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Danışmanlık Hizmeti ve Teşvik
Eğitim danışmanlığı hizmetleri „Garantiefonds Hochschule

Yüksek öğrenim garanti fonu esaslarına göre teşvik için otuz yaş

(GF-H)“ bir federal program ve bu programla yüksek öğrenim ga-

altındaki göçmenler, Alman uyruklu göçmenler ve yahudi göç-

ranti fonu esasları (RL-GF-H) çerçevesinde, göçmen orta öğrenim

menler söz konusu oluyor. Teşvikle akademik kariyerenize başlaya-

mezunlarına, yüksek okul öğrencilerine ve genç yaştaki yüksek

bilmeniz ya da kariyerinizde ilerleyebilmeniz amaçlanıyor.

öğrenim mezunlarına danışmanlık hizmeti veriliyor.
Danışmanlık hizmetiyle akademik kariyerinize Almanya’da müm-

Teşvikin kabulu, RL-GF-H esaslarına göre 22 eğitim danışmanlığı

kün en kısa zamanda devam etmenizi sağlamayı amaçlıyoruz.

merkezimizde gerçekleştiriliyor. Bu merkezlerde, adayların formal

Eğitim danışmanınız GF-H sizleri Almanya’da iş piyasasında ihtiyaç duyulan yetenek ve nitelik kazanma sahaları hakkında şahsen
ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendiriyor ve sizinle birlikte size uyacak
bir eğitim planı hazırlıyor. Bunu yaparken de ülkenizde gördüğünüz eğitimin ışığında sizi mesleki hedefinize taşıyacak en etkili
yolları gösteriyor. Size başvuru işlemlerinde yardım ediyor, eğitiminizin finansmanına dair imkanlar hakkında bilgilendiriyor ve
ön şartları uygun eğitim adaylarını RL-GF-H esaslarına göre icra
edilen teşvik uygulaması kapsamına alıyor.
Hedefimiz sizi akademik kariyerinize en optimal şekilde hazırlamak. Danışmanlık hizmetinde odaklandığımız ana hususlar:
●● Mevcut eğitim seviyenizin değerlendirilmesi

kriterlere ve şartlara uygunlukları inceleniyor. Formal şartlar, örneğin:
Bir oturum statüsüne dair kanıt, sığınmacı ve göçmenler kanunu
BVFG (§§ 4 ve 7) ya da İkamet Kanunu §§ 23.1, 23.2 ve 23.4, 25.1 ve
25.2’ye göre (bunlarla birlikte §§ 3.1 veya 4.1 İltica Kanunu).

Geçim (temel ihtiyaçlar, eğer anne baba yanında kalma olanağı
yoksa)*
Barınma masrafları (üst tabanlı katkı payı)
Zaruri özel ders
*analog § 13 Fıkra 1 No. 2 BAföG

Başvuru süresine uygunluk, bu süre Almanya’ya giriş tarihinden

Ayrıntılı bilgi için

itibaren iki yıldır (statülerinin kabulu gecikmeli gerçekleşen sığın-

www.bildungsberatung-gfh.de

macılar, statülerinin kabulundan itibaren bir yıl içerisinde bize başvuru yapabilirler).
Almanya’ya giriş tarihinden itibaren en geç 60 ay sonra olmak kay-

Zentrale Koordinierungsstelle

dıyla teşvik, meslek eğitiminde kural olarak 30 ay sonra sona eriyor.
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Teşvik konularının en önemlileri arasında lisan kursları ve yüksek

Carl-Mosterts-Platz 1

öğrenime kabul imkanları sağlayan kurslar bulunuyor. Teşvik öde-

40477 Düsseldorf

meleri ise bir vakıf olan Otto Benecke Stiftung e.V. üzerinden yapı-
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●● Gerekli lisan bilgisi hakkında bilgilendirme

lıyor.

●● Aydınlatma ve bilgilendirme

RL-GF-H’ye göre parasal teşvik

●● Yüksek okullara kabul niteliğinin kazanılacağı yerler

Kurs masrafları, federal eyaletlerimiz tarafından karşılanması gere-

●● Yüksek öğrenime geçiş şekilleri

ken eğitim düzenlemelerine dahil olmadığı sürece

●● Almanya’daki yüksek öğrenim tesisleri ve

Uyum yardımı

●● Teşvik imkanları (örn. BAföG, burslar vs.)

Ders malzemesi

E-Mail: bildungsberatung@jugendsozialarbeit.de
destekleyen makam

Gidiş geliş masrafları (eğitim yerine günlük gerekli gidiş geliş mas●● Şu konularda sizi destekliyoruz

rafı ve bir kursun başlangıcı ve sonundaki yol masrafı)

●● Öğrenim dalı ve meslek seçimi

Özel ihtiyaç masrafları (örn. zorunlu sağlık sigortası, tercüme, tas-

●● Başvuru ve okula kabul işlemleri

dik ve onay ve diploma tanıma işlemleri vs.)
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Deutsches
Rotes
Kreuz
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