelerde ca-
zip fiyat indirimleri elde etmektedirler. Ayrıca Gençlik Kültür Servisi (JugendKulturService) aile 
karnesi sahipleri için vasıtalara ücretsiz binme, çalıştaylar ve ziyaretler koordine etmektedir. 
Bunlara katılacak kişiler çekilişle belirlenir. Düşük gelir sahibi olduklarını kanıtlayan aileler özel-
likle desteklenir. Aile karneniz sayesinde BVG ve S-Bahn biletlerinde indirim almakla kalmaz, 
aynı zamanda diğer özel olanaklardan da faydalanabilirsiniz. Aile karnesi Gençlik Kültür Servisi 
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tarafından verilir ve «Eyalet Eğitim, Bilim ve Araştırma Senato İdaresi» (Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft) tarafından maddi destek alır. 

Bu konuda ayrıntılı bilgi için: 
www.berlin.de/sen/bwf/Familie/Politik/ veya www.jugendkulturservice.de 

9.4 Berlin’de aileler; Aileler için kılavuz 
Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim Senato İdaresi (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wis-
senschaft) tarafından çıkartılan aile kılavuzu, bilgi ve olanaklar arayan aileler için iyi bir yol 
göstericidir. Çocuk bakımı, danışmanlık ve boş zamanları değerlendirmeyle ilgili olanaklar, ailel-
ere verilen maddi yardımlar ve vergi indirimleri olanakları hakkında bilgiler verir. Aile kılavuzu 
www.berlin.de/sen/familie/familienpolitik/index.html internet adresinde bulunabilir ve indiri-
lebilir. Bu adreste ayrıca ailelere ilişkin daha fazla ilginç bilgiler bulabilirsiniz. 

10.  Çocuk ve gençlere yönelik tesisler, okul, meslek eğitimi ve üniversite 
öğrenimi

10.1 Çocuk yuvaları (Kitas)
Ebeveynler olarak, Berlin’in her semtinde son derece çeşitlilik arz eden çocuk yuvası hizmeti bu-
labilirsiniz. Çocuk yuvalarının görevi, çocuğunuzun gelişimini en iyi şekilde teşvik etmek ve ebe-
veynler olarak sizlerin, işinizle aile yaşantınızı uyum içerisinde sürdürebilmenizi sağlamaktır. 

Çocuk yuvaları, çocukların bakımını bebeklikten ilkokul çağına kadar üstlenmektedirler. 

Şimdiye kadar bir başka ülkede yetişmiş olan ve bundan böyle Almanya’da yetişecek ve okula 
gidecek olan çocukların, mümkün olduğu kadar erken yaşta bir çocuk yuvasına gitmelerinde 
fayda vardır. Çünkü çocuklarınız burada Almanca öğrenme imkânına sahip olacaklar, çok çe-
şitli teşvik ve öneriler alacaklar, başka çocuklar ile oynayarak kaynaşacaklar ve yeni arkadaşlar 
edinme imkânına sahip olacaklardır. Özellikle de Almancayı öğrenmeleri, ileriki okul yaşantıla-
rında başarılı olmalarının önemli bir koşulu durumundadır.

Hangi çocuk yuvaları vardır?
Özellikle serbest sosyal bakım ve yardım dernekleri ile semtlerin kamu işletmeleri olmak üzere 
çok sayıda kurum ve kuruluşun çocuk yuvası hizmeti bulunmaktadır. Çocuk yuvalarının sunduk-
ları hizmetlerin içeriği, farklı tasarımlara dayanmaktadır. Çocuk yuvaları, sundukları hizmette, 
kısmi olarak hareket ya da müzik eğitimi gibi özel eğitimlere ağırlık vermektedirler. Bazı çocuk 
yuvaları ise, iki dilli olarak hizmet vermektedir. Bu tür çocuk yuvalarında çocuklar, hem Almanca 
olarak hem de kendi ana dillerinde teşvik edilmektedirler.

Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim Senato İdaresi (SenBJW) Berlin’deki tüm çocuk yuvalarını içeren 
bir veri bankasına sahip bulunmaktadır. SenBJW’nin internet sayfalarından bu konudaki hizmet 
yelpazesine ulaşmanız mümkündür: www.berlin.de/sen/bjw/ 

Özellikle üç yaşın altındaki çocuklar için günlük çocuk bakım yerleri de sunulmaktadır. Bir bakıcı 
5 çocuğa kadar bakabilmektedir. Birlikte çalışan iki bakıcı 10 çocuğa kadar bakabilir. Günlük 
çocuk bakım hizmetinde bakım saatleri son derece esnektir.

Hangi çocuklar çocuk yuvası ya da günlük bakım hizmetinden yararlanabilir?
Berlin’deki her çocuğun tamamen kişisel ihtiyaçları çerçevesinde bakılması ve okul öncesi teş-
vikinden yararlanması gerekmektedir. Bu yapılırken teşvik süresinin de anne ve babanın çalı-
şabilecekleri, eğitim görebilecekleri veya iş arayabilecekleri şekilde ayarlanması gerekmektedir.

Üçüncü doğum gününden itibaren her çocuğun, anne ve babasının çocuğa evde bakıp 
bakamayacaklarından bağımsız olarak, anaokulunda yarım günlük bakım hakkı mevcuttur. 
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Berlin, 2010 yılında bu hakkı okula başlamalarına bir sene kalan çocuklar için 7 saate uzattı. 
1 Ocak 2011 tarihinde ise bu hak, okula başlamalarına iki sene kalan çocukları da içine alacak 
şekilde genişletildi. 2013 yılından itibaren tüm çocuklar okula başlamadan üç yıl öncesinden 
itibaren bu haktan yararlanabilecekler. Eğer ebeveynlerin kendilerinin çalışmalarından, eğitim 
almalarından veya iş aramalarından dolayı çocukları için daha uzun bakım süresine ihtiyaçları 
varsa, bakım sunan yerde bunun için gerekli olan zaman için bakım kapsamı mevcut olmak 
zorundadır.

Üç yaşın altındaki çocuklar da yine aynı şekilde, bunun için bir gereklilik olması durumunda, 
örneğin ebeveynlerin çalışmaları veya iş aramaları gerekmesi halinde, ebeveynlerin ihtiyaç duy-
dukları süre kadar bakım kapsamına alınma hakkına sahiplerdir. Üç yaşın altındaki çocuklar da, 
pedagojik, sosyal veya ailevi nedenlerle bu türden bir teşvike ihtiyaç duymaları tesbit edildiğin-
de de bakım kapsamına alınırlar. Bu özel koşullar yetkili Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından 
kontrol edilir.

Bunun dışında anadilleri Almanca olmayan çocuklar için (ya da göçmen çocukları için) aşağıda 
belirtilen hususlar geçerlidir:

Anne ve babaları Göç Yasası kapsamında bir uyum kursuna ya da benzeri bir dil kursuna katılan 
çocukların, sadece bu nedenden dolayı ve en azından kursa katılım süresince bakılmalarına ih-
tiyaç vardır (yani çocuk yuvasına alınma hakkı). Ailelerinde Almanca konuşulmayan 2 yaşındaki 
çocukların («anadilleri Almanca olmayan çocuklar») desteklenmeleri lisan açısından uyumları 
için gerekli ise en azından sınırlı süreli bir desteğe ihtiyaçları vardır. Böyle bir durumda anne ve 
babanın çalışıyor olması gibi başka sebeblerin olmasına gerek yoktur.

Eğer ebeveynler çalışmıyorlarsa ve çocuğa aslında evde kendileri de bakabiliyorsa, bu çocukların 
mümkün olduğunca erken Almanca öğrenme olanağına kavuşmaları gerekmektedir. Bu sayede 
kursa katılan herkesin tüm çocuklarının ve lisan açısından uyum sağlaması gereken çocukların, 
ebeveynlerinin bunu istemesi veya bir dilekçe vermesi durumunda bir bakım kurumuna yerleş-
tirilmesi güvence altına alınmış olur. 

Çocuğunuza yuvada ne kadar süre ile bakılmaktadır?
Berlin çocuk yuvaları, genelde saat 6:00–21:00 arasında açıktır. Bu zaman diliminde tek tek 
kurumlar, farklı çalışma saatleri uygulayabilmektedirler. Çocukların günlük bakım süresi, ebe-
veynlerin iş ya da eğitim saatine göre ayarlanmaktadır. Çocuk yuvaları, yarım gün (4–5 saat), 
kısmi süreli (7–9 saat) veya tam gün (7–9 saatten başlayarak 12 saate kadar) hizmet verirler. 

Çocuğunuzu yuvaya nasıl vereceksiniz?
Çocuğunuzu yuvaya ya da günlük bakım hizmetine verebilmek için, oturduğunuz semtin yerel 
Gençlik Dairesine (Jugendamt) müracaat etmeniz gerekmektedir. Gençlik Dairelerinin adresleri-
ni aşağıdaki «Çocuk yuvalarında bakım için iletişim yerleri» adlı listeden edinebilirsiniz. Orada 
çocuğunuzun çocuk yuvasına veya günlük çocuk bakım yerine alınması için dilekçe vermeniz 
gereklidir.

Gençlik Dairesi, çocuğun ihtiyacına bakarak, uygun bir çocuk yuvası için size bir belge verecek-
tir. Bu belge ile sizin seçeceğiniz bir çocuk yuvasında yer olduğu takdirde çocuğunuzun kaydını 
yaptırabilirsiniz. Çocuk yuvasının oturduğunuz semtte olması gerekmemekte olup, çocuk yu-
vasına dair bu belge, Berlin’deki tüm çocuk yuvalarında geçerlidir. İstemeniz halinde, Gençlik 
Dairesi, size uygun bir boş yeri olan bir çocuk yuvası da gösterebilir.

Çocuk yuvası ücreti nedir?
Çocuk yuvası için ebeveynlerin ödeyeceği miktar, Berlin’deki tüm çocuk yuvalarında ve günlük 
çocuk bakım hizmetinde aynı olarak düzenlenmiştir. Ücret, bakım ve yemek katkı payından 
meydana gelmektedir. Sıcak öğle yemeği için katkı payı, halen ayda 23 Euro’dur. Bakım ücreti, 
aylık gelirinize, bakım süresine ve kanunlarca belirlenmiş bir takım indirimlere, örneğin aileniz-
de 18 yaşın altındaki çocuk sayısına bakılarak, ayarlanır.
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Önemli: Okula başlamadan önceki son 3 yıl için çocuk yuvasına masraf katkı payı ödenmez; 
sadece beslenme için ayda götürü bir ücret tahsil edilir.

Çocuk yuvasına ödenecek katkı payı için ayrıntılı bilgi için web sitesi: 

www.berlin.de/sen/familie/kindertagesbetreuung/kostenbeteiligung/index.html

İlçelerin Gençlik Daireleri – Günlük çocuk bakım hizmeti için iletişim yerleri 
Mitte, Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 
Tel.:  (030) 9018-23233

Friedrichshain-Kreuzberg, Frankfurter Allee 35–37, 10247 Berlin,  
Giriş A veya C, 4. kat
Tel.:  (030) 90298-2092, -2484  Faks: (030) 90298-4545
e-posta:  Kita-Anmeldung@ba-fk.verwalt-berlin.de 

Pankow, Fröbelstraße 17, Haus 4, 10405 Berlin
Tel.:  (030) 90295-5777, -5863  Faks: (030) 90295-5671
Posta adresi: Postfach 730113; 13062 Berlin
www.berlin.de/ba-pankow/verwaltung/jugend/fachdienst5.html 

Charlottenburg-Wilmersdorf, Fehrbelliner Platz 4, 10707 Berlin
Tel.:  (030) 9029-15240

Spandau, Carl-Schurz-Str. 2/6, 13597 Berlin
Tel.:  (030) 90279-2432

Steglitz-Zehlendorf, Kirchstraße 1–3, 14163 Berlin
Tel.:  (030) 90299 4568
Posta adresi: Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, Abteilung Jugend, Schule und Umwelt, Fachrefe-
rat Tagesbetreuung von Kindern, Postfach, 14160 Berlin

Tempelhof-Schöneberg, Strelitzstr. 15, 12105 Berlin (Mariendorf)
Tel.:  (030) 90277-2308
Posta adresi: Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abt. Jugend, Ordnung u. Bürgerdienste, 
Tagesbetreuung für Kinder, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin
www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/jugend-familie/kindertages-
betreuung.html 

Neukölln, Karl-Marx-Straße 83, 12040 Berlin
Tel.:  (030) 90239-4187 / 2332

Treptow-Köpenick, Zum großen Windkanal 4, Haus 9, 12489 Berlin
Tel.:   (030) 90297-5281, -5314 ve -5337 (Günlük çocuk bakım hizmeti)
Posta adresi: PF 910240, 12414 Berlin

Marzahn-Hellerdorf, Riesaer Straße 94 (A-Teil), 12627 Berlin
Tel.:  Kita/Hort (030) 90293-4552, Faks:  (030) 90293-4915
Posta adresi: 12591 Berlin 

Lichtenberg, Große-Leege-Straße 103, 13055 Berlin
Tel.:  (030) 90296-5317
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Reinickendorf, Nimrodstraße 4–14, 13469 Berlin
Tel.:  (030) 90294-6676

10.2 Okul: İlkokuldan lise mezuniyetine giden yol
Almanya’da 10 yıl süreli temel eğitim zorunluluğu ve meslek eğitimi süresince meslek oku-
luna devam zorunluluğu vardır. İlkokulda ve müteakip okullarda özellikle göçmen kökenli 
öğrencilerin lisan açısından desteklenmeleri ön plana çıkar. Lisan desteği kendine ait bir çerçeve 
planı temelinde ve ilave öğretmen kadroları tarafından gerçekleştirilir. 

Berlin okul sistemi, esaslı bir temel eğitim sunmaktadır ve çok çeşitli geçiş ve ileri eğitim ola-
naklarına sahiptir. Aynı şekilde, öğrenciler, yeteneklerine göre dil, doğa bilimleri ve sanatsal 
alanlarındaki gelişimlerinde daha erken yaşlarda teşvik görebilmektedirler.

Berlin’de pedagojik profil açısından geniş bir yelpazeye sahip 651 devlet okulu ve 108 özel okul 
bulunmaktadır. İki lisanlı konseptleri ile devlet Avrupa okulları ve Alman-Türk alfabesi ile oku-
ma yazma öğretimi yapılan ilkokullar gibi özel olanaklar çok rağbet görmektedir. 

Berlin okullarında din derslerine katılmak gönüllüdür. Din veya dünyaya bakış derslerine katıl-
mak için veli veya eğer öğrencinin kendisi dini hakkında karar verme yaşına ulaştıysa öğrenci 
tarafından yazılı bir dilekçe verilmesi gerekir. 

Okul sistemi, çeşitli eğitim basamaklarından oluşmaktadır. Berlinli öğrenciler önce ilkokula, 
bunu takiben de genel eğitim veren üst okullara gitmektedirler.

Aşağıdaki broşürlerden daha ayrıntılı bilgi edinilmesi mümkündür:
– İlkokuldan sonra nereye? Zorunlu eğitim üstü okullar hakkında yol gösterici
– Berlin Okulu’nda yabancı diller
– Berlin’de mesleki eğitim

«Yeni gelmiş çocuklar ve gençlerin okula uyum sağlamaları için ana hatlar».

Tüm bu broşürlerin Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığı Bilgilendirme Dairesinden edinil-
mesi mümkündür.

Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığı Bilgilendirme Dairesi
Bilgilendirme Dairesi eğitim, okul, gençlik, aile, yüksek okul ve araştırma ile ilgili sorularınız 
olduğunda size yardımcı olur. Burada Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığının yayınlarını 
alabilir ve bizzat veya e-posta veya telefon vasıtasıyla danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Gerek-
tiğinde hızlı ve doğrudan yetkili çalışana aktarılırsınız. 

Bize ulaşın:
Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığı  
(Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft)
Bernhard-Weiß-Straße 6
10178 Berlin
Tel.:  (030) 90227 5000
Faks:  (030) 90227 5530
e-posta: infopunkt@senbjw.berlin.de 
www.berlin.de/sen/bwf/service/infopunkt/ 

Mesai saatleri:
Pazartesi Saat 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Salı  Saat 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Çarşamba –
Perşembe Saat 10:00 – 12:00, 13:00 – 19:00
Cuma  Saat 10:00 – 12:00

İlkokullar (Grundschulen) 
Her yılın 1 Ağustos tarihinde eğitim yılının başlaması ile birlikte 6. yaşlarını doldurmuş olan veya 
o yılın 31 Aralık’a kadar dolduracak olan tüm çocuklar okula gitme yükümlülüğüne tabi olur. 
Bir sonraki yılın 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasındaki dönemde 6. yaşlarını dolduracak olan 
tüm çocuklar, ebeveynlerinin dilekçe vermeleri üzerine eğitim yılının başında okula kabul edilir. 

