
Ülkeniz Romanya’daki yerinizi bulun!
Find your place in your country

Yaşadığınız bölgedeki Bölge Entegrasyon
Merkezlerine (BEM) gelerek veya www.romaniaeacasa.ro

adresini ziyaret ederek Romanya’ya kendinizi daha da
yakınlaştırmak için ne yapmanız gerektiğini öğrenin!

Come to the Regional Integration Centers (RICs) in the area
where you live or visit www.romaniaeacasa.ro and �nd out

what you need to do to get you closer to Romania!

Ministerul Afacerilor
Interne

Inspectoratul General
pentru Imigrări

Ministerul Afacerilor
Interne

Direcția Fonduri Externe
Nerambursabile

Ask! Find out! Choose!
Sor! Bul! Seç!

We are waiting for you in one of the 3 RICs in Bucharest,
Craiova, Brasov and on www.romaniaeacasa.ro. 

Sizi Bükreş, Craiova ve Brasov’da bulunan BEM’lerden
birinde ve www.romaniaeacasa.ro adresinde bekliyoruz.

Bükreş Bölge Entegrasyon Merkezi
Viitorului Caddesi No:11, 2. Bölge

Tel: 021-210.30.50 / E-posta: iombucharest@iom.int

Bucharest Regional Integration Center
11, Viitorului street, 2nd district

Tel: 021-210.30.50 / E-mail: iombucharest@iom.int

Craiova Bölge Entegrasyon Merkezi
Frații Buzești Caddesi No:25

Tel: 0351-442.287 / E-posta: a.globalhelp@yahoo.com 

Craiova Regional Integration Center
25, Frații Buzești Street

Tel: 0351-442.287 / E-mail: a.globalhelp@yahoo.com 

Brasov Bölge Entegrasyon Merkezi
Aurel Vlaicu Caddesi No:26, 2. Kat (Eski Okul No:24)

Tel: 0766-282.090 / E-posta: astrid2001ro@yahoo.com,
astrid@arpcps.ro

Brasov Regional Integration Center
26bis, Aurel Vlaicu Street, 2nd �oor

Tel: 0766-282.090 / E-mail: astrid2001ro@yahoo.com,
astrid@arpcps.ro
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Ulusal Program – İltica, Göçmenlik ve Entegrasyon Fonu
Uluslararası Göç Örgütü, Romanya Misyonu
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Şikayetiniz olması halinde lütfen
iombucharest@iom.int adresine yazın.
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g ö ç m e n l e r  i ç i n  e n t e g r e  h i z m e t l e r



What are the Regional Integration Centers?

 Regional Integration Centers (RICs) are o�ces created in several cities across the 
country to provide you with information and guidance so you can integrate more easily 
into your local community. 
 Within these o�ces you are expected to have specialized advisers who can 
explain your rights and obligations to you and the services you have access to in Romania.

You can access the services provided by the RICs if you are:
• A beneficiary of a form of international protection;
• A foreign citizen from outside the EU and EEA with legal residence in Romania;

How can you use the services provided
by the RICs and by their sta�?

Bölge Entegrasyon Merkezleri nerelerdedir?

 Bölge Entegrasyon Merkezleri (BEM) ülke çapında çeşitli şehirlerde kurulan ve size 
yerel toplumla daha kolay entegre olmanız için bilgi ve kılavuzluk sağlayan kurumlardır.  
 Bu Merkezlerde Romanya’da sahip olduğunuz haklar, yerine getirmeniz gereken 
yükümlülükler ve erişebileceğiniz hizmetler konusunda size açıklamalarda