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Yeni Katılım ve Entegrasyon İlçe Danışma Kurulu için  
Başvuru Çağrısı 

 
Size ihtiyacımız var! Hep birlikte ilçemizde daha fazla katılım sağlamak istiyoruz. Bu 
amaçla yeni bir Katılım ve Entegrasyon İlçe Danışma Kurulu kurulacaktır. Bunun için 
bakış açıları ve deneyimleriyle katkıda bulunmak isteyen ilgili kişiler arıyoruz. Bu 
yolculukta bize katılın. 
 

10.06.2022 tarihine kadar (Kısa)Başvuru Çağrısı 

Katılım ve Entegrasyon Danışma Kurulu ne yapar?  
Danışma Kurulu, göç geçmişi olan kişilerin eşit katılımı ve dahil edilmesi için aktif olarak 
görev yapar. Farklı bakış açılarına ve göç deneyimlerine sahip uzmanlar olan üyeler, 
ilçe yönetimine tavsiyelerde bulunur. Danışma Kurulu, bakış açılarını temsil etmek için 
İlçe Belediye Meclisi’nin ve komisyonlarının açık oturumlarına üye gönderebilir.  
Ayrıca İlçe Danışma Kurulu, Eyalet Danışma Kurulu’yla katılım üzerine fikir alışverişinde 
bulunacaktır. 

Danışma Kurulu’ndaki görev süresi ne kadardır? 
Danışma Kurulu, İlçe Danışma Meclisi’nin bir seçim dönemi boyunca ilçedeki göç 
geçmişi olan kişilerin menfaatleri için gönüllü temsilci olur. Oturumların sıklığı ve 
çalışma odağı seçilen Danışma Kurulu tarafından belirlenecektir. Seçimden sonra bu 
amaçla bir iç tüzük hazırlanacaktır. Bir yıl içinde 3-5 toplantı yapılması öngörülmektedir. 
Gönüllü çalışan kişilere verilecek katılım ücreti toplantı başına 20 Euro’dur. Toplantılar 
Almanca yapılacaktır. 

Kimler üye olabilir? 
Katılım ve Entegrasyon Danışma Kurulu, şimdiye kadar neredeyse hiç ele alınmamış 
bakış açılarını temsil etme fırsatı sunmaktadır. Dolayısıyla, Danışma Kurulu’nda çeşitlilik 
sağlanmalıdır: engelli bireyler, farklı yaş ve cinsiyet kimlikleri vb. temsil edilmelidir.  

Göç geçmişi olan temsilciler çoğunluğu oluşturmalıdır. Alman vatandaşlığı katılım için 
bir ön koşul değildir. Göç geçmişi olmayan kişiler, göç geçmişi olan kişilerin iştiraki, 
entegrasyonu ve eşit katılımı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

Katılım ve Entegrasyon Danışma Kurulu’ndaki gönüllü çalışma için 12 üye (özellikle 
bizzat göç geçmişine sahip kişiler), tercihen 8 kişi ve bir dernek, kuruluş veya girişimden 
4 temsilci aranmaktadır. Ayrıca, her üye için bir vekil gerekmektedir. 
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Başvuru sahiplerinin en az 16 yaşını doldurmuş, Tempelhof-Schöneberg’de yaşıyor 
ve/veya çalışıyor ve göç geçmişi olan kişilerin eşit katılımı için aktif olarak çalışmaya 
istekli olması gerekmektedir. 

Başvurularınızı 10.06.2022 tarihine kadar dört gözle bekliyoruz. 

Lütfen çevrimiçi formu doldurun veya formu indirin ya da talep edin ve ardından Dr. 
Lisa Rüter’e e-mail ya da posta yoluyla gönderin (iletişim bilgileri aşağıdadır).  

Başvuru formunda neler var? 

 Kişisel Veriler: İsim, Doğum Tarihi, Adres, Telefon Numarası veya E-Mail Adresi 

 Motivasyona ilişkin bilgiler (Ne başarmak istiyorsunuz? Hangi deneyim ve/veya 
bilgileri beraberinizde getiriyorsunuz?) 

 Bireysel olarak mı yoksa bir dernek, kuruluş veya girişim adına mı katılmak 
istediğinize ilişkin bilgiler 

 Varsa; göç geçmişi, engellilik durumu, cinsiyet ve yaş hakkında ihtiyari bilgiler 

 

Lütfen çağrıyı ilgili taraflara iletiniz. Başvuruları dört gözle bekliyoruz. 

İletişim:  

Daha fazla bilgi almak ister misiniz?  
O zaman lütfen bizimle iletişime geçin, bütün sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız.  

Katılım ve Entegrasyon Temsilcisi 

Dr. Lisa Rüter 

John-F.-Kennedy Platz 

10825 Berlin  

E-Mail: integrationsbeauftragte@ba-ts.berlin.de 

(030) 90277-6263 
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