Okulda başarılı olmanın temel unsuru Almancayı bilmektir. 

Eyalet Eğitim, Gençlik 
ve Bilim Bakanlığı
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Bu sebepten dolayı çocukların ilkokula kayıtları esnasında Almanca lisan seviyeleri kontrol edi-
lir. Eğer çocuğun desteklenmesi gerektiği tespit edilirse, çocuk okula başlamadan önce Ağustos 
ayında başlayan ve 1 yıl süren okul öncesi lisan eğitimine katılmak zorundadır. Bu sayede ço-
cukların hepsinin okulda başarılı olabilmeleri için eşit başlangıç şartlarına sahip olmaları amaç-
lanmaktadır. Bir sonraki eğitim yılında okula başlayacak olan çocukların kayıt süresi, bir önceki 
yılın sonbahar dönemidir. 

Yeni taşınan çocuklar eğitim yılı esnasında da kaydedilebilir. 

Daha fazla bilgi için: 
Leitfaden schulische Integration (Okul uyumu için rehber)
İlkokullar, genel olarak 1’den 6’ya kadar olan sınıfları kapsarlar. Berlin’deki tüm ilkokullar tam 
gün ders verirler. Tam gün ders veren okullar dersi, bireysel teşviki ve boş zamanları birbirine 
bağlar. Aynı zamanda ek teşvik ve bakım olanakları aile ve mesleği bir arada yürütebilmeyi 
kolaylaştırır. Berlin’deki tüm tam gün ders veren ilkokullarda ücretsiz olarak saat 07:30–13:30 
arası yarım gün ders verilir. Bunun üstüne yine tüm okullarda ilave teşvik ve bakım hizmeti 
sunulmaktadır. Öğretmenler ve veliler bu amaçla sıkı bir işbirliği içerisindedir. Berlin’de iki farklı 
tam gün okul şekli vardır. Bunlardan biri açık ve diğeri ise bağımlı tam gün okuludur. 

Açık tam gün ilkokullarında dersin yanı sıra ilave olarak saat 06:00–18:00 arasında teşvik ve 
bakim hizmeti bulabilirsiniz. Saat 06:00’dan itibaren erken bakım ve saat 18:00 a kadar ak-
şam üstü ve geç bakım yapılır. Çocuklara tam gün ilkokullarında öğlenleri sıcak yemek verilir 
ve ayrıca tatillerde de olanaklardan yararlanabilinir. Ücret, ebeveynlerin gelir durumuna göre 
ayarlanır. 67 Berlin İlkokulu, bağlı tam gün okuludur. Bu okullarda öğrenme dönemleri ve boş 
zamanlar esnek bir ritme göre birbirini takip eder. Her sınıfa bunun için ek eğitim saatleri verilir. 
Tüm talebelerin haftada en az 4 gün saat 16:00’a kadar okula gelmeleri zorunludur ve bunun 
için ebeveynlerden herhangi bir ücret talep edilmez. Sadece öğlen yemekleri ve saat 07:30’dan 
önceki ve saat 16:00’dan sonraki bakım zamanları için bağlı tam gün okuluna ücret ödemek 
gerekir. 

Pek çok okul spor, müzik, tiyatro, sanat, Montessori yöntemi, yabancı diller ve yeni medya gibi 
özel profillere sahiptir. 

Özel pedagojik destek – Her çocuk için ihtiyaç duyduğu desteğin verilmesi
Bütün çocuklar bireysel desteğe ihtiyaç duyarlar. Berlin okul sistemi çok yönlüdür ve bütün 
çocuklara ve gençlere performans seviyesi veya özel ilgi alanları veya özel destek gereksinim-
lerinden bağımsız olarak uygun olan okulu sunar. Özel pedagojik destek alanlarında bu destek 
yüksek ölçüde ihtiyaca göre şekillendirilmiş ve engelli çocuklar ve gençlerin özel gereksinim-
lerine göre bireysel olarak düzenlenmiştir. Özel pedagojik destek gereksinimi olan öğrenciler 
ya özel bir okulda veya engelsiz çocuklar ve gençlerle bir arada ilkokullarda ve üst okullarda 
eğitilirler. Okulun esnek başlangıç döneminde bütün çocuklar mümkün olduğunca bir arada 
ilkokullarda eğitilirler. 

Özel pedagojik destek konusuna ilişkin daha fazla güncel ve ilginç bilgiyi 

www.berlin.de/sen/bildung/foerderung/sonderpaedagogische_foerderung/ internet adresinde 
ve Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim Senato İdaresi Bilgilendirme Dairesinde bulabilirsiniz. 

Üst okullar
6. sınıfın ilk 6 aylık dönemi bittikten sonra birçok çocuk ve onların velileri için önemli bir karar 
vermek gerekir. Bu karar, ilkokuldan sonra hangi üst okula gidileceğidir. Bu okul bir entegre 
ikincil okul (Integrierte Sekundarschule) veya bir lise (Gymnasium) olabilir. Ayrıca Berlin’de pilot 
proje olarak müşterek okul (Gemeinschaftsschule) bulunmaktadır. Bu okullarda genelde öğren-
ciler birinci sınıftan eğitimlerinin sonuna kadar, performans gruplarına bölünmeden, müşterek 
öğrenim gruplarında kalırlar. Şu ana kadar sadece az sayıda müşterek okul 1 den 13’e kadar 
tüm sınıflara sahiptir. Çoğu uzun bir zaman süresinde kendilerine ait bir ilk kademe veya ikincil 
kademe oluşturmakta veya diğer bir okul ile sürekli bir iş birliği geliştirmektedir. 
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Liseler ve entegre ikincil okulların birçok müşterek yönleri fakat bir de farkları vardır: Bu fark 
okul süresidir. Liselerde mezuniyete (Abitur) giden yol 12 yıl sürer fakat bu süre entegre ikincil 
okullarda genelde 13 yıl sürer. Entegre ikincil okullarda sınıflardaki talebe sayısı ve haftalık ders 
saati liselere göre daha azdır. Buna karşın tam gün eğitim ve mesleğe yönelik bir odaklanma 
söz konusudur. Liselerde ise, ilkokuldayken ders içeriğini kendi başlarına ve problemsiz bir şe-
kilde öğrenebileceklerini kanıtlamış çocuklar eğitilir. 

Berlin’de çok yüksek performanslı talebeler 4. sınıftan sonra bir liseye geçiş yapabilirler. «Gele-
neksel Liseler» diye adlandırılan liselerde takriben 70 sınıfta yaşıtlarından 2 sene önce ilkokul-
dan mezun olan, yüksek yetenekli talebeler desteklenmektedir. Bu özel yetenek sınıfları, belirli 
konulara odaklı olabilir. Bu konular matematik, fen bilimleri, çift lisan, eski lisanlar (Latince ve 
eski Yunanca) veya müzik olabilir. 

İkincil basamak I’deki eğitimden sonra, 7 ile 10. sınıflarda ve ortaokul bitirme sınavını başarıyla 
verdikten sonra, lise yüksek bölümüne geçiş yapmak mümkündür. Lise mezuniyeti (Abitur) ile 
sonuçlanan lise yüksek bölümleri hem liselerde hem de bir yüksek bölüm merkezi (Oberstufen-
zentrum) (OSZ) ile beraber çalışan entegre ikincil okullarda mevcuttur. Lise mezuniyeti (Abitur) 
hangi okuldan alınırsa alınsın eşit değerdedir ve mesleki liselerden alınan lise mezuniyeti (Abi-
tur) de üniversiteye gitmek için hak kazandırır. 

Daha fazla bilgiyi yayınlarımızda bulabilirsiniz.

Bu yayınları online olarak da görebilirsiniz:  

2012/2013 Eğitim yılı kılavuzu – İlkokuldan sonra nereye
(Schulwegweiser 2012/2013 – Wohin nach der Grundschule?) 
www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/bildungswege/
schulwegweiser_web.pdf?start&ts=1332251963&file=schulwegweiser_web.pdf 

İlkokuldan sonra nereye?
Üst okullara geçiş
(Wohin nach der Grundschule? Der Übergang auf die weiterführenden Schulen)
www.berlin.de/sen/bildung/bildungswege/uebergang.html

Berlin okullarının listesi
(Berliner Schulverzeichnis)
www.berlin.de/schulvz

Tüm broşürleri Eyalet Eğitim, Bilim ve Araştırma Senato İdaresinin (Senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Wissenschaft) bilgi merkezlerinden de alabilirsiniz. Adresi 10.2 nolu bölümde 
ve internette bulabilirsiniz: 

www.berlin.de/sen/bwf/service/infopunkt/

10.3 Berlin’de gençlere yönelik olanaklar
Berlin sadece yetişkinler için değil, aynı zamanda çocuklar ve gençler için de çok heyecan verici 
bir şehirdir! Yani aslında boş zamanlarınızda canınızın sıkılmaması lazım. Eyalet Eğitim, Bilim ve 
Araştırma Senato İdaresinin (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft) internet 
sayfalarında ilgilenenler için şehrin sunduğu olanaklar hakkında bir özet görebilirler. Bunların 
arasında örneğin çocuk ve gençler için boş zamanlarını geçirebilecekleri tesisler, gençlik misafir 
evleri ve gençlik eğitim merkezlerinin adresleri ve programları bulunmaktadır. Çocuklarınızla 
birlikte bir göz atın: 

www.berlin.de/sen/bildung/ 



42

Eyalet Senato İdaresi bir dizi pratik kılavuz yayınladı. En önemli broşürlerin arasından seçtiği-
miz bazıları:

«Nerede ne var?» broşürü (Wo ist was los?)
Çocuk ve gençlerin boş zamanlarını geçirebilecekleri Berlin’deki tesisler 

«Nerede ne var?» broşüründe 650 den fazla tesis ve proje tanıtılmaktadır: Çocuk ve gençlerin 
boş zamanlarını geçirebilecekleri tesisler, müzik okulları, gençler için sanat okulları, gençler için 
eğitim yerleri, çocuk müzeleri, gençlik organizasyonları ve gençlere danışmanlık hizmeti veren 
merkezler. Bu broşür sadece çocuklar için değil aynı zamanda ebeveynler, öğretmenler, sosyal 
pedagoji uzmanları ve çocuklarla çalışan herkes için pratik bir yol göstericidir. Boş zamanla-
rınızı keyifli ve heyecanlı yapacak olan, hem semtlerdeki hem de tüm Berlin’deki çok çeşitli 
olanakları göstermektedir. 

«Nerede ne var?» broşürünün güncel sayısını internette şu adreste bulabilirsiniz: 

www.jugendnetz-berlin.de

Çocuk ve gençler için Berlin’deki multimedya olanakları.
«Resimler ve sesler» (Flimmern und Rauschen»)
«Resimler ve sesler» broşürü boş zamanlarda yapılabilecek olanakların bir listesidir ve bu lis-
tede aktif video ve ses çalışmaları, film, fotoğrafçılık, bilgisayar ve multimedya alanlarından, 
kameradan tutun, stüdyo üretimlerine, 3D animasyonlara kadar, fotoğraf laboratuarından 
dijital resim çalışmalarına, dijital Sampling’den CD üretimine kadar, piyes, cep telefonu film 
festivalinden, çizgi film projelerine ve comp@ss kurslarına kadar her merak için bir şeyler var. 

«Resimler ve sesler»’in online yayınını www.jugendnetz-berlin.de adresinden temin edebilirsi-
niz. 

«Alkış, Alkış» (Applaus, Applaus) – Tiyatro, oyun ve sirki kendiniz yapın
«Alkış, Alkış» dans, tiyatro, oyun ve sirk alanlarından kendinizin yapabileceğiniz 500’den fazla 
olanak tanıtmaktadır. Bu broşür ebeveynlere, öğretmenlere, çocuklara ve gençlere yöneliktir. 
Kültürel Gençlik Eğitimi Eyalet Birliği (Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung) (LKJ) bu 
broşürü Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim Senato İdaresi ile işbirliği yaparak yayınlamıştır. Broşür 
şu adresten edinilebilir: www.lkj-berlin.de/publikationen/

«Berlin’deki çocuk ve gençlik müzeleri – eğitimin farklı işlediği yerler» (Kinder- und Jugendmu-
seen in Berlin – Wo Bildung anders tickt) (2010) 
Berlin’deki çocuk ve gençlik müzeleri ziyaretçilerin katılabileceği değişik sergiler sunmaktadır. 
Bu sergiler çocuk yuvalarına, okul sınıflarına ve tek başına gelen ziyaretçilere yöneliktir. Müze-
ler hafta sonlarında da açıktır. «Berlin’deki çocuk ve gençlik müzeleri – eğitimin farklı işlediği 
yerler» isimli broşürde 5 müzenin sunumları tanıtılmakta ve Kültürel Gençlik Eğitimi Eyalet Bir-
liği (Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung) (LKJ) tarafından yayınlanmaktadır. Broşür 
şu adresten edinilebilir: www.lkj-berlin.de/publikationen/ 

«Cangıl» (Dschungel) – Berlin’deki genç müzik grupları için bilgi-yol gösterici
«Cangıl» Berlin’de bulunan gençlerin boş zamanlarını geçirebilecekleri tesisler, müzik okulları 
ve kamusal veya özel kurumların müziğe karşı ilgi duyan gençler ve gençlerden oluşan müzik 
grupları için organize ettikleri veya hazırda bulundurdukları olanaklar hakkında bir özet sun-
maktadır. «Cangıl» mevcut antrenman ve etkinlik mekânları, ses stüdyoları ve diğer olanakların 
semtlere göre ayrılmış ve donanım ve kullanım şartlarına göre sınıflandırılmış bir listesini sun-
maktadır. Broşür şu adresten edinilebilir: http://www.lkj-berlin.de/publikationen/ 
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«Berlin’de çocuklar ve gençler için dans» (Tanz für Kinder und Jugendliche in Berlin)
«Berlin’de çocuklar ve gençler için dans» broşürü Berlin genelinde mevcut olan 220 sunum 
hakkında bilgi vermektedir. Temel dans, toplum dansları, klasik dans, halk dansları, modern 
/ caz dansı, dans tiyatrosu ve diğer danslar olarak bölümlere ayrılmıştır. Her bir sunum ayrıca 
semtlere göre düzenlenmiştir. 

Broşürü http://www.lkj-berlin.de/publikationen/ adresinden indirebilirsiniz. 

Gençler ve aileler için konserler 2012/13 
«Gençlik Kültür Servisi» (JugendKulturService) uzun yıllardır Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim Se-
nato İdaresi’iın ve organizatörlerin desteğiyle 100’den fazla konser için bilet temin etmeye yar-
dımcı olmaktadır. Gençler ve aileler için birçok farklı türlerde gerçekleştirilen konserlerin güzel 
konumdaki yerlerin biletleri uygun fiyatlara satın alınabilir. Biletlerin fiyatı 4 – 12 € arasında 
değişmektedir. 

Programda ayrıca müziğe ilgi duyan gençler için «Berlin gençlik aboneliği» (berlinerjugendabo) 
olanağı da sunulmaktadır. 

Daha fazla bilgiyi www.jugendkulturservice.de ve www.berlinerjugendabo.de adresinden veya 
(030) 23 55 62 – 0 numaralı telefondan alabilirsiniz. 

Süper tatil karnesi (Super-Ferien-Pass)
Okul tatillerinde öğrencilerin merak ettikleri her şey veya yeni keşfetmek istedikleri şeyler için 
bolca boş vakitleri olmaktadır. Süper tatil karnesinde kültür ve spor alanlarından ücretsiz veya 
çok uygun fiyatlara 200’den fazla sunum bulunmaktadır. Bu olanaklardan tüm çocuklar ve 18 
yaş altı gençler faydalanabilir. Ayrıca 290 çekilişe katılma fırsatı da bulunmaktadır. Bu çekiliş-
lerden sinema, rehberlik hizmeti, spor ve kültürel organizasyonlar, etkinlikler, çalıştaylar ve 
günlük geziler için ücretsiz bilet kazanabilirsiniz. 

Süper tatil karnesinin sunduğu olanakların içinde en muhteşemi okul tatili boyunca Berlin ha-
vuz işletmelerine ait olan tüm havuzlara ücretsiz olarak girilebilmesidir. Bu süper tatil karnesi 
Gençlik Kültür Servisi tarafından, Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim Senato İdaresi’nin maddi des-
teğiyle yayınlanmaktadır.

Süper tatil karnesini Gençlik Kültür Servisinin Online-Shop’undan veya çok sayıda satış nokta-
larından temin edebilirsiniz. 

