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Göçmenler için ücretsiz bireysel 
danışmanlık hizmetlerinden 
yararlanın:  

Yetişkinler için göç danışmanlığı 
(MBE) ve genç göçmenlik 
hizmetleri (JMD)

Bireysel danışmanlık size yardımcı olur

Başlangıçta Almanya'daki bazı şeyler size tuhaf ve yabancı 
gelecektir. Uzun zamandır Almanya'da yaşıyor olsanız bile, cevap 
aradığınız sorular olabilir.

Başlangıçtan beri sizin için burada bulunan bireysel danışmanlık ve 
destek, bu konuda size yardımcı olur. Günlük yaşamdaki hemen he
men her durum için somut destek sunar. Bu sayede işlerinizi kendi 
başınıza kontrol etmeyi ve bağımsız kararlar vermeyi öğrenirsiniz.

-



 Genç ve yetişkin göçmenler için danışmanlık 
hizmetleri

Yetişkinler için göç danışmanlığı, 27 yaşın üzerindeki yetişkin 
göçmenlere danışmanlık ve destek sağlar.

Genç göçmen hizmetleri, 12-27 yaş aralığındaki göçmen kökenli 
gençlere danışmanlık ve destek sağlar.

Prensip olarak, hem yetişkin göçmenler için göç danışmanlığı 
servisine hem de genç göçmen hizmetlerine başvurabilirsiniz. 
İlk görüşmenizin ardından, sonraki adımlar danışman kurumlar 
arasında kararlaştırılacaktır. Bu hususta kişisel durumunuz ve aile 
üyelerinizin durumu dikkate alınacaktır.

Bireysel danışmanlık sayesinde daha iyi fırsatlar

Danışmanlık merkezlerinin çalışanları genellikle geldiğiniz 
ülkenin dilini de anlar. Ayrıca size tanıdık gelen sosyal, kültürel 
ve dini düşünme ve davranış biçimlerini de bilirler. Almanya'daki 
ilk adımlarınızı atarken sizinle birlikte size yön verecek bir plan 
geliştirirler. Danışmanlığın odak noktası kişisel becerileriniz ve 
bilgilerinizdir. 
Almanya'ya yerleşmenizi kolaylaştırmak için hangi destek 
tekliflerinin mevcut olduğunu öğrenirsiniz.



Danışmanlıkta günlük yaşamın tüm konularını ele alabilirsiniz, 
örneğin:

↘ İkamet ile ilgili yasal sorular

↘ Almanca dilini öğrenmek (ör. Entegrasyon kursuna katılarak)

↘ Okul eğitimi, mesleki eğitim (ör. Okul kariyeri, eğitim yolları, 
mesleki niteliklerin tanınması)

↘ İstihdam (ör. Uygulama eğitimi, iş arama)

↘ Ekonomik durum (ör. Gelir, krediler, borçlar)

↘ Oturma (ör. Bir daire aramak, daireyi finanse etmek)

↘ Sağlık (ör. Sağlık sigortası, sağlık hizmetleri)

↘ Kişisel sağlık durumu (ör. Sağlık sorunları)
 
↘ Evlilik, aile ve çocuk yetiştirme (ör. Hamilelik)

↘ Dolaşım ve trafik (ör. Ehliyet, toplu taşıma)

↘ Dinlenme, spor ve boş zaman (ör. Açık teklifler, kulüplere üyelik)

↘ Günlük aktiviteler (ör. Alışveriş, yetkililerle iletişim)



Göçmen kökenli gençler için genç göçmen 
hizmetleri tarafından sunulan özel teklifler

 

Gençler için yabancı bir ülkede geçirilen ilk zamanlar heyecan 
vericidir ama aynı zamanda yorucudur. Okulda, eğitimde ve 
işte olduğu kadar yeni sosyal bağlantılar kurarken de özel 
zorluklarla baş etmek zorundadırlar. Genç göçmen hizmetleri, 
size özel sorunlarınıza ve sorularınıza göre oluşturulmuş bireysel 
danışmanlık, yoğun destek ve grup teklifleri sunar.

Tüm bunların yanı sıra, aşağıdaki konularda da teklifler 
bulabilirsiniz: 

↘ Okul ve eğitim sistemi 

↘ Bireysel eğitim ve kariyer planlaması (yerel istihdam büroları 
ile işbirliği içinde) 

 

↘ Sosyal, kültürel ve politik yaşamın her alanına katılım 

↘ Yeni medyayı, özellikle de Almanca öğrenme programlarını 
kullanma 

Çevrimiçi 
Danışmanlık 

 

Kişisel danışmanlığa ek olarak, her iki programda da çevrimiçi 
danışmanlık alma seçeneğiniz vardır. 
Çevrimiçi danışmanlık "mbeon" ve danışma portalı jmd4you 
da sorularınızın kısa süre içerisinde açıklığa kavuşturulmasına 
yardımcı olur!
 
