
 

Text 3 – Danisma Merkezleri 
 

Ikamet, iş, aile , okul , konut ya da baska konularda sorunlarınız 
varsa, Basel, sayısız danışma merkezleri barindiriyor. Hatta aynı 
zamanda farkli dilerde bile danışmanlık hizmeti sunuyorlar.  

GGG Migration, Basel-Stadt’in entegrasyon için yetkinlik merkezidir. 
16 farkli dilde sosyal, yasal ve kişisel konular için bilgi 
sağlamaktadırlar. Online bilgi edinmek icin www.ggg-migration.ch 
adresini ziyaret et.  

Ayrıca, Basel Spiegelgasse 6 adresinde bulunan Kundenzentrum der 
Bevölkerungsdienste und Migration merkezi de konut, izin ve ruhsat 

gibi konularda sorularinizi cevapliyor. Daha fazla bilgiyi 

www.bdm.bs.ch adresinde bulabilirsiniz.  

Pratteln’de bulunan Ausländerdienst Baselland da farkli dillerde 
destek sagliyor. Sözlü danışma ücretsizdir, yazılı danismanlik 
hizmeti ise çabaya bağlı olarak ücretlidir. Randevu almadan 
danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilirsin. www.Ald-bl.ch adresini 
ziyaret et. 

 

Toplumsal sorunlar, sığınma ve yabancı hukukunun tüm yönleriyle 
birlikte, eğitim ve öğretim ile ilgili sorular için Anlaufstelle 
Baselland'ı ziyaret et. Ayrıca yetkililer ve kurumlar hakkinda da 
kendi anadilinizde bilgi alabilirsiniz. Daha fazla bilgi icin 

www.anlaufstellebl.ch adresini ziyaret et.  

 

Zihinsel yük hissediyorsaniz ve eğer yardima ihtiyaciniz varsa, 
anonim telefon yardım hatti bulunmaktadır. Basitçe 1-4-3'e telefon 
acip (bir-dört üç) bir danışmanla konusabilirsiniz. Dilediginiz 
zaman arayabileceğiniz bu hat, anonim ve ücretsizdir. Bu hizmet 
hakkında daha fazla bilgiyi www.143.ch (bir-dört-üc) altında 
bulabilirsiniz. 

 

Beratungsstelle für Asylsuchende der Region Basel, yani kisaca BAS, 

Baseldeki siginmacilarin sorularini Almanca, İngilizce, Fransizca ve 
Türkce olarak yanitliyor. Ofisleri Basel Ötlingerstrasse 74 

adresinde. Daha fazla bilgi icin www.bas-basel.ch.  

 

  

http://www.ggg-migration.ch/
http://www.bdm.bs.ch/
http://www.ald-bl.ch/
http://www.anlaufstellebl.ch/
http://www.143.ch/
http://www.bas-basel.ch/


 

Basel-Stadt kantonunda bulunan iki uluslu çiftlere ve ailelere 

yönelik danışmanlık merkezi, evlilik veya partnerlik süresince veya 
sonrasinda, hukuki, sosyal ve kültürel konularda çiftleri 

bilgilendiriyor. Ayni zamanda iki uluslu ebeveynlik ve çocuk 

haklarıyla alakali sorulari cevapliyor.  Internet üzerinden bilgiler 
www.binational-bs.ch adresinde bulunabilir. 

 

Anneler ve Babalar icinde bir danismanlik merkezi mevcut. Mütter und 

Väterberatung beider Basel genc aileler icin 12 farkli dilde destek 

sagliyor. Daha fazla bilgi icin www.muetterberatung-bl-bs.ch 

adresini ziyaret et.  

 

Nicht zuletzt beraten die Mitarbeitenden von STOPP 

Rassismus Menschen aus der Region Basel, die von rassistischer 

Diskriminierung betroffen sind. Die Beratung ist gratis. Ihre 

Webseite lautet stopp (mit doppel p) rassismus.ch. 

 

Son olarak, ırk ayrımcılığı hakkinda Basel bölgesinde STOPP 
Rassismus isimli bir dernek bulunmaktadir. Danismanlık hizmetleri 
ücretsizdir. www.stopprassismus.ch adresini ziyaret et. (stop iki p 

ile yaziliyor). 

http://www.binational-bs.ch/
http://www.muetterberatung-bl-bs.ch/
http://www.stopprassismus.ch/