Gençlik Kültür Servisi – Berlin Gençlik Kulübü Derneğinin kamuya yararlı kuruluşu  
(JugendKulturService – gemeinnützige Gesellschaft des Berliner Jugendclub e. V.)
Obentrautstraße 55, 10963 Berlin (Kreuzberg)
Bilgi alma telefonu: (030) 23 55 62 0
Faks:  (030) 23 55 62 20
E-Mail:  info@jugendkulturservice.de 
Internet: www.jugendkulturservice.de 
Süper tatil karnesini ayrıca «Eğitim ve Katılım paketi» olarak almanız da mümkün.

Belki bunlar da ilginizi çekebilir

Çocuklar ve gençler için seyahatler
Berlin semt belediyelerinden, gençlik derneklerinden ve Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim Senato 
İdaresinden bilgi alabilirsiniz. 
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Çocuklar ve gençler için çalışma
İnternette bulunan ve birçok organizasyona ve projelere bağlantısı olan siteler:
Jugendserver Jugendnetz: www.jugendnetz-berlin.de 
Jugendserver Spinnenwerk: www.spinnenwerk.de 
Landesjugendring Berlin e.V.: www.ljrberlin.de 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft: www.berlin.de/sen/bjw/ 

Çocuklar için sanal şehir planı
Sadece çocuklara değil, tüm yayaların bakış açısından düzenlenmiş bir sanal bir şehir planı: 

www.kinderstadtplan.de 

Bilgilendirme takvimi (Infonetkalender)
Berlin’de boş zamanlarınızda faydalanabileceğiniz etkinliklere dair bilgiler: www.infonetkalen-
der.de 

Çocuk ve gençler için kütüphaneler
Her semtte çocuk ve gençler için kütüphaneler vardır. Berlin’in Halka Açık Kütüphaneler Derneği 
tüm çocuk ve gençler için kütüphanelerin listesini sunar: www.voebb.de/ 

Ayrıca semtlerin Vatandaş Dairelerinden de bilgi alabilirsiniz:
www.berlin.de/verwaltungsfuehrer/buergerberatung/ 

10.4 Suç işleyen gençler için yardım 
«Yakalandın, şimdi ne olacak?» 
Kendi çocuklarınızın ya da tanıdık çevrenizden başka çocukların yasalara karşı gelmiş olmaları 
durumunda, Berlin Gençlik Daireleri (Jugendämter) danışma ve yardım hizmeti vermektedir. 
Örneğin Gençlere Yardım Bölümlerinde (Jugendhilfe) (Gençlik Adli Yardım Servisi) (Jugendgeri-
chtshilfe) çalışan sosyal pedagoji uzmanları bir suç davasının prosedürü ve neticeleri hakkında 
bilgi verir. Ayrıca gençleri ve ebeveynleri kendilerini bekleyen mahkeme duruşmasına hazırlar. 

«Yakalandın, şimdi ne olacak?» isimli broşür suç işlemiş gençleri ve onların ebeveynlerini Genç-
lere Yardım Bölümünün (Jugendhilfe) verdiği çok yönlü destek hakkında bilgilendirir ve böylelik-
le genç insanlara yeni bir yol bulmalarında yardımcı olur. 

Daha fazla bilgi ve gençler için ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti olanakları ve adreslerini 
Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığının internet sitesinde

www.berlin.de/sen/jugend/jugendkriminalitaet/ adresinde bulabilirsiniz.

10.5 Meslek eğitimi
Günümüzde meslek ve üniversite öğrenim dalı konusunda sayısız seçenek bulunmaktadır. Ayrı-
ca mesleklerin içerikleri sürekli değişmekte ve sürekli yeni üniversite öğrenim dalları eklenmek-
tedir. Durum böyle olunca, bütünü görebilme ve kendiniz için doğru seçimi yapma her zaman 
kolay olmamaktadır. 

Meslek ve üniversite öğrenim dalı seçiminde size danışmanlık hizmeti veriyoruz
Doğru meslek ya da üniversite öğrenim dalı seçiminde yardım ve desteğe mi ihtiyacınız var? 
Berlin’deki iş ajanslarında bu konuda sorularınızın pek çoğuna ilişkin geniş kapsamlı bilgi bu-
labilirsiniz. İş ajansları, doğru eğitim seçiminde size yardımcı olabilecek meslek enformasyon 
merkezleri kurmuş bulunmaktadırlar. Ayrıca buralarda meslek eğitim yeri için aracılık da yapıl-
maktadır. 
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İş ajanslarının adreslerini bölüm 7.1.’de bulabilirsiniz. Öğrenim ve eğitim olanakları hakkında 
bilgileri ayrıca Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin adresindeki Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim 
Bakanlığından edinebilirsiniz. 

Dual meslek eğitimi ne demek?
Meslek eğitiminde uygulanan dual sistem ile meslek eğitimi gören gençler, pratik eğitimlerini 
şirketlerde görmekte ve daha eğitim sırasında buralarda çalışmaya başlamaktadırlar. Haftanın 
1 ya da 2 günü meslek okuluna gitmektedirler. Meslek okullarında eğitim konuları teorik olarak 
ele alınır. Meslek okulları çoğu zaman, ticari meslekler, metal sektöründeki meslekler, elektrik 
sektöründeki meslekler, inşaat sektöründeki meslekler veya ziraat sektöründeki meslekler gibi 
belirli meslek dallarında uzmandırlar. 

Meslek okulları, meslek eğitimiyle bağlantılı olarak belirli şartlar altında okul bitirme olanağını 
kaçırmış olanlara yeniden bu fırsatı da sunmaktalar, örneğin «Hauptschulabschluss» ve «Mitt-
lerer Schulabschluss» denilen ortaokul diplomasını almayı.

10 yıllık temel eğitimi tamamlamış ve okuldan mezun olmuş fakat ardından meslek eğitimi yeri 
ya da iş bulamamış ve sadece basit mesleki eğitim alma hakkına sahip olan gençler, mesleki 
yeterlilik eğitimi alma hakkına sahiptirler. Bu eğitimde bir mesleğe hazırlanırlar ve basit veya 
genişletilmiş mesleki eğitim alma hakkını elde ederler. 

Meslek ihtisas okullarında (Berufsfachschulen) mesleğe hazırlık ve meslek eğitimi
Mesleki eğitim görmek isteyen ama bir işletmede meslek eğitim yeri bulamamış olan gençlerin, 
lise dengi meslek ihtisas okullarında (Berufsfachschule) eğitim görme olanağı bulunmaktadır. 
Meslek ihtisas okulları, tam gün eğitim veren okullardır ve hem mesleğe hazırlık hem de meslek 
eğitimini tamamen ya da kısmen üstlenirler. Pek çok meslek dalında gerekli pratik ve teorik 
bilgiler verirler. Aynı zamanda da öğrencilerin genel kültür bilgilerinin arttırılmasını sağlarlar. 
Bu okullara girebilmenin şartı, seçilen meslek eğitimi alanına bağlıdır.

Üç yıllık meslek ihtisas okulu meslek eğitimini, meslek olarak kabul edilmiş bir dalda bitirme 
sınavı (oda sınavı) ile bitirilir.

İki yıllık meslek ihtisas okullarında asistanlık mesleğine hazırlanılır (örn. devlet sınavından geç-
miş yabancı dil asistanı).

Bir yıllık meslek ihtisas okulu, meslek eğitimine hazırlar.

Meslek ihtisas okullarında da normal okul diplomalarını örneğin ortaokul diplomasını (mittlerer 
Abschluss) sonradan alma olanağı vardır.

Lise dengi ihtisas okulları (Fachoberschule) ve üst derece meslek okulları (Berufsoberschule) 
ile yüksek öğrenime hazırlık
Meslek eğitimini tamamlamış olan ve/veya yeterli mesleki deneyime sahip olanlar, lise dengi 
ihtisas okullarına giderek (Fachoberschule) meslek yüksek okullarında (Fachhochschule) okuma 
hakkını elde edebilirler. Ortaokul mezunu olanlar (uygunluk durumunda) lise dengi üst derece 
meslek okullarına (Berufsoberschule) giderek (yetenekleri elverişli ise) üniversitede okuma hak-
kını elde edebilirler.

Meslek liselerinde yüksek öğrenime hazırlık
Ortaokul mezunu (mittlerer Schulabschluss) olan öğrenciler, yüksek öğrenime hazırlayan bir 
öğrenim dalında okumaya yetenekli olmaları halinde meslek lisesine alınabilirler. Bu okul türü, 
mesleki ve genel eğitimi birbirine bağlamaktadır. 1 yıllık geçiş döneminde ders planlarında mes-
lek dersleri ağırlıktadır. Onu izleyen 2 yıllık kurs döneminde ise her iki ana dersten biri mesleki 
bağlantılıdır. Meslek lisesi, genel yüksek öğrenim olgunluk sınavıyla (Abitur) bitirilir.
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Lise dengi üst derece eğitim merkezleri (Oberstufenzentrum) bünyesinde bir meslek lisesine 
gidilmesi aşağıdaki meslek dallarından birine karar verilmesi şartına bağlıdır:
– Ekonomi ve İdari Bilimler – Metal tekniği
– Elektro tekniği – Ağaç işleme tekniği – Tekstil tekniği ve giyim
– Kimya, Fizik ve Biyoloji – Beslenme ve Gıda maddeleri tekniği
– Sosyal Pedagoji / Sosyal Bilimler – Sağlık – İletişim, Bilişim ve Medya tekniği

İhtisas okullarında (Fachschulen) öğrenime devam
Mesleki deneyime sahipseniz, ihtisas okullarında (Fachschulen) ileri eğitim alma olanağınız bu-
lunmaktadırlar. Genelde bunlar 2 yıl sürer ve bir sınavla bitirilir. Bu sınav, yönetici kademesin-
deki görevleri üstlenme yeterliliğini sağlar ve serbest çalışmaya yönelmeyi teşvik eder. İhtisas 
okulu sınavı ile birlikte meslek yüksek okuluna gidebilme türünden diğer eğitim hakları da elde 
edilir. Berlin’de tanınmış ihtisas okulları arasında Teknisyen Okulu, Otelcilik İhtisas Okulu, Av-
rupa İktisat İhtisas okulu ve Devlet Sosyal Pedagoji İhtisas Okulu gelmektedir.

Lise dengi üst derece eğitim merkezleri (Oberstufenzentren) – Eğitim, İleri eğitim ve yüksek 
öğrenime hazırlıkta yetkinlik merkezleri
Lise dengi devlet üst derece eğitim merkezleri (OSZ), bu bölümde anlatılan meslek okullarını 
(meslek okulu, meslek ihtisas okulu, lise dengi ihtisas okulu, lise dengi üst derece meslek okulu, 
meslek lisesi, ihtisas okulu) organize ve meslek dallarına ayrılmış biçimde bünyesinde topla-
maktadır. 

OSZ’den eğitime hazırlık, mesleki eğitim, yüksek öğrenime hazırlık ve ileri eğitim konularında 
bilgi edinebilir ve burada yukarıda anlatılan meslek eğitimlerinden birini tamamlayabilirsiniz. 

OSZ ve diğer meslek okullarının adresleri Eyalet Eğitim, Bilim ve Araştırma Senato İdaresi’nin 
internet sayfasından öğrenilebilir: 

www.berlin.de/sen/bildung/schulverzeichnis_und_portraets/ 

10.6 Berlin’de Üniversite öğrenimi
Berlin üniversite talebelerinin çok sevdiği bir şehirdir. Buna şaşırmamak lazım çünkü Berlin’de 
üniversite eğitimi için çok geniş bir yelpazede olanaklar vardır: Üç üniversite, sanat üniversitesi, 
üç sanat yüksekokulu, yedi ihtisas yüksekokulu, takriben 30 özel yüksekokul ve üniversite harici 
kamusal finansmanlı araştırma kurumu. Bu eğitim kurumlarında toplamda 50.000 den fazla 
personel eğitim veriyor, araştırma yapıyor ve çalışıyor. Bu rakam bir rekordur. Avrupa’nın hiçbir 
bölgesinde bilim ve araştırma kurumları, Berlin’de olduğu kadar yoğunlukta bulunmamaktadır. 

Berlin her yıl bilim ve araştırmaya 1,8 Milyar Euro yatırım yapmaktadır. 

Berlin Hür Üniversitesi ve Humboldt Üniversitesi tarafından desteklenen «Charité – Berlin 
Üniversite Tıp Kliniği», Avrupa’nın en büyük tıp fakültesidir. Adlershof ve Berlin-Buch’taki iki 
teknoloji parkında araştırma ve ekonomi, birbirleriyle sıkı bir işbirliği içinde yürümektedir.

Berlin’de milli araştırma kuruluşları, çok sayıda enstitüye sahipken, çeşitli bakanlıkların da 17 
araştırma enstitüsü mevcuttur.

Berlin, Almanya’nın en cazip üniversite şehirlerinden bir tanesidir. Berlin’de bulunan devlete ait 
ve özel yüksekokullarda takriben 140.000 üniversite öğrencisi kayıtlı bulunmaktadır. Bunların 
yüzde 14’ü, yurtdışından gelmektedir ve bunların arasında en çok Türkiye ve Çin kökenli talebe-
ler bulunmaktadır. Berlin’deki üniversiteler Almanya’da en büyük bütçeye sahip olma açısından 
3. sırada yer almaktadırlar. Berlin Hür Üniversitesi ve Humboldt Üniversitesi, Almanya çapında 
yapılan bir yarışmada «Mükemmel Yüksekokul» (Exzellenzhochschule) ödülünü alan 11 yükse-
kokulun arasındaydı. 
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Sanat yüksek okulları
Berlin aynı zamanda sanatçıların, artistlerin, şarkıcıların ve müzisyenlerin de şehridir. Güzel 
Sanatlar Üniversitesi, «Hanns Eisler Müzik Yüksekokulu», Weißensee Sanat Yüksekokulu/Ta-
sarım Yüksekokulu ile «Ernst Busch Sinema Sanatları Yüksekokulu», son derece vasıflı sanatçı 
yetiştirmekteler. 

Bu okullar, yaklaşık 5.000 öğrenciye, neredeyse her sanat dalında öğretim vermektedirler. Bun-
ların haricinde üniversite talebeleri mastır eğitimlerini yapabilir ve İleri Eğitim Enstitüsünde 
(Institut für Weiterbildung (ZIW) düzenlenen etkinliklere katılabilirler. Bu enstitü Güzel Sanatlar 
Üniversitesi bünyesinde bulunmaktadır. 

Yüksek ihtisas okulları
Berlin’deki yüksek ihtisas okullarının eğitim yelpazesi, teknik, ekonomi ve idari bilimlerden, sos-
yal ve beşeri bilimlerine kadar uzanır. Yüksek ihtisas okulları, uygulama odaklı araştırmayı bilgi 
ve teknoloji transferi ile birleştirirler. Araştırma ve geliştirmelerinin merkezinde, öncelikle küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin güncel uygulamalarındaki sorunları yer almaktadır. Bu kombinas-
yon, Avrupa’nın pek çok ülkesi tarafından örnek alınmaktadır. Yurtiçinden ve yurtdışından çok 
sayıda meslek sahibi, yüksek ihtisas okullarının kapsamlı meslek ilerletme kurslarından yarar-
lanmaktadır. Berlin’deki yüksek ihtisas okullarında, yaklaşık 34.000 üniversite öğrencisi kayıtlı 
bulunmaktadır. 

Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? www.fachhochschulen-in-berlin.de adresinde size bilgi veri-
yoruz. 

10.7 Diplomaların tanınması
Kendi ülkenizde bir okul bitirdiniz ya da meslek eğitiminizi tamamladınız ve şimdi bu diploma-
nın Almanya’da tanınmasını mı istiyorsunuz?

O takdirde lütfen Eyalet Eğitim, Gençlik ve Spor Senato İdaresi Diploma Tanıma Şubesi’ne 
(Zeugnisanerkennungsstelle) başvurunuz.

Diploma Tanıma Şubesi’nin görevleri:
– Yurtiçi ve yurtdışından alınmış diplomaların orta öğretim diplomaları ile (Real- oder Haupts-

chulabschluss) eşdeğer olup olmadıkları ve üniversitelere ve ihtisas yüksekokullarına gidebil-
mek için yeterliliğin değerlendirilmesi,

– Diplomaların denkliğinin tespit edilmesi (Meslek ihtisas okulları, İhtisas okulları) 

Adres: 
Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim Senato İdaresi Diploma Tanıma Şubesi
(Zeugnisanerkennungsstelle der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft)
Bernhard-Weiß-Str. 6
D-10178 Berlin-Mitte
Bekleme odası – 1. Kat

Tel.:  90227-5232 /-5220 /-6987
Faks:  90227-5001/-6444/-6010

Mesai saatleri:
Pazartesi ve Salı: saat 9.00 ile 12.00 arası
Perşembe: saat 16.00 ile 18.00 arası

e-posta: zastbe@senbwf.berlin.de 
İnternet: www.berlin.de/sen/bjw 

Berlin’de ikamet etmeyen ve yüksek öğrenim hakkı sağlayan diplomalarını yurtdışından almış 
Alman vatandaşları, kendi bulundukları federal eyaletin yetkili değerlendirme makamına baş-
vurmalıdırlar. Federal Almanya Cumhuriyetinde ikamet etmeyen Almanların yüksek öğrenim 
hakkı sağlayan diplomaları merkezi olarak Düsseldorf semt yönetimi (Telefon +49 211 475-0) 
tarafından değerlendirilmektedir. 