Mbeon aracılığıyla sohbet formatında bireysel danışmanlık ve 
destek alırsınız ve sorularınızı günün her saati sorabilirsiniz. 
Danışmanlık mbeon uygulaması aracılığıyla sağlanır ve çeşitli 
dillerde mevcuttur. Mbeon'da sizin dilinizi konuşan ve sizin için 
orada olan danışmanlar bulacaksınız. 

↘ www.mbeon.de

http://www.mbeon.de


27 yaşına kadarki genç göçmenler için çevrimiçi danışmanlık 
imkanı mevcuttur. Sorular bir sohbet butonu aracılığıyla herkese 
açık olarak veya bireysel olarak sorulabilir. Cevaplar deneyimli 
JMD çalışanları tarafından sağlanır.

Almanca www.jmd4you.de, ayrıca
 
İngilizce www.your-way-in-germany.org

Rusça www.putjwgermaniju.org

Türkçe www.almanyayolu.org

Arapça www.bousaletuk-fi-almanya.org

Arnavutça www.udherrefyesi-gjermani.org

Ayrıca her zaman aile üyeleriniz, yakınlarınız, iş arkadaşlarınız, sınıf 
arkadaşlarınız, ev halkı veya spor kulübünüzün üyeleri için özel 
danışmanlık tekliflerini sorun.

Daha fazlasını öğrenin ve ücretsiz danışmanlık tekliflerini kullanın!

http://www.jmd4you.de
http://www.your-way-in-germany.org
http://www.putjwgermaniju.org
http://www.almanyayolu.org
http://www.bousaletuk-fi-almanya.org
http://www.udherrefyesi-gjermani.org


Danışmanlık hizmetleri hakkında daha fazla bilgiyi 
nereden edinebilirsiniz?

Bölgenizdeki aşağıdaki kurumlardan, özellikle 

↘ belediye, şehir veya ilçe idarelerinden (Gemeinde-, Stadt- oder 
Kreisverwaltungen)

↘ bağımsız sosyal yardım kuruluşlarının merkezi birliklerinden (İşçi 
refahı birliği (Arbeiterwohlfahrt), Alman Caritas Birliği (Deutscher 
Caritasverband), Diakonia Gelişimi Alman Evanjelist Meslekler 
Birliği (Diakonie Deutschland-Evangelisches Werk für Diakonie 
Entwicklung), Alman Kızıl Haç (Deutsches Rotes Kreuz), Alman 
Hayırseverler Birliği (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband), 
Almanya’da yaşayan Yahudiler için sosyal yardım derneği 
(Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland)) özel 
danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi edinebilirsiniz:

↘ Göçmen Topluluklar Konfederasyonu (Bund der Vertriebenen)

↘ Uluslararası Konfederasyon (Internationaler Bund)

↘ Gençlik sosyal çalışmalarından sorumlu kuruluşlar 
(Träger der Jugendsozialarbeit)

↘ Entegrasyon kurslarından sorumlu kuruluşlar 
(Träger der Integrationskurse)

İnternetteki bilgileri şu adreste bulabilirsiniz:

↘ www.bamf.de/DE/Themen/Integration/
ZugewanderteTeilnehmende/Beratung
Erwachsene/beratung-erwachsene-node.html

 

↘ www.mbeon.de ve 

↘ www.facebook.com/mbeon.chat 

↘ www.jugendmigrationsdienste.de

www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/BeratungErwachsene/beratung-erwachsene-node.html
http://www.mbeon.de
http://www.facebook.com/mbeon.chat
http://www.jugendmigrationsdienste.de


Künye

Yayımcı:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge  
90461 Nürnberg

Yayım Tarihi:  
10/2020

Baskı:  
Silber Druck oHG, Lohfelden

Tasarım:  
MediaCompany – Agentur für Kommunikation GmbH 

Resim hakları:  
istock/sturti, istock/lisegagne, istock/SDI Productions, 
BAMF/Bildkraftwerk/Thomas Geiger

Edinim olanakları: 
Publikationsstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
www.bamf.de/publikationen

Bu yayımı engelsiz bir PDF belgesi olarak www.bamf.de/publikationen 
adresinden de indirebilirsiniz.

 

Bu yayın, halkla ilişkiler çalışmasının bir parçası olarak Federal Göçmenler 
ve Mülteciler Dairesi tarafından yayımlanmıştır. Yayım ücretsiz olarak 
dağıtılmaktadır ve satış amaçlı değildir.

 
 

Bizi ziyaret edin:  
 www.facebook.com/bamf.socialmedia 
 @BAMF_Dialog 

www.bamf.de
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www.bamf.de/publikationen
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