Eyalet Eğitim, Gençlik 
ve Bilim Senato İdaresi 
Diploma Tanıma Şubesi
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11. İlerleme eğitimi
Günümüzde her meslekte ilerleme eğitimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm nitelikli alanlarda 
yaşanan baş döndürücü değişim, bunu kaçınılmaz kılmakta ve «beşikten mezara kadar öğren» 
felsefesini getirmektedir. Ama iş piyasası da değişti. Gittikçe daha az sayıda çalışan, bir ömür 
boyu öğrendiği meslekte ya da tek bir firmada kalıyor. Meslekte ilerleme eğitimleri bundan 
dolayı sadece çalışanlarını ve elemanlarını daha nitelikli hale getirmek isteyen şirketlere değil, 
bunun yanı sıra daha çok işsizlere ve işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya olanlara yönelik dü-
zenleniyor.

11.1 Bana uygun kursu nasıl bulabilirim?
Lise dengi üst derece eğitim merkezleri (Oberstufenzentren) – Eğitim, İleri eğitim ve yüksek 
öğrenime hazırlıkta yetkinlik merkezleri
İleri mesleki eğitim alanındaki olanaklar hakkında lise dengi üst derece eğitim merkezleri (OSZ) 
veya devlet ihtisas okulları bilgi vermektedirler. Bu konuda daha fazla bilgiyi madde 10.4 de 
bulabilirsiniz. Adresleri Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim Senato İdaresi’nin internet sayfasında 
bulabilirsiniz:

www.berlin.de/sen/bwf/bildung/schulverzeichnis 

İleri eğitim veri bankası (Weiterbildungsdatenbank)
İleri eğitim olanakları hakkında geniş kapsamlı bilgiyi Berlin ileri eğitim veri bankasından temin 
edebilirsiniz: 

www.wdb-berlin.de. 

İleri eğitim olanaklarını online olarak bulun!
www.wdb-suchportal.de arama motorunda bir ileri eğitim olanağını doğrudan arayabilirsiniz. 
Bunun için kendi posta kodunuzu ve bir aradığınız kelimeyi girerek aramaya başlayabilirsiniz. 

Veri bankası devamlı güncellenmektedir ve bankada Berlin ve Brandenburg’dan 1100 eğitim 
sunan kuruluşun ortalama 33.000 eğitim olanağı bulunmaktadır. 

Bilgi bankası, Eyalet İş, Uyum ve Kadınlar Senato İdaresi’nin talebiyle, EUROPUBLIC tarafından 
1997 yılından bu yana yürütülmektedir. Bu sitede yapılan aramalar ile kursu verenlerin siteye 
kayıtları ücretsizdir!

Enformasyon bürosunda da kendi başınıza araştırma yapabilirsiniz. Eğer yardıma ihtiyacınız 
olursa oradaki çalışanlara başvurabilirsiniz. Onlar size arama işleminde memnuniyetle yardımcı 
olacaklardır. Ayrıca arama talebinizi e-posta olarak ileri eğitim veri bankasına gönderebilirsiniz. 

Europublic GmbH’nın adresi: Neue Schönhauser Str. 10, 10178 Berlin, Tel.: (030) 28384230

Eğitim Portalı
Berlin’de sunulan eğitim ve ileri eğitim konularında fikir edinmek isteyenler için www.
bildungsberatung-berlin.de internet portalı merkezi bir buluşma noktasıdır. Burada Berlin’de 
bulunan danışmanlık hizmeti veren kuruluşların sunduğu olanaklar, ağırlık verdikleri husus-
lar ve adresleri hakkında bilgileri bulabilirsiniz. Farklı arama fonksiyonları vasıtasıyla sizin için 
uygun olan bir danışmanlık hizmeti veren kuruluş bulabilir ve doğrudan iletişim kurabilirsiniz. 
Kolayca e-posta yoluyla veya chat yaparak danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. «Beşikten mezara 
kadar öğren» felsefesine dair literatür ve Weblink tavsiyeleri sunulan hizmetleri tamamlamak-
tadır. 



49

Berlin’e hoş geldiniz — Berlin’de yaşam  

İleri eğitim kılavuzu
Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim Senato İdaresi’nin kılavuzu, genel ileri eğitim ve siyasi eğitim gibi 
kurslardan, özel kurslara kadar bilgi vermektedir. Kılavuzda, eğitim izni ve dışarıdan okul bitir-
me gibi konularda da değerli bilgiler bulacaksınız. Kılavuzu, Eğitim, Bilim ve Araştırma Senato 
İdaresi’nin «Infopunkt» merkezinden edinebilirsiniz (Adres için bkz. Bölüm 10.3). 

Federal Almanya genelinde seminerler
seminus.de Federal Almanya genelinde bir ileri eğitim platformudur. Aranan kelime fonksiyonu 
ile hızlı bir şekilde seminerler ve kurslar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Seminer tarihlerinin yanı 
sıra her gün güncel haberler de yayınlamaktadır. seminus.de’nin amacı, seminer arayanları, 
seminer programı sunanları ve seminer öğretmenlerini buluşturmaktır. seminus.de, 12.000’in 
üzerinde seminer tarihi ve yaklaşık 4.000 seminer organizatörü ile meslek ilerletme imkanları 
açısından branşlar üstü merkezi bir portal olma özelliğini korumaktadır. www.seminus.de 

11.2 Halk Eğitim Merkezleri (Volkshochschulen)
Halk eğitim merkezleri (VHS) birçok konuda kurslar sunmaktadır. Birçok Berlin’li bu kurslarda 
lisan öğrenmektedir. Ayrıca sanat, kültür, yaratıcı şekillendirme, sağlık, ileri eğitim (bilgi işlem, 
işletme vs.) ve toplumsal ve siyasi gelişim gibi konularda da sayısız kurslar vardır. 

Halk eğitim merkezlerinde okul diplomaları sonradan alınabilir ve okuma, yazma ve matematik 
de öğrenilebilir (okuma, yazma/temel eğitim).

Her semtte belediyeye ait ileri eğitim merkezi olarak bir halk eğitim merkezi vardır. İlgilenen 
herkes burada sunulan eğitim kurslarına katılabilir. Genelde katılım için herhangi bir şart veya 
kısıtlama yoktur. 

Göçmenlerin uyum sağlama sürecinde halk eğitim merkezleri önemli bir irtibat noktasıdır. Göç-
menler için ikinci lisan Almanca olarak geniş kapsamlı kurs yelpazesi mevcuttur. Her seviyede 
kurslar sunulmakta ve gerektiği takdirde önceden bir okuma yazma kursuna da gidilebilir. Tüm 
halk eğitim merkezleri, Göçmen Yasasına göre tanınmış uyum kursu kurumlarıdır. 

Çocuklu kadınlara lisan kurslarına ücretsiz olarak katılma olanağını sunan «VHS Anneler/
Ebeveynler Kursları» adı altında yürütülen programların özel bir anlamı var. Bu kurslar 
çocukların okulda veya kreşte bulundukları sürelerde ve mümkün olduğunca bunlarla aynı bi-
nada gerçekleştirilmektedir. Halk eğitim merkezlerinin kursları çoğunlukla çalışan insanların 
mesai saatleri bittikten sonraki zaman diliminde yani öğleden sonraları, akşamları ve hafta 
sonları sunulmaktadır. Çalışmayanlar için gündüz saatlerinde kurslar sunulmaktadır. Halk eği-
tim merkezleri devlet tarafından finanse edildikleri için kurs ücretleri nisbeten düşüktür. Ayrıca 
katılımcıların çoğu sosyal nedenlerden dolayı indirim alabilirler. 

Daha fazla bilgiyi www.vhs.berlin.de adresinde bulabilirsiniz. 

Volkshochschule Mitte
City VHS, Antonstraße 37, 13347 Berlin
Tel.: (030) 20094 7474
Faks: (030) 20094 7488
ve
City VHS, Linienstraße 162, 10115 Berlin
Tel.: (030) 20092 7474
Faks: (030) 20094 7488

Volkshochschule Friedrichshain-Kreuzberg
Frankfurter Allee 37, 10247 Berlin
Tel.: (030) 90298 4600/01/02/03
Faks: (030) 90298 4176
ve
Wassertorstraße 4, 10969 Berlin
Tel.: (030) 2219-5516, -5517
Faks: (030) 2219 5522



50

Volkshochschule Pankow
Schulstraße 29, 13187 Berlin
Tel.: (030) 90295 1700
Faks: (030) 90295 1701
ve
Prenzlauer Allee 227/228, 10405 Berlin
Tel.: (030) 90295 3924
Faks: (030) 90295 3939

Volkshochschule City West
Pestalozzistraße 40/41, 10627 Berlin
Tel.: (030) 90292 8855/69
Faks: (030) 90292 8831

Volkshochschule Spandau
Moritzstraße 17, 13597 Berlin
Tel.: (030) 90279-5000
Faks: (030) 90279-5001

Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf
Markgrafenstraße 3, 14163 Berlin
Tel.: (030) 90299 5020
Faks: (030) 90299 5040
ve
Goethestraße 9–11, 12207 Berlin
Tel.: (030) 90299 5020
Faks: (030) 90299 5040

Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg
Barbarossaplatz 5, 10781 Berlin
Tel.: (030) 7560 3000
Faks: (030) 7560 8944

Volkshochschule Neukölln
Boddinstraße 34, 12053 Berlin
Tel.: (030) 6809 2433
Faks: (030) 6809 3298

Volkshochschule Treptow-Köpenick
Plönzeile 7, 12459 Berlin
Tel.: (030) 6172 5411
Faks: (030) 6172 5400
ve
Baumschulenstraße 81, 12437 Berlin
Tel.: (030) 5369 9059
Faks: (030) 532 8967

Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf
Mark-Twain-Str. 27, 12627 Berlin
Tel.: (030) 568816 0
Faks: (030) 5644013
 
Volkshochschule Lichtenberg
Paul-Junius-Straße 71, 10369 Berlin
Tel.: (030) 9798 1970
Faks: (030) 9798 19730

Volkshochschule Reinickendorf
Buddestraße 21, 13507 Berlin
Tel.: (030) 90294 4800
Faks: (030) 90294 4812

Berlin’deki halk eğitim merkezleri hakkında 
genel bilgileri alabileceğiniz adres:

Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim Senato İdaresi 
(Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft)
Genel İleri Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme 
Dairesi (Referat Allgemeine Weiterbildung 
und lebenslanges Lernen) – I D –
Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin
Tel.:  (030) 90227 5249
Faks:  (030) 90227 5443
e-posta: weiterbildung@senbwf.berlin.de 
 www.senbwf.berlin.de/weiterbildung 

Nasıl destek alacaksınız?

Eğitim izni 
Eğer bir çalışansanız, eğitim izni hakkınız vardır. Bunun anlamı eğer tanınmış veya tanınmış sa-
yılan ve siyasi eğitiminize ve/veya mesleki ileri eğitiminize hizmet eden kurslara katılıyorsanız, 
çalıştığınız yerden paralı izin alırsınız. Bu kural çıraklar için de geçerlidir. 

Tam zamanlı olarak çalışıyorsanız, peş peşe gelen iki takvim yılı içerisinde eğitim izni 10 iş gü-
nüdür. Part-time çalışıyorsanız bu gün sayısı azalır. 25 yaşını doldurmamış çalışanların takvim 
yılı içerisinde 10 iş günü eğitim izni hakkı vardır. 

Yetkili eyalet Senato İdaresi tarafından tanınmış bir mesleki ileri eğitim ve/veya siyasi eğitim 
kursu için eğitim izni verilebilir. Çıraklar sadece siyasi eğitim kursu için eğitim izni alabilir. Mes-
leki ileri eğitim için icraat edilen işle bir bağlantının mevcut olması zorunludur. 
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Eğitim izni için işvereninize başvuruda bulunuyorsunuz. Eğitim izni kullanmak istediğinizi ve 
iznin başlangıç tarihi ve süresi işverene mümkün olduğunca erken ve eğitim kursunun baş-
lamasından en az 6 hafta önce bildirmek zorundasınız. İşverene kursa kayıt belgesi ve yetkili 
idari makamın tanıma belgesi (sadece kursu veren kurum tarafından verilebilir) sunulmak 
zorundadır. 

Eğitim iznine ilişkin eğitim kurslarının tanınması için dilekçeler sadece kursun organizatörleri 
tarafından verilebilir. Dilekçeler eğitim kursunun başlamasından 10 hafta öncesinden yetkili 
Senato İdaresi’ne resmi form vasıtasıyla sunulmalıdır. Süre dolduktan sonra verilen dilekçeler 
kabul edilmez. 

Eğitim iznine dair bilgileri kim veriyor?
Eyalet İş, Uyum ve Kadınlar Senato İdaresi Daire II D – mesleki yeterlilik (Senatsverwaltung für 
Arbeit, Integration und Frauen Referat II D – Berufliche Qualifizierung)

Oranienstraße 106
10969 Berlin
Tel.:  (030) 9028-1484, -1485, -1482, -1496
Faks:  (030) 9028-2173
e-posta: Bildungsurlaub@senaif.berlin.de 

Eğitim primi 
Federal hükümet eğitim primi ile her bir bireyin ileri eğitimini desteklemektedir. Finansal teşvik-
lerle insanların ileri eğitimleri için kendilerinin de yatırım yapmaları motive edilmek ve mümkün 
kılınmak istenmektedir. Bu, iki unsur ile gerçekleşmektedir: 
– Vergiye tabi yıllık gelirleri 20.000 €’yu (evliler için 40.000 €’yu) geçmeyen çalışanlar azami 500 

€ miktarında bir «prim bonusu» alabilirler. 
– İleri eğitiminiz için siz de en az aynı miktarı eklemek zorundasınız. 
– «İleri eğitim tasarrufu» ile Mal Varlığı Kanununda ileri eğitimin finansmanı için vade süresi 

dolmadan önce de para çekmenize müsaade edilir. 

Eğitim primleri konusu ile ilgili olarak aşağıda belirtilen yerlerden danışmanlık hizmeti alabilir-
siniz. Bu yerler aynı zamanda «prim bonuslarını» vermektedir. 
– Jobassistenz Friedrichshain- Kreuzberg, www.jobassistenz-berlin.de
– Jobassistenz Spandau, www.jobassistenz-berlin.de
– Weiterbildungsdatenbank Berlin, www.wdb-berlin.de
– Lernladen am Ostkreuz, www.LNBB.de
– kontinuum e.V., www.kontinuum-berlin.de
– Inpäd – Institut zur beruflichen Bildung e.V., www.inpaed-berlin.de
– Frauenzentrum «Marie» e.V., www.Frauenzentrum-marie.de 

Bu danışma hizmeti veren yerler Eyalet İş, Uyum ve Kadınlar Senato İdaresi ve AB tarafından 
desteklenmektedir.

Destekleme dönemi içerisinde kişi başına 30.11.2013 tarihine kadar bir «prim bonusu» verile-
bilir. 
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11.3 Siyasi Eğitim Çalışması Eyalet Merkezi
Federal Almanya Cumhuriyeti, demokratik bir toplumdur. Ancak demokrasi bir tabiilik değildir. 
Bu, her nesil tarafından yeniden onaylanması ve yeniden şekillendirilmesi gereken bir kaza-
nımdır. Siyasi eğitim çalışması eyalet merkezi, partilerüstü bir kuruluş olup, belirli bir siyasi 
eğilimi desteklemeksizin demokratik angajman için çaba harcar. Çeşitli konularda yayınları ve 
etkinlikleri ile toplumun geniş kesimleri, gençler ve yetişkinler için bir hizmet sunar. Bunun şartı 
ise Almanca bilmektir.

Bize ulaşabileceğiniz adres:
An der Urania 4–10 (Ecke Kurfürstenstraße) 
10787 Berlin
Tel.:  (030) 901625-51/ -52
Faks:  (030) 90 16 25 38
İnternet: www.landeszentrale-berlin.de 

Politik eğitim çalışmaları için eyalet merkezi tahminen 2014 yılında Hardenbergstraße 22–24, 
10623 Berlin adresindeki «Amerika-Haus» binasında yeni yerine taşınacaktır. 

12. Sağlık – Berlin’de sağlık hizmetleri
Berlin, hastaneler, klinikler, doktor muayenehaneleri, acil servisler ve bir dizi özel kuruluş ağına 
sahiptir. Bu kentte, mükemmel bir tıbbi hizmet sağlayan geniş bir ağ bulacaksınız. Bilimin en 
güncel verilerine dayanan modern tedaviler, her gün hayat kurtarıyor ve yaşamı kolaylaştırıyor-
lar. Almanya’da yasal sağlık sigortalarında kayıtlı sigortalılar, tedavi olmak istedikleri doktoru 
özgürce seçme hakkına sahiplerdir.

Tıbbi bakım üniteleri
Berlin’de uygun bir tıbbi bakım hizmeti bulmakta, örneğin uzman doktor bulmakta, Berlin in-
ternet sağlık rehberi yardımcı olmaktadır. www.gesundheit-berlin.de internet adresinde sağlık 
konusunda adreslerden oluşan geniş kapsamlı bir bilgi bankası bulacaksınız:

Eczaneler, doktorlar, diş doktorları, hastaneler ve ambulans hizmetleri ile gözlük, işitme cihaz-
ları, ortopedi tekniği, doğum klinikleri, ebeler gibi sağlık hizmetleri.

Ayrıca bakım ve özürlüler hizmetleri alanında da bilgi bulma olanağı vardır. www.gesundheit-
berlin.de adresinde, «kolayca buluverin» sloganı ile Berlin’de sağlık alanındaki adreslerin yanı 
sıra, güncel içerikler, haberler, öneriler ve etkinlikler takvimi de sunuluyor. Bu hizmete her an 
ücretsiz ulaşmak mümkün.

Branşlara göre adres ve telefon numaralarını veren telefon rehberi «Sarı Sayfalara» da (Gelbe 
Seiten) bir göz atmakta fayda var. «Sarı Sayfalara» internet üzerinden de www.gelbe-seiten.de 
adresinden ulaşabilirsiniz. 

Kendi ana lisanınızda konuşan bir doktor mu arıyorsunuz?
Yabancı lisan konuşlan doktorların adreslerini Berlin Tabipler Odasından öğrenebilirsiniz. 
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Berlin Tabipler Odası (Ärztekammer Berlin)
Friedrichstr. 16, 10969 Berlin
Tel.: (030) 40 80 6-0, Faks. -3499
Mesai saatleri: Pzt. – Prş. 09.00 ila 16.00 arası, Cm 08.00 ila 15.00 arası

Telefon ile randevu almanız durumunda bu saatlerin dışında da danışmanlık hizmeti alabilir-
siniz.

İnternette sunulan doktor arama sayfasında da yabancı lisan konuşan doktorları bulabilirsiniz:
www.aerztekammer-berlin.de 

Berlin’de hastane ve klinikler
Berlin-Brandenburg bölgesi, Almanya’nın tıp tekniği merkezlerinden biridir. Berlin hastaneleri 
ile özel ve üniversite kliniklerindeki tedaviler, her zaman bilimin en son verilerine dayanarak 
yapılır.

Berlin’deki 71 hastanede 21.000 yatak kapasitesi mevcuttur (2004 itibariyle). Yatılı tıbbi tedavi 
hemen hemen tüm Berlin’liler için oturdukları eve yakın bir yerde mümkündür.

Berlin hastaneleri ile kliniklerin adreslerini yine sarı sayfalarda veya www.gesundheitberlin.de 
internet adresinde bulabilirsiniz.

Ayrıca tedavinizi yapan doktorunuz da sizin için doğru kliniğin hangisi olduğu hakkında bilgi 
verecektir.

Sağlık alanında kamu kuruluşları
Sağlık kontrolleri ve koruyucu önlemler, Federal Sağlık Bakanlığı’nın ve Eyalet Sağlık ve Sosyal 
İşler Dairesi’nin görev alanına dâhildir. Berlin’de yerleşik resmi daireler, kendilerini bir hizmet 
mercii olarak görürler ve özel sorunlarda yönlendirir ve aydınlatırlar.

Federal Sağlık Bakanlığı  
(Bundesministerium für Gesundheit)
Dienstsitz Berlin
Friedrichstraße 108
10117 Berlin
Tel.:  (030) 340 60 66-01 
Faks:  (030) 340 60 66-07
İnternet: www.bmg.bund.de 

Eyalet Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi  
(Landesamt für Gesundheit und Soziales)
Bölüm I (Sağlık)
Bölüm II (Sosyal)
Turmstraße 21 
10559 Berlin
Tel.:  (030) 90229-0
e-posta: Poststelle@lageso.berlin.de 
İnternet: www.berlin.de/lageso/ 
Bölüm III – Engelliler / Bakımları 
Sächsische Straße 28
10707 Berlin 
Tel.:  (030) 90229-6464 
Faks:  (030) 90229-6095

Acil durum telefonlarını 
Bölüm 20.4’de «Ne olur ne olmaz» başlığı altında bulabilirsiniz. 
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13. Engelliler
13.1 Engelli insanlara destek
Engelliler, günlük yaşama eşit biçimde katılabilmeleri için destek görürler. Eğer özürlü iseniz, 
söz konusu desteklerden yararlanabilmeniz için, ileri derecede özürlüler kimliğine müracaat 
etmeniz gerekmektedir. Bunun için Eyalet Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Bakım 
Dairesi’ne başvurunuz. Burada size diğer konularda da danışmanlık yapılır ve pek çok konuda 
yardım verilir. Bakım Dairesi, özrün derecesini belirler. Matbu dilekçeleri, Eyalet Sağlık ve Sosyal 
İşler Dairesi’nin Enformasyon ve Servis Merkezi’nde, hastanelerdeki sosyal hizmetler bölüm-
lerinde, engelliler danışma merkezlerinde ve semtlerdeki vatandaşlık dairelerinde de bulmak 
mümkündür. İleri derecede özürlüler kimliği, Almanya’nın her yerinde geçerlidir. Konuya ilişkin 
daha ayrıntılı bilgiyi www.berlin.de/sengessozv/lageso/schwb2.html internet adresinden ya da 
Berlin Bakım Dairesi’nin Enformasyon ve Servis Merkezi’nden alabilirsiniz.

Eyalet Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi (Landesamt für Gesundheit und Soziales)
Bakım Dairesi Enformasyon ve Servis Merkezi (Versorgungsamt, Info & Service Center)
Sächsische Straße 28
10707 Berlin
Tel.: (030) 90229-6464
Faks: (030) 90229-6095
www.berlin.de/lageso/ 

Tekerlekli sandalye kullananlar için evler 
Tekerlekli sandalyeye uygun evlerin mutfak ve banyo bölümünde özel donanımları ve basamak-
sız girişleri vardır. Mevcut ev stoku tekerlekli sandalyeye uygun evleri, sosyal evleri ve engellile-
re uygun evleri içermektedir. 

Eğer bu tür bir eve taşınmak istiyorsanız aşağıdaki adrese başvurunuz: 

Eyalet Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi (Landesamt für Gesundheit und Soziales)
Uyum Bölümü ve Ana Bakım Dairesi (Integrationsamt und Hauptfürsorgestelle)
Turmstraße 21 Haus A
10559 Berlin
Tel.: (030) 90229-3305 / -3304 

İnternette http://www.rb-wohnungen.de adresinde (Berlin’de tekerlekli sandalyeye uygun evler 
arama fonksiyonu ile) Berlin’in tüm semtlerindeki evleri gösteren bir portal bulabilirsiniz. Bura-
da belirtilen evlerden bir tanesine ilgi duyarsanız doğrudan ilgili şirkete başvurun.

Kira sözleşmesi imzalamak için, genellikle tekerlekli sandalye kullanan gruba dâhil olduğunu-
zun tasdik edildiği ikamet hakkı belgesini ibraz etmek gerekir. Dilekçe formları, kırtasiyelerden 
ve Konut Dairesi’nden alınabilir. Dilekçenin, bölgeniz belediyesindeki Konut Dairesi’ne verilmesi 
gerekir.

Hareketlilik için yardım
Yaşlılıkta, hastalıkta veya engelli olma durumunda evden çıkmak çoğu zaman zor gelir. Yalnız 
yaşayan insanlar bu sebepten dolayı kendilerini izole edilmiş ve yalnız hissedebilirler. Bu du-
rumlarda hareketliliği ve dış dünya ile ilişkiyi kaybetmemek ve zihinsel faaliyetleri geliştirmek 
için farklı destek olanakları bulunmaktadır. 

Eyalet Sağlık ve Sosyal 
İşler Dairesi
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Berlin Özel Ulaştırma Hizmeti (Eski adı ile Telebus)
Berlin Özel Ulaştırma Hizmeti ile engelli kimliğinde «T» sembolü bulunan veya diğer tür bir 
talep hakkı bulunan engelliler için önemli bir ulaşım hizmeti sunulmaktadır. 

Bu özel ulaşım hizmetinden yararlanabilmek için kişiye özel bir manyetik kart gereklidir. Bu 
kartta kart sahibinin ismi ve müşteri numarası kayıtlıdır. Bu manyetik kartı almak için Eyalet 
Sağlık ve Sosyal İşler Dairesine dilekçe vermeniz gerekmektedir. Prensip olarak bu ulaşım hiz-
metinden yararlanan herkesin bir katılım payı ödemesi gerekmektedir. Ancak yurtta kalan ve 
sosyal yardım kurumundan cep harçlığı alan kişiler bu kuraldan muaftır. 

Masraflar: 

Her bir sefer için katılım payı miktarı aşağıda belirtilmiştir:
1.–8. sefer için 2,05 Euro (İndirimli fiyat 1,53 Euro) 
9.–16. sefer için 5,00 Euro (İndirimli fiyat 3,50 Euro)
17. seferden itibaren 10,00 Euro (İndirimli fiyat 7,00 Euro)

Özel ulaşım hizmetinden yararlanma hakkına sahip olup «normal» bir taksiye de binebilen ki-
şiler «taksi hesabından» yararlanabilirler. Taksi ücreti doğrudan taksinin içinde ödenir (ön öde-
me) ve aylık olarak toplu bir şekilde Eyalet Sağlık ve Sosyal İşler Dairesine gönderilir. 

Taksi hesabının aylık azami iade miktarı 110,00 Euro’dur. Kendi katılım payınız götürü olarak 
aylık 40,00 Euro’dur ve indirimli katılım payınız 20,00 Euro’dur. 

Berlin’de hareketlilik için yardım hizmetleri 
Berlin’de bulunan hareketlilik için yardım hizmetleri yürüme veya görme engellilere, kronik has-
talıkları olan veya tekerlikli sandalye kullanmak zorunda olan insanlara refakat etmektedirler. 
Çalışanlar merdiven çıkmada ve diğer engellerin aşılmasında da yardımcı olurlar. 

Yardımcılar aldıkları eğitimlerle görevlerine hazırlanır ve özellikle yaşlı ve engelli insanların 
problemlerine karşı duyarlıdırlar. Hareketlilik için yardım hizmetlerinin genelde motorlu araç-
ları yoktur. 

Masraflar: 
– Düzenli refakat için yıllık 80 Euro miktarında bir ücret ödenir. 
– Temel güvence hizmeti alan ve sosyal kartı olan kişiler için bu miktar 40 Euro’ya düşmektedir. 
– Yurtta kalan ve sosyal yardım kurumundan cep harçlığı alan kişiler her tür ödemeden muaftır. 
– Berlin Özel Ulaştırma Hizmeti (Eski adı ile Telebus) alan kişiler bu hizmet için ödedikleri ücretin 

haricinde yıllık 60 Euro miktarında bir ücret öderler. 
– Bu ücretleri 6 aylık iki taksitle (her seferinde ücretin yarısı) ödemek mümkündür. 
– Arada sırada alınan hizmet için (iki saate kadar) her seferinde 5 Euro ücret ödenir. 

13.2 İş hayatı ve engelli olma 
Engellilerin toplumsal ve özel yaşamlarında eşit haklara sahip olmalarını sağlamak ve bunu 
hayata geçirmek gereklidir. Buna, engellilerin iş yaşamına katılımları da dâhildir. İleri derecede 
özürlü bir kişinin iş yerini garanti altına almaya yardım etmek için, bu insanlara ve işverenlerine 
kişisel yardımlar ve maddi katkılar sağlanabilmektedir. 

İş hayatı ve Engelliler bölümünün internet sayfalarında, işten çıkarılmalara karşı yasal koruma, 
özel hizmetler, iş yaşamında imtiyazlar ya da yardımlar, özürlüler atölyeleri ve daha pek çok 
konuda bilgilenebilirsiniz. Bu sayfalarda, iş ve meslek konusunda çok sayıda broşürü de indir-
meniz ya da sipariş etmeniz mümkün.



56

Eyalet Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi (Landesamt für Gesundheit und Soziales)
Ana Bakım Dairesi ve Uyum Bölümü (Hauptfürsorgestelle und Integrationsamt)
Turmstr. 21
10559 Berlin 
Tel.:  (030) 90229-0
İnternet: www.berlin.de/sengessozv/lageso/arb.html 

13.3 Berlin Eyaleti Engelliler Görevlisi
Engelliler Eyalet Görevlisi, «bariyersiz» bir Berlin kenti için uğraşır. Burada kastedilen, sade-
ce inşaat ya da trafik bariyerleri değil, özellikle insanların beyinlerinde bulunan bariyerlerdir. 
Bu bariyerler, okulda, meslek eğitiminde, iş piyasasında, bakımda, kültürel yaşamda ya da boş 
zaman değerlendirmeleri gibi tüm toplumsal alanlarda engellileri dışlayan yapı ve tedbirlere 
yansımaktadır. 

Eyalet Eşit Haklar Yasası (Landesgleichberechtigungsgesetz) (LGBG), özürlü insanlara ayrımcılık 
yapılmasını yasaklar. Yasa, özürlülerin dışlandığına şahit olan her vatandaşın buraya başvura-
bilmesini kesin bir biçimde öngörür.

Eyalet Sağlık ve Sosyal İşler Senato İdaresi (Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales) 
Berlin Eyaleti Engelliler Görevlisinin Bürosu (Büro des Landesbeauftragten für Behinderte 
Berlin)
Oranienstraße 106, 10969 Berlin, 
Ofisler: E 007–E 011
Tel.: (030) 90 28 29 17 / 2918
Sekreterlik e-posta: angelika.hoppe@sengs.berlin.de 

Bunun ötesinde Berlin’deki tüm semt belediyelerinde engellilerin sorunlarıyla ilgilenen ve on-
ların muhatabı olan özürlü görevlileri vardır. İlçe belediyelerinin adreslerini Bölüm 3’de bulabi-
lirsiniz.

14. Tüketiciyi koruma
Tüketiciyi koruma merkezi (Verbraucherzentrale)
Tüketiciyi koruma merkezi, tüketime ilişkin konularda en önemli muhataptır. Sizin çıkarlarınızın 
korunması ve gerek karşılıklı görüşme, gerekse telefon ya da e-posta yoluyla bireysel danışman-
lık hizmeti, bu merkezin faaliyetlerinin ana noktasını oluşturur. Başlıca görev alanları şunlardır: 

Tüketiciyi koruma: Tüketiciyi koruma merkezi bu alanda, her tür şikâyeti iletmek, mahkeme dışı 
hukuki danışmanlık ve hukuki hizmet, kredi hukuku danışmanlığı, borç ve iflas danışmanlığı, 
hasta danışmanlığı, tasarruf ve yatırımcıları koruma hukuku, inşaat finansmanı, aldatma ve 
hileye karşı önlemler ile yasa ve kararnameler hakkında bilgilendirme konularında hizmet verir.

Özel danışma hizmetleri: Tasarruf ve yatırım danışmanlığı, enerji, yakıt faturası, kiracı danış-
manlığı, seyahat ile ilgili şikayetler, hasta danışmanlığı, kredi hukuku borç ve iflas danışmanlığı, 
sigorta meseleleri, inşaat finansmanı. 

Randevu için telefon numarası: (030) 214 85-260
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Danışmanlık hizmetleri hakkında daha ayrıntılı bilgiyi doğrudan aşağıdaki adres ve telefonlar-
dan alabilirsiniz:

Tüketiciyi koruma merkezi Berlin e.V. (Verbraucherzentrale Berlin e.V.)
Hardenbergplatz 2
10623 Berlin
Tel.:  (030) 214 85 0
Faks:  (030) 211 72 01
e-posta: mail@verbraucherzentrale-berlin.de 
İnternet: www.vz-berlin.de 

Özel danışma randevusu almak için telefon numarası: 030-214 85-0

Danışma hizmetleri, ücret karşılığı verilir. Kredi hukuku ve iflas danışmanlığı ise, ücretsizdir. 
Telefon ile danışma hizmeti, dakikası 1.86 Euro ücret karşılığında mümkündür. 

Kalite Standartları Vakfı (Stiftung Warentest)
STIFTUNG WARENTEST, 1964 yılında Federal Hükümet tarafından birbirine benzeyen ürün ve 
hizmetler üzerinde karşılaştırmalı araştırma yapmak amacıyla enstitü olarak kurulmuş, bağım-
sız bir kurumdur. Neyin ve nasıl test edilmesi gerektiği konusunda sadece kendisi karar verir.

Vakfın görevi, piyasada şeffaflık yaratmaktır. Ayrıca tüketicileri, optimal bir bütçe idaresi, ge-
lirin en rasyonel biçimde kullanımı ve sağlık ile çevreyi gözeten bir davranış biçimi geliştirme 
imkanları üzerine bilgilendirir. Ürün ve hizmetler, bilimsel yöntemlere göre incelemeye alınır. 
Vakıf, kendi yayınları ile incelemelerin neticeleri hakkında kamuoyuna bilgi verir.

Vakfın çalışmaları ve görevleri hakkında daha ayrıntılı bilgiyi doğrudan aşağıdaki adres ve tele-
fonlardan alabilirsiniz:

Kalite Standartları Vakfı (Stiftung Warentest)
Medeni Kanunlara tabi vakıf
Lützowplatz 11/13
10785 Berlin
Tel.:  (030) 2631-0
Faks:  (030) 2631-2727
e-posta: Kontak formu internet sayfasında
İnternet: www.test.de 

15. Kendi kendine yardım: Halk girişimi

Fahri görevler almak, komşulara yardım etme ve destek olmaktan tutun, sosyal ve sağlıkla ilgili 
görevlerden devam edin, kültürel kuruluşlarda, şehir gelişmesinde, çevre korumada, sporda, 
gençlere yönelik çalışmalarda, sivil koruma ve afet önlemleri alanlarında gösterilen faaliyetlere 
kadar uzanır. 

Berlin, binlerce inisiyatif grubu ile kendi kendine yardım alanında başkent olarak görülmektedir. 
Kendi kendine yardım grupları, kamu idareleri tarafından yeterince yerine getirilmediğini dü-
şündükleri meselelere el atarlar. Bu türden grupların pek çoğu, uzman bilgiye sahiptirler ve bu 
nedenle de, sosyal ve sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez parçası haline gelmiş bulunmaktadırlar. 
Sağlık alanındaki kendi kendine yardım grupları, hastalıktan kaynaklanan ya da hastalığa yol 
açan vakalar ile başa çıkılmasının yanı sıra, sağlıkta koruyucu tedbirlere kendilerini adamışlar-
dır. Bu kuruluşlar, vatandaşların hastalıklardan korunmanın ön koşulu olan daha güçlü sorum-
luk bilinciyle hareket etmelerine yardımcı olurlar.
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Halk girişimi, toplumumuzun şekillenmesine aktif biçimde katılım ve hep birlikte sorumluluk 
almak anlamına gelir. Vatandaşlar, bu kentte ahenk içinde bir arada yaşamanın gerekleri üze-
rinde kafa yorarak, bunun için sorumluluk üstlenirler. Bu durumda, şehir idaresi vatandaşlar 
adına karar alan tek aktör olmaktan çıkar ve angaje olmuş tüm vatandaşlar karar mekanizma-
larına katılırlar.

Halk girişimi, hâlihazırda son derece yaygındır. Hemen hemen her 4 Berlin’liden birisi, kendi 
isteğiyle fahri görevler üstlenmiş durumdadır. Güncel temsili kamuoyu araştırmaları, gönüllü 
olarak angaje olma oranının gittikçe daha da yükseldiğine işaret etmekteler. Canlı ve dayanış-
ma ruhu taşıyan bir toplumun da zaten, angaje olmuş vatandaşlara ihtiyacı vardır. 

Berlin şehrinde 80’li yıllardan beri kendi kendine yardım aktif olarak desteklenmektedir ve bu 
sebepten dolayı geçen zaman zarfında gelişmiş bir kendi kendine yardım alt yapısı oluşmuştur. 
Bu esnada SEKIS kendi kendine yardım, kontak ve bilgi merkezi vatandaşların ve ilgilenenlerin 
kurdukları kendi kendine yardım organizasyonları için Berlin’de hem merkez hem de aracı ro-
lünü üstlenmiştir ve hala üstenmeye devam etmektedir. SEKIS kendi kendine yardım grupları 
hakkında merkezi bir veri bankasına sahiptir.

Kendi kendine yardım gruplarının çalışmaları ve danışma hizmetleri hakkında daha ayrıntılı 
bilgiyi SEKIS’den alabilirsiniz:

SEKIS
Bismarckstraße 101, 10625 Berlin
Tel.:  (030) 892 66 02
e-posta: sekis@sekis-berlin.de 
İnternet: www.sekis-berlin.de 

Veya başkent portalı Berlin.de: 

http://www.berlin.de/sen/soziales/engagement/selbsthilfe/index.html 

Halk girişimleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye, internette «Berlin’de aktif vatandaşlar» isimli 
sayfada www.berlin.de/buergeraktiv/ adresinde bulabilirsiniz.

16. Borçlular için danışma yerleri (Schuldnerberatungsstellen) 
Mali darboğaza girmeniz halinde, bir borçlu danışma merkezine başvurarak, destek isteyebi-
lirsiniz. Almanya’da yaklaşık 2,8 milyon hanenin aşırı borcu bulunmaktadır. Hatta kimileri o 
derece borç batağına saplanıyorlar ki, bir daha borçsuz bir yaşam sürebilmelerinin imkânsız 
olduğunu düşünüyorlar. Borçlular için danışma merkezleri, borca saplanmış olanlara yardım 
etmekte ve borçlarından kurtulma çabalarında destek vermektedirler. 

Almanya çapında yaklaşık 1100 borçlu danışma merkezi, mali ve kişisel açıdan dara düşen in-
sanlara ve ailelere ücretsiz hizmet vermektedir. Bu hizmeti sağlayanlar, Alman Katolik Kilisesi 
(der Caritasverband), Protestan Kilisesi Diyakoz Kurumu, Alman Kızıl Haç Teşkilatı, işçi sosyal 
yardım dernekleri, Alman Paritet Sosyal Yardım Birliği, tüketici danışma merkezleri ve sosyal 
yardım daireleridir. 

Borçlular için danışma merkezlerinde çeşitli dallarda (sosyal hizmet, hukuk bilimi v.b.) uzman 
olanlar ile banka ile ilgili meselelerde Insider (içeriden bilgi alan) deneyimine ama aynı zamanda 
da ev ekonomisi bilgisine sahip uzman personel görev yapmaktadır. Söz konusu uzman perso-
nel, hem aşırı borçlanmanın getirdiği zorlukları bilmekte hem de bunun yol açabileceği sorun-
ları yakından tanımaktadır. Örneğin borçlulara evsiz kalma tehlikesinde de yardım eli uzatmak-
talar. Ama öncelikle yardıma muhtaç bu insanları, mali durumlarını yeniden yoluna koyabilecek 
duruma getirmektedirler. Bu amaçla kredi enstitüleri ve tahsilât şirketleri ile de görüşürler.
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Berlin eyaletinde iyi ve yetkin bir danışmanlık ağı mevcuttur. Kamuya yararlı borçlu ve iflas 
danışmanlığı ofislerinde ücretsiz olarak uzman kişilerden destek alma olanağı bulunmaktadır. 
Eyalet Sağlık ve Sosyal Senato İdaresi diğer şeylerin yanı sıra tanınmış olan danışmanlık hizmeti 
veren kurumların ilgili yasal şartları yerine getirmesinden sorumludur. 

Bununla beraber maalesef tüm Federal Almanya Cumhuriyeti sınırları içerisinde, aşırı borçlan-
mış insanların bu durumunu suistimal eden dürüst olmayan kişiler de mevcuttur. Borçlulara 
doğrudan kişisel olarak yönelip yalan vaatlerle kandırma olayları hiç de ender değildir. 

Bu tür sahtekarlardan nasıl korunacağınız ve borçlarla ilgili daha fazla bilgiyi başkent portalı 
Berlin.de: http://www.berlin.de/sen/soziales/zielgruppen/schuldner/ adresinden bulabilirsiniz. 

Borçlulara danışmanlık ofislerinin adreslerini de oradan öğrenebilir veya 0180 5 329 329 numa-
ralı hotline telefondan Pazartesi-Cuma saat: 7.00 – 20.00 sorabilirsiniz.

Ayrıca internette: www.forum-schuldnerberatung.de/ adresinden öğrenebilirsiniz. 
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III.  Berlin’de ulaşım, kültür ve boş zamanları 
değerlendirme imkânları

17. Berlin caddelerinde
17.1 Toplu taşıma 
Toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen gösteriniz! Çünkü şehir içindeki hemen her noktaya 
Toplu taşıma araçları ile kolayca ulaşmanız mümkündür.

Başkentin batı bölgesinde kamu taşımacılığının büyük bölümü metro (U-Bahn) ve otobüsler 
ile gerçekleştirilirken, kentin doğu bölgesinde taşımacılık, çoğunlukla banliyö trenleri (S-Bahn), 
tramvaylar (Straßenbahn / Tram) ve otobüsler tarafından yerine getirilmektedir. 1989 yılında 
Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra, o tarihten önce doğu ve batı arasında kesilmiş olan ula-
şım bağlantılarının pek çoğu yeniden inşa edilmiştir. Bunlar arasında U6 ve U8 hattında daha 
önce kapalı bulunan istasyonlar ile banliyö treni hatları yeniden açılmıştır.

Berlin-Brandenburg Ulaşım Birliği (VBB)
BVG, Alman Demiryolları, banliyö trenleri, Potsdam ulaşım işletmeleri ve diğer bazı büyük kuru-
luşlar bir araya gelerek, Berlin-Brandenburg Ulaşım Birliği’ni (VBB) kurmuşlardır. Böylelikle, hiç 
problemsiz Berlin’in civar bölgelerini de keşfetme imkânına sahipsiniz. 

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
Holzmarktstraße 15–17
10179 Berlin
www.bvg.de 

BVG Call Center
Tel.:  (030) 19 449
Faks:  (030) 256 49 256
e-posta:  info@bvg.de 

S-Bahn Berlin GmbH
Elisabeth-Schwarzhaupt-Platz 1
10115 Berlin 
Tel.:  (030) 29 74 33 33
Faks:  (030) 29 74 34 44
www.s-bahn-berlin.de/ 

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 
GmbH
Hardenbergplatz 2
10623 Berlin
Tel.:  (030) 25 4141 41
Faks:  (030) 25 41 41 45 
www.vbbonline.de/ 

17.2 Bisiklet, otomobil, taksi
Berlin’de bisiklet kullanın!
Kentte gezinti yapmak için bisiklet son derece uygundur. Pek çok noktaya bisikletle gidilebilir ve 
çevreyi yeterince inceleme imkânı vardır. Çok sayıda bisiklet kiralama yerinden ve dükkânlardan 
bisiklet kiralanabilir. Gerek kent içerisinde gerekse çevresinde pek çok bölgede geniş kapsamlı 
bisiklet yolları vardır. Bisiklet yollarını gösteren haritaları, Alman Bisiklet Klübü (ADFC) ile ki-
tapçılardan edinmek mümkündür. ADFC, bisiklet sürücülerinin çıkarlarını korur ve belirli servis 
bilgileri sunar.

Bisiklet kullanırken de tüm trafik kurallarına uymak mecburidir. Tıpkı otomobilde olduğu gibi 
bisikletin de teknik açıdan arızasız olması gerekmektedir (farlar, frenler v.s.). Çocuklar, bisiklet 
kullanma kurallarını okulda ya da poliste öğrenebilirler.
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Konuya ilişkin bilgileri www.adfc.de internet sitesinde bulabilirsiniz.

Eyalet Şehir Planlama Senato İdaresi (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung) kentteki bisiklet 
yollarına ilişkin bir harita hazırlamıştır. Bu haritayı, internette aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/mobil/fahrrad/radrouten/ 

«Bisiklet kullan ama dikkatlice – Berlin bisiklet yolu ağının genişletilmesi» adlı kitapçığı ücretsiz 
olarak aşağıdaki adresten de edinebilirsiniz:

Eyalet Şehir Planlama Senato İdaresi (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung)
Broşür departmanı (Broschürenstelle)
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin 
Tel.:  (030) 90 25 12 45
Faks:  (030) 90 25 15 74
e-posta: broschuerenstelle@senstadtum.berlin.de 

Ücretsiz bilgi sayfaları ve broşürler Lichthof, Am Köllnischen Park 3, Berlin-Mitte adresindeki 
sergi alanında bulunur. 

Ücret karşılığı verilen broşürleri Lichthof standında nakit karşılığı veya nakit kullanmadan fatu-
ra karşılığı satın alabilirsiniz.

Otomobil kullanımı 
Sürücü Ehliyeti
Almanya’ya geldiğiniz tarihten itibaren 6 ay süreyle yabancı ehliyetiniz ile motorlu araç kulla-
nabilirsiniz. Bu sürenin bitiminde, Alman sürücü ehliyeti almanız gerekmektedir. Bu nedenle, 
giriş yaptığınız tarihten itibaren 6 ay içerisinde ehliyet dairesine başvuruda bulunmanız gerekir. 
Müracaat sırasında size elinizdeki ehliyetin Alman ehliyetine çevrilip çevrilemeyeceği, bir sınava 
girmek zorunda olup olmadığınız veya yabancı ehliyetinizin tercümesini ibraz etmeniz gerekip 
gerekmediği hakkında bilgi verilecektir. Alman ehliyetine başvuru tarihinde, elinizdeki yabancı 
ehliyetin daha geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Şayet ehliyetinizi Avrupa Birliği ülkelerinden birinde ya da İzlanda, Norveç veya Liechtenstein’da 
almış iseniz, bu durumda, kural olarak, yeniden sınava girmenize gerek duyulmadan ehliyetiniz 
Alman ehliyetine çevrilir. Eğer hemen otomobil kullanmak gibi bir niyetiniz yoksa, o takdirde, 
ehliyet çevirme başvurusunu 3 yıl içerisinde yapmanız gerekmektedir.

Şayet ehliyetinizi bir başka ülkeden almış iseniz (üçüncü ülkeler), motorlu araçlar teknik 
imtihan merciinde teorik ve direksiyon sınavına girmek zorundasınız. Bu, ancak bir sürücü 
kursu kanalıyla yapılmak zorundadır. Ehliyete ilk kez kez müracaat edenler için öngörülen 
sürücü kursunda teorik ve direksiyon dersi görme zorunluluğu ise bu durumda gerekli değildir.

Yabancı ehliyetin Alman ehliyetine çevrilmesi için müracaat yeri:

Führerscheinbüro (Fahrerlaubnisbehörde / Personenbeförderung)
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Referat Fahrerlaubnisse, Personenbeförderung und Güterbeförderung, III C 
Puttkamerstr.16–18, 10958 Berlin
Tel.:  (030) 90269 0
Ulaşım:  U6 (Kochstr.), otobüs 129 

Alman ehliyetini almak için bölgenizdeki Vatandaş Dairelerine başvurabilirsiniz. Semt belediye-
lerinin adreslerini Bölüm 3’te bulabilirsiniz. 
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Otomobil kulüpleri ve birlikleri
Farklı hizmetler veren çok sayıda trafik birliği bulunmaktadır. Bazıları, yolda otomobili arızala-
nan üyelerine yardım hizmeti verip, özel seyahat sigortaları yapar. ADAC (Alman Otomobil Ku-
lübü) ve ACE (Avrupa Otomobil Kulübü ), en büyük trafik birlikleridir. VCD (Alman Trafik Kulübü), 
tren yolcuları ile bisiklet sürücülerinin de çıkarlarını koruyarak, bu hedef kitleye hizmet sunar.

Trafik kulüplerinin internet adresleri:
www.adac.de 
www.vcd.org 
www.ace-online.de 

Otomobilin ya da motosikletin trafiğe açtırılması ya da kapatılması türünden motorlu araç iş-
lemleri Berlin’deki 2 ayrı ruhsat dairesinde yapılır. 

1. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde Standort 
Hohenschönhausen
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangele-
genheiten Referat Kraftfahrzeugzulassung
Ferdinand-Schultze-Str. 55, 13055 Berlin
Tel.:  (030) 90269 0
Faks:  (030) 90269 3391
Ulaşım:  Otobüs 294, Tramvay M6, M 17, 16, 
27
Ücretsiz park yerleri mevcuttur.

2. Kraftfahrzeugzulassungsbehörde Standort 
Berlin Friedrichshain-Kreuzberg
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangele-
genheiten Referat Kraftfahrzeugzulassung 
Jüterboger Str. 3 10965 Berlin
Tel.:  Santral: (030) 90269 0
Faks:  (030) 90269 3091
Ulaşım: Otobüs 104, 341, U6, U7

Motorlu araç ruhsat dairelerinin mesai 
saatleri
Pazartesi:  saat 07.30 – 14.30
Salı:   saat 07.30 – 14.30
Çarşamba: saat 07.30 – 14.30
Perşembe: saat 08.00 – 18.00
Cuma:   saat 07.30 – 12.00 

Bilgi almak için aşağıdaki gün ve saatlerde 
030-90269 33 00 numaralı servis telefonu-
nu arayabilirsiniz:
Pazartesi – Çarşamba saat 07.00 – 15.00
Perşembe  saat 07.30 – 18.00
Cuma   saat 07.00 – 12.30

e-posta: kfz-zulassun@labo.berlin.de 

Berlin’deki ruhsat makamı her iki hizmet binasında da sizin için randevulu hizmet servisini sun-
maktadır. 

Lütfen buradan bilgi alınız ve http://www.berlin.de/labo/kfz/dienstleistungen/index.html ad-
resinden online olarak veya 030/90269-3300 nolu telefondan randevu alınız. Bu sayede uzun 
bekleme sürelerinden kurtulursunuz! 

18. Kültür ve boş zamanları değerlendirme 
18.1 Etkinlikler: Müzeler, tiyatrolar, sinema kenti Berlin 
Berlin’de etkinlikler 
Berlin’de, yılın her gününde yaşanacak bir olay var. 

Konserler, partiler, balolar, uluslararası film ve tiyatro şenlikleri, ünlü kültür ve bilim geceleri 
kadar programda yer almaktalar. Bu, dünya çapında eşi görülmemiş bir imkânlar dünyasıdır. 
http://www.berlin.de/tickets/ 
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Berlin’de müze ve galeriler 
Berlin’deki 174 müzede, Nofret büstünden tedilere, tarih öncesi çağların taş keskilerinden gü-
nümüz sanatına kadar, tüm insanlığın kültürü bir araya toplanmış durumdadır. Bu geniş biri-
kim, düzenlenen büyük sergilerle her seferinde yeniden görücüye çıkmaktadır.

http://www.berlin.de/orte/museum/ 

http://www.berlin.de/ausstellungen/galerie/ 

Berlin’de tiyatro ve konserler
Almanya`nın en büyük tiyatro ve orkestra kenti, eğlence ve kültür ziyafeti açısından her gün 
müthiş zengin örnekler sunuyor. Berlin’in kültür manzarası, her zevke uygun imkânlarla dolu:

Tiyatro metropolü Berlin, devlet tiyatro sahnelerinden profesyonel Off tiyatrolara, 12 çocuk ve 
gençlik tiyatrosuna, Potsdamer Platz’daki yeni müzikal tiyatroya ve amatör ansambleye kadar 
300’ün üzerinde tiyatroya sahip bulunuyor. Halkı en çok çekenler arasında, Friedrichstadtpalast 
(Friedrichstadtpalast), Batı Tiyatrosu (Theater des Westens), unter den Linden Devlet Operası 
(Staatsoper unter den Linden), Alman Operası ( Deutsche Oper), Kış Bahçesi Varyetesi (Winter-
garten Varieté) ve Kurfürstendamm Tiyatrosu (Theater am Kurfürstendamm) yer almaktadır. 
Sahneler, en zengin örnekleriyle yılda 3,5 milyon tiyatro seyircisini ağırlamaktadırlar. 

http://www.berlin.de/tickets/theater/ 

http://www.berlin.de/tickets/konzert-highlights/ 

Müziksel Highlight
Üç opera, Berlin Filarmoni Orkestrası başta olmak üzere 8 senfoni orkestrası, 10 oda orkestrası, 
yaklaşık 880 koro, 4 hür opera ansamblesi ve her tür ve stilde çok sayıda müzik grubu.

http://www.berlin.de/tickets/klassische-konzerte/ 

Eşsiz kültür manzarası
UNESCO tarafından dünya kültür mirası ilan edilen orta bölgedeki müze adası ile Daniel Libes-
kind tarafından tasarımı yapılan Musevi Müzesi, tüm dünyadan ziyaretçileri çekmektedir.

http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/museumsinsel/ 

Sanat galerileri
Her gün biraz daha gelişen galeriler, sanat hizmetlerini bütünlerken, 200 özel galeri ve günlük 
260 sergi, sonsuz ilham ve keyif veriyor. 

http://www.berlin.de/ausstellungen/galerie/ 

http://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/index.de.html 

Sinema ve film kenti Berlin
Berlin, 97 sinema ile, ülke genelinde, nüfusa oranla en çok sinemaya sahip olan kent özelliğini 
taşımakta. Her yıl 12 milyon sinema izleyicisi, şehirdeki film sektörünün çekiciliğini belgelemeye 
yetiyor.

Berlin, toplam 13 sinema kompleksi ile yeni bir neslin film ihtiyacına ayak uyduruyor. 32.231 
koltuk kapasitesi ile yaklaşık 128 beyaz perde, günde binlerce sinema izleyicisine modern bir 
sinema zevki yaşatıyor.

http://www.berlin.de/kino/_bin/index.php 

http://www.berlin.de/berlin-im-ueberblick/kultur/filmstadt.de.html 



64

Berlin’de uluslararası film festivalleri
Uluslararası Berlin Film Festivali «Berlinale», her yıl tüm dünyadan film sektörüne emek veren-
leri ve sinemaseverleri Berlin’e çekiyor. Berlinale, Potsdamer Platz’a taşındığında, konuklar, bu 
son derece modern yapıya hemen hayran kaldılar. Potsdamer Platz’da tüm dünyanın gözlerinin 
üzerine çevrildiğı klasik ikili stilde 1.800 yer kapasiteli Renzo Piano imzasını taşıyan müzikal 
tiyatro, Berlinale Sarayı idi. 

Berlinale ve film programlarıyla ilgili tüm bilgileri www.berlinale.de/ internet sitesinden bulabi-
lirsiniz. Ayrıca buradan bilet de satın alabilirsiniz.

Fuar ve kongreler
Şehir, mükemmel fuarları, uluslararası etkinlikleri ve geleceğe dönük forumlarıyla global iş çev-
releri, tüketiciler ve tüm dünyadan ziyaretçilere ev sahipliği yapmaktadır.

Berlin Fuarı’nın en önemli etkinlikleri, Uluslararası Yayın Sergisi IFA, Berlin Uluslararası Turizm 
Fuarı ITB, Berlin Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı Grüne Woche, Berlin Uluslararası İnşaat Fuarı 
bautec, Berlin-Brandenburg Uluslararası Havacılık ve Uzay Sergisi ILA ve HomeTech Berlin’dir.

Bunun dışında Uluslararası Ulaşım Teknolojisi Fuarı InnoTrans ve Uluslararası Meyve ve Sebze 
Pazarlama Fuarı FRUIT LOGISTICA, bilgilendirici iletişim ve bağlantı kurma imkânları sağlamak-
tadırlar. Berlin, uluslararası kongre merkezi (ICC Berlin) ile de, çok fonksiyonlu konferans ve 
seminer yerleri sunmaktadır. 

Daha ayrıntılı bilgiyi, internette şu adreslerde bulabilirsiniz: www.messe-berlin.de www.berlin.
de www.berlin-partner.de 

Yerel ve günlük gazetelerden de güncel etkinliklere ilişkin bilgi alma imkânı vardır.

18.2 Spor 
Sporun, Berlin gibi çok kültürlü bir şehirde, uyum aracı olarak önemli bir işlevi bulunmaktadır. 
Farklı milliyetlerden insanların beraberce antrenman yapmaları, Berlin’in gündelik yaşamının 
bir parçasıdır. Berlin’liler, spora oldukça düşkündür. Yaklaşık 550.000 üyeye sahip tam 2.000 
dernek bulunmaktadır. 500.000 Berlin’li ise, dernekler dışında düzenli biçimde spor yapmak-
tadır. Gerek şehir, gerekse çevresi, örneğin su sporları, binicilik, paraşütle atlama, golf, yelken 
ve motorlu uçuş sporları gibi boş zamanlarda yapılabilecek çok çeşitli spor imkânları sunarlar. 
2.000’in üzerinde spor tesisi hizmete açıktır.

Aralarında Olimpiyat stadyumu, Max Schmeling Salonu gibi ünlü yapıların da bulunduğu 
3.000’den fazla spor salonu, stadyum ve maç sahaları hizmete açıktır. Velodrom, Berlin’in en 
büyük etkinlik salonlarından biridir. Burada, spor, konser ve şov alanlarında önde gelen etkinlik-
ler düzenlenir. Velodrom arenasında 250 metre uzunluğunda bir bisiklet yarış pisti kuruludur ve 
simetrik yapısından ve kullanılan yüksek kaliteli malzemeden dolayı dünyanın en hızlı bisiklet 
yarış pistlerinden biri olarak bilinir. Berlin şehir sınırları içersinde hatta 2 adet golf sahası bile 
bulunmaktadır. 

Berlin her yıl önde gelen spor müsabakalarına ev sahipliği de yapmaktadır, örneğin Alman Fut-
bol Birliği DFB‘nin futbol kupa finalleri, Uluslararası Hafif Atletizm Spor Şenliği (ISTAF), Berlin 
Maratonu, Yüzme dalında FINA dünya kupası ve bisiklet yarışları pistinde Berlin 6 gün marato-
nu.

Berlin’deki spor ve oyun sahaları 
Berlin Almanya’nın sadece kültür başşehri değil, aynı zamanda spor başşehridir. Bölgeyi aşan ve 
dünya çapında önemi olan spor etkinlikleri başşehirde düzenli olarak gerçekleştirilir. Bunların 
arasında örneğin futbol kupası finali (Kadınlar ve erkekler), Uluslararası Hafif Atletizm Spor 
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Şenliği (ISTAF), Berlin Maratonu, Uluslararası at binme ve atlama yarışması, ayrıca Hundekeh-
lesee’de bayanların uluslararası Alman tenis yarışması bulunmaktadır.

Berlin’liler Hertha BSC futbol kulübünün maçlarını da Berlin Olimpiyat Stadında izleme keyfine 
varmaktadır. 

Berlin’de büyük etkinliklerin yapıldığı mekânlar 
Berlin’deki arena ve stadyumlarda sadece bölgeyi aşan ve dünya çapında önemi olan spor et-
kinlikleri gerçekleştirilmez. Uluslararası yıldızlar ve üst düzey spor galaları da stadyumları aynı 
şekilde doldurur. 

Olimpiyat Stadyumu
Berlin Olimpiyat Stadyumu, IAAF 2009 Hafif Atletizm Dünya Şampiyonası yanı sıra, Hertha 
BSC’nin kendi sahasında federal lig maçları, DFB kupa finalleri ve Uluslararası Hafif Atletizm 
Spor Şenliği’nin (ISTAF) müsabaka yeridir.

Burada ayrıca üst düzey kilise ve kültür etkinlikleri de düzenlenir.

http://www.olympiastadion-berlin.de/

Velodrom
Velodrom, Berlin’in en büyük etkinlik salonlarından biridir. Burada, spor, konser ve şov alanla-
rında önde gelen etkinlikler düzenlenir. İster sergi salonu veya gala sahnesi, ister show room 
veya kongre forumu, velodrom sadece en iyi şartları sunmakla kalmaz aynı zamanda her türlü 
etkinlik için çekici bir çerçeve hazırlar. Velodrom’da 250 metre uzunluğunda bir bisiklet yarış 
pisti kuruludur ve dünyanın en hızlı bisiklet yarış pistlerinden biri olarak bilinir.

http://www.velodrom.de/

Max Schmeling Salonu
Max Schmeling Salonu, basketbol federal lig klübü Alba Berlin’in ve federal hentbol liginden 
Reinickendorfer Füchse‘nin kendi sahasındaki maçları, Eyalet Dans Sporu Birliği Turnuvaları, 
boks müsabakaları ve büyük konserler için kullanılır.

http://www.max-schmeling-halle.de/

Berlin’deki yüzme havuzları
Berlin, su sporlarına düşkün olanlar ve boş zamanlarını sporla geçirmeyi sevenler için ideal 
koşullar sunar. 26 açık ve yazlık ve ayrıca 37 kapalı yüzme havuzu ile bu alanda yeterli olanak 
mevcuttur.

http://www.berlin.de/orte/schwimmbad/ 

http://www.berlinerbaederbetriebe.de/ 

Berlin ve çevresinde golf ve pist sporları sahaları
Berlin gibi bir metropolde «yeşil spor» meraklıları, memnun edilebiliyor. Golf, spor dalı olarak, 
civarda yer alan çok sayıda tesis ve şehir içindeki küçük tesislerle, Berlin’de tamamen yerleşmiş 
durumdadır.

http://www.berlin.de/special/sport-und-fitness/freizeitsport/golf/

Berlin’deki buz sporları tesisleri
Başkent, kış hava koşullarından bağımsız çok sayıda buz pateni imkânı sunar. Berlin Buz Hokeyi 
profesyonellerinin antrenmanları da kısmen halka açık yapılarak, meraklılarına seyretme imkâ-
nı verir. Berlin’deki buz pistleri, her saat hizmet verirler.

http://www.berlin.de/orte/eisbahnen/
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At yarışları sporu 
Trabrennbahn Mariendorf
Berliner Trabrenn-Verein e.V., Mariendorfer 
Damm 222–298, 12107 Berlin 
Tel.:  (030) 7401-212
Faks:  (030) 7401-211,
e-posta: btv@berlintrab.de
İnternet: www.berlintrab.de 

Galopprennbahn Hoppegarten
Union Klub von 1867, Goetheallee 1, 15366 
Dahlwitz-Hoppegarten, 
Tel.:  (03342) 38 93-0
Faks:  (03342) 300 691
e-posta: mail@hoppegarten.com
İnternet: www.hoppegarten.com

Gezme, Jogging ve Walking 
Berlin, gezme, jogging ve walking için de güzel güzergahlar sunar. Eyalet Şehir Planlama Bakan-
lığı, bu konuda «Şehir Spree’si boyunca gezme, 20 yeşil ana yollardan biri sizi davet ediyor» adlı 
ücretsiz bir broşür yayınlamış bulunmaktadır. 

Bu broşürü aşağıdaki adresten edinebilirsiniz:

Eyalet Şehir Planlama Senato İdaresi (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung)
Broşür departmanı (Broschürenstelle) Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin
Tel.:  (030) 90 25 12 45
Faks:  (030) 90 25 15 74
e-posta: SenStadt Info-Center 
Mesai saatleri: Pazartesi – Cumartesi saat 10.00 ila 18.00 arası

Berlin’deki spor merkezleri, spor dernekleri ve spor müsabakalarına ilişkin daha ayrıntılı bilgi ve 
broşürleri aşağıdaki internet sayfasında bulabilirsiniz:

Eyalet İçişleri ve Spor Senato İdaresi (Senatsverwaltung für Inneres und Sport)
Klosterstraße 47 
10179 Berlin 
Tel.:  (030) 9027-2992 
Faks:  (030) 30 9027-2934 
e-posta: briefkasten@seninnsport.berlin.de 
http://www.berlin.de/sen/sport/sportangebote/index.html 

ayrıca

http://www.berlin-sport.de/ – Berlins Sportportal

Burada başşehrin güncel spor etkinlikleri, Berlin kulüp ve derneklerinin 7.000 den fazla spor 
olanakları, 2.000 spor tesisinin adresleri, güncel Berlin spor haberleri, lisanslı sporcular için özel 
indirimleri ve Berlin’deki spor faaliyetlerine ilişkin çok sayıda konu hakkında bilgi bulabilirsiniz. 

TOP Sportmarketing Berlin GmbH şirketi tarafından sunulan bir hizmettir. 

Berlin Eyalet Spor Birliği ve Spor Gençliği (Landessportbund Berlin und der Sportjugend Berlin)
Jesse-Owens-Allee 2
14053 Berlin
Tel.:  (030) 300 02 – 0
Faks:  (030) 30 00 21 07
e-posta: info@lsb-berlin.de
İnternet: www.lsb-berlin.net

Berlin Eyalet Spor Birliği 
ve Spor Gençliği
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18.3 Civardaki dinlenme yerleri
Berlin’in park, orman ve göllerinin sayısına şaşırıp kalacaksınız. Berlin’den başka hiç bir büyük 
şehirde bu kadar fazla yeşil alan yoktur. Farklı büyüklükte ve biçimde düzenlenmiş ve farklı 
çağlardan kalan park ve bahçeler, meydanlar ve yeşil alanlar, kentin çehresini belirlemektedir. 
Farklı büyüklükte ve biçimde düzenlenmiş 2.500’ün üzerinde yeşil alan ve meydan, şehirde çok 
çeşitli dinlenme imkânları sunmaktadır.

Ormanlar, parklar, küçük bahçeler ve yol kenarlarındaki sayıları 400.000’in üzerindeki ağaçlar, 
Berlin’i yemyeşil bir kent haline getirmektedirler. Ilık yaz akşamlarında Grunewald’de, Charlot-
tenburg Sarayı’nın bahçesinde gezintiye çıkanlar veya Domäne Dahlem açık hava tarım mü-
zesinde sarkık karınlı domuzları okşayanlar, yaklaşık 3.5 milyon nüfuslu koca bir metropolde 
yaşadıklarını bazen neredeyse unuturlar.

Eyalet Şehir Planlama Senato İdaresi, internet sayfasında yeşil alanlar ve dinlenme sahaları 
hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Bazı yeşil alanlar ve meydanlar, özellikle boş zamanları 
değerlendirme imkânları ve ulaşılabilirlik durumları açısından hem yazılı hem de resimlerle ta-
nıtılmaktadır. Bunun yanı sıra tarihi koruma altına alınmış yeşil alanlar ( anıt bahçeler) ve bota-
nik bahçesi, hayvanat bahçesi veya Friedrichsfelde hayvanat bahçesi gibi «özel yeşil alanlara» 
ilişkin bilgi de edinebilirsiniz. Eyalet Şehir Planlama Bakanlığı ayrıca, pek çoğu ücretsiz olan 
broşürler de yayınlamaktadır. Bazı yayınları sadece kitapçılardan veya yayınevleri üzerinden 
edinmek mümkündür.

Bu yayınlara ilişkin bilgileri 

www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen/gruenanlagen/index.shtml internet 

adresinden veya aşağıdaki adresten edinebilirsiniz:

Eyalet Şehir Planlama Bakanlığı (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung)
Broşür departmanı (Broschürenstelle) Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin
Tel.:  (030) 90 25 12 45
Faks:  (030) 90 25 15 74
e-posta: broschuerenstelle@senstadtum.berlin.de
Mesai saatleri: Pazartesi – Cumartesi saat 10.00 ila 18.00 arası
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19. Berlin’deki ikametinizin devamı için gerekli hukuki bilgiler
19.1 Oturma hakkı
Oturma hakkına dair ilk bilgileri Uyum ve Göç Görevlisi www.integrationsbeauftragte.de inter-
net sayfasında sunmaktadır. 

Ayrıca Federal İçişleri Bakanlığı www.bmi.bund.de internet sayfasında oturma hakkına dair 
daha fazla bilgiyi özellikle de «Sıkça sorulan sorular» kısmında sunmaktadır. (FAQ)

http://www.zuwanderung.de/ZUW/DE/Zuwanderung_geschieht_jetzt/FAQ/faq_node.html 

Ayrıca Yabancılar Dairesinin www.berlin.de/labo/abh internet sayfasından da bilgi alabilirsiniz. 

19.2 Alman vatandaşlığına geçiş
Sürekli Almanya’da yaşıyorsanız, belirli şartlar yerine geldiği takdirde Alman vatandaşlığına 
geçebilirsiniz. Bunun için bir dilekçe vermeniz gerekli. 16 Yaşını dolduran yabancılar bu dilekçeyi 
kendileri verebilirler. 16 yaşından küçük çocuklar ve gençler için dilekçe ebeveynler tarafından 
verilmek zorundadır. 

Alman vatandaşlığına geçmeye dair daha fazla bilgiyi uyum görevlisinin bürosundan ve semti-
nizin Vatandaşlığa Geçiş Dairesinden alabilirsiniz. 

Berlin’de uygulanan Alman vatandaşlığına geçiş kampanyası hakkında bilgileri internette www.
Einbuergerung-jetzt.de adresinde bulabilirsiniz. 

Senatonun Uyum ve Göç Görevlisi (Die Beauftragte des Senats für Integration und Migration)
Dr. Monika Lüke
Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin
Tel.:  (030) 9017-23 51
Faks:  (030) 9017 2320
e-posta: Integrationsbeauftragte@intmig.berlin.de 
İnternet: www.integrationsbeauftragte.berlin.de 

Danışma saatleri: 
Pzt., Sal, Per saat 09.00 13.00 arası
Per   saat 15.00 18.00 arası
Danışma telefonu: (030) 9017-23 72
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V. Acil durumlarda yardım

20. Kriz hizmetleri

20.1 Aile içi şiddet
Ailede ve hayat arkadaşlıklarında şiddet, toplumun her katmanında ve her kültürde var olan bir 
olgudur. Yaşı, eğitim düzeyi, dini ve milliyeti ne olursa olsun, kadınlar ve çocuklar, bu şiddete 
maruz kalmaktadırlar. Kadınları tehdit edenler, dövenler, cinsel açıdan kötü muamele edenler, 
onlara arkadaşları ve tanıdıkları ile görüşmeyi yasaklayanlar ve onları maddi açıdan kendilerine 
bağımlı tutanlar, son derece «normal» aile babaları, kocalar ve hayat arkadaşlarıdır. Utanma 
duygusu ya da büyük korku, bu durumdaki kadınları, yardım ve destek istemekten alıkoyar. 
Yabancı kadınlar için kötü muameleden kurtulma imkânı, genellikle, hala evliliğe bağlı ve bu 
nedenle de tam anlamıyla sağlam olmayan oturma izni, çalışma izninin olmaması ve maddi 
zorluklar nedeniyle bir kat daha zordur. Kadınların, kendileri ve çocukları için kendi ayakla-
rı üzerinde durabilen bir yaşam perspektifi geliştirememe endişesi, çok büyüktür. Bu nedenle, 
göçmen kadınlar için uygun psikososyal ve adli yardımlar, özel önem taşır. Tam da böyle bir kriz 
döneminde kendi ana dilinde güven duyarak anlaşabilmek, önemlidir.

Hotline ve sığınılabilecek yerler
BIG-Hotline her gün saat 9.00 – 24.00 arasında aranabilir: Tel. 611 03 00

BIG-Hotline (Berlin Aile İçi Şiddete Karşı Müdahale Projesi), fiziki ya da ruhsal şiddete maruz ka-
lan kadınlar için telefonla danışma hizmeti verir. İstenirse, anonim de kalınabilir ve isim vermek 
gerekmez. Bu servisin elemanları, gerekli bilgiler verirler ve sığınılabilecek yerler için aracılık 
ederler. İhtiyaç halinde, bireysel görüşmeler için tercüman da görevlendirilir. Hotline, bu servisi, 
kadınların özel ya da sosyal çevresinden olan kişilerin yanı sıra resmi makamlara, sosyal kuru-
luşlara ve kurumlara da verir.

20.2 Kadın sığınma evleri (Frauenhäuser) ve benzeri kuruluşlar
Berlin’deki 6 kadın sığınma evinin kapıları, kendilerinin ve çocuklarının korunmasına ihtiyaç du-
yan kadınlar için gece ve gündüz açıktır. Kadın sığınma evlerine sığınmak, kadınlara, şiddetten 
kurtulmak, içinde bulunduğu durumu sükunetle gözden geçirmek ve yeni perspektifler yarat-
mak imkanını verir. Sığınma evlerinde çalışan personel, her kadına şahsi durumunun açıklığa 
kavuşması yolunda bireysel danışma hizmeti ve destek verir.

Kadın sığınma evlerinde farklı milliyetlerden ve farklı dilleri konuşan kadınlar, görev yaparlar. 
Bunun da ötesinde görevliler, sığınmak zorunda kalan her kadının kendi ana dilinde derdini 
anlatma imkânına sahip olması amacıyla, tercümanlarla sürekli işbirliği içinde çalışmaya özen 
gösterirler.

Kadın sığınma evlerinde anonim ve ücretsiz olarak barınılır.

Frauenhaus Bora
Tel.: 030-986 43 32
frauenhaus@frauenprojekte-bora.de
www.frauenprojekte-bora.de

Frauenhaus des Caritas
Tel.: 030-851 10 18
Frauenhaus@caritas-berlin.de
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II. autonomes Frauenhaus
Tel.: 030-37 49 06 22
Frauenselbsthilfe-berlin@t-online.de

Hestia Frauenhaus
Tel.: 030-559 35 31
pub@hestia-fh.de

Cocon e.V.
Tel.: 030-916 11 836
team@viertes-frauenhaus-berlin.de 

Interkulturelles Frauenhaus
Tel.: 030-801 080 50
interkulturelleinitiative@t-online.de

Aile içi şiddete maruz kalan göçmen kadınlar için kılavuz
Berlin Ekonomi, Çalışma ve Kadın Senato İdaresi ile işbirliği içerisinde, BIG (Berlin Aile İçi Şiddete 
Karşı Müdahale Projesi) bünyesinde oluşturulan göçmen kadınlar çalışma grubu tarafından, 
aile içi şiddete maruz kalan göçmen kadınlar için bir kılavuz hazırlandı.

Kılavuzun seçilen bölümlerinin tercümesi, Arapça, İngilizce, Fransızca, Lehçe, Rusça, Sırp-Hır-
vatça, İspanyolca, Tayca, Türkçe ve Vietnamca olarak edinilebilir.

Kılavuzu internetten 
www.integrationsbeauftragte.berlin.de adresinden veya 

www.big-hotline.de adresinden indirebilirsiniz.

20.3 Çocuklar ve gençler için kriz hizmetleri
Zor durumdaki çocuk ve gençler için çocuk, genç kız ve genç erkeklere acil yardım merkezi 24 
saat boyunca hizmet vermektedir. Danışma hizmeti ve barındırma gönüllülük bazında yapıl-
maktadır. Kriz merkezlerinde barınma imkânları süre açısından kısıtlıdır. Bu nedenle, zor du-
rumda olan çocuk ve gençler için hangi perspektiflerin mümkün olabileceğinin, vakit kaybet-
meksizin açıklığa kavuşturulması gerekir.

Çocuklar için acil yardım:
Çocuklar için acil yardım merkezinde 14 yaşına kadar olan çocuklara, hızlı ve kolay bir biçimde, 
hemen barınma yeri verilir. Çocuğun ailesi, görevliler tarafından durumdan haberdar edilir. 
Sosyal danışmanlar, ebeveynler ile de kriz toplantısı yapar, danışma hizmeti verirler. Çocuklar 
kendi başlarına da acil yardım merkezine başvurabilirler.

Adres: Gitschiner Str. 48/49, 10969 Berlin, Tel.: (030) 61 00 61

www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/ 

Genç kızlar için acil yardım:
Genç kızlar için acil yardım merkezi, cinsel şiddete maruz kalan 14–21 yaş arasındaki genç kız 
ve kadınlara danışma ve geçici barınma imkânı verir. Genç kız ve kadınlar buradaki tecrübeli 
çalışanlarla güvenebilir ve dertlerini paylaşabilir. 

Adres: Mindener Straße 14, 10589 Berlin, Tel.: (030) 61 00 63

www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/ 

Gençler için acil yardım:
Gençler için acil yardım merkezi, zor ya da acil durumda olan 14–18 yaş arasındaki genç kız ve 
erkeklere yöneliktir. Yerinde danışma ve kısa süreli barınma hizmeti verir.

Adres: Mindener Straße 14, 10589 Berlin, Tel.: (030) 61 00 62

www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/
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Çocukları koruma yardım hattı
(030) 61 00 66 numaralı çocukları koruma yardım hattı, çocukların ihmal edildikleri ya da onlara 
şiddet uygulandığı şüphesine düşen her vatandaşın arayabileceği bir numaradır. Yardım hattı-
na 24 saat ulaşılabilmektedir. Gelen her ihbarda yetkili danışman, bir tehlike tahmini yapar ve 
buna göre gerekli koruma önlemlerini uygulamaya koyar.

20.4 Mülteciler için tıbbi yardım bürosu
Mülteciler için tıbbi yardım bürosu oturma müsaadesi ve sağlık sigortası olmayan insanlara 
kalifiye tıbbi uzman personeli ile anonim ve ücretsiz olarak hizmet verir. 

Genelde şu lisanlarda anlaşmak mümkün olmaktadır: Almanca, İngilizce, İspanyolca,

Fransızca. Gerekli olması durumunda tercümanlar tarafından destek almaya çalışıyoruz.

İrtibat:
Pazartesi ve Perşembe günleri saat 16:30–18:30 arası
Im Mehringhof
Gneisenaustr. 2a
İç avlu, giriş 3, 2. Kat
10961 Berlin Kreuzberg
U-Bahn istasyonu: Mehringdamm U6/U7
Tel.:  030 69 46 7456
e-posta: info@medibuero.de
www.medibuero.de 

20.5 Ne olur ne olmaz- Acil yardım numaraları ve acil yardım hizmetleri 
Genel imdat telefonları 
Polis ..............................................................110 

İtfaiye ............................................................112 

Ambulans ...................................112 üzerinden 

Kriminal polis, Danışma ........(030) 4664-4664

Trafik imdat telefonları 
ACE Arıza yardımı ................... 0180-234 35 36 

ADAC Arıza yardımı ............... 0180-2 22 22 22
...................................................... cep: 22 22 22 

ADAC Seyahat Telefonu ....................... 86 86-0 

ADAC Kurtarma helikopteri ....... 110 veya 112 

Doktor imdat telefonları 
Zehirlenme durumlarında danışma merkez-
leri 
Zehirlenme acil servisi ................ (030) 192 40 

Sigorta doktorları 
yardım servisi ........................... (030) 31 00 31 

Sigorta diş doktorları 
acil servisi ............................. (030) 89 00 43 33 

Diş doktorları 
gece acil servisi ..................030 / 45 06 62 613
 

Kamu hizmeti müşteri servisleri 
Gaz: 
GASAG Arıza giderme servisi ... (030) 78 72-72 

Su: Arıza giderme servisi ....... 0800-292 59 59 

Tel.:
Telekom arıza bildirim .......... 0800-3 30 10 00 

Radyo/Telsiz arızaları ........... 0180-3 30 22 02 
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Ulaşım müşteri servisleri 
BVG Müşteri servisi 
(saat 6–23 arası) ......................... (030) 19 44 9 

Alman Demiryolları otomatik sefer tarifesi 
bilgileri .................................... 0800-15 07 09 0 

Funkturm otobüs garı ............ (030) 30100175 

Kredi kartları imdat telefonu 
(Kaybolma halinde) ............................. 116 116 

Çek kartları imdat telefonu 
(Kaybolma halinde) ............................. 116 116

Sosyal imdat telefonları merkezleri 
Berlin kriz hizmeti ..................(030) 390 63-10 

Kadınlar için kriz merkezi telefonu: 
Pzt. + Prş. saat 10:00-12:00, Sa, Çrş, Cu saat 
19:00-21:00, Cmt, Pzr 
saat 17:00-19:00 arası  .......... (030) 615 42 43

Kadınlar kriz telefonunun göçmenler için 
danışmanlık
hizmeti, yabancı lisanda Pzt. 
saat 10:00-12:00 arası ........... (030) 615 75 96

Tecavüze uğrayan kadınlar için 
LARA Kriz ve 
danışma merkezi .................... (030) 216 88 88 

Hotline (BIG) ........................... (030) 6 11 03 00 

Saldırıya uğrayan eşcinseller için telefon 
(Mann-O-Meter Derneği) ....... (030) 216 33 36 

Çocuk acil yardım ..................... (030) 61 00 61 

Gençlik acil yardım ................... (030) 61 00 62 

Genç kızlar için acil yardım ..... (030) 61 00 63 

Çocukları koruma 
yardım hattı .............................. (030) 61 00 66 

Berlin Çocuk Esirgeme 
Kurumu .....................................0800 111 0 444 

Kilise telefon danışma ............0800 111 0 222 

Telefondoweria (Rusça) ..... (030) 440308-454

Müslümanlar için 
danışma ..............................(030) 44 35 09 821

Suç eylemlerine maruz kalanlar için 
danışma merkezi .................... (030) 395 28 67 

Weißer Ring, mağdurlar için 
imdat telefonu ..................................... 116 006 

Kayıp eşya / Bulunan eşya 
BVG Kayıp eşya bürosu 
Potsdamer Str. 182 .................... (030) 19 44 9 

Alman Demiryolları (DB) 
kayıp eşya bürosu .....................0900 1990599 

Merkezi kayıp eşya bürosu  
Platz der Luftbrücke 6 ........(030) 90277 3101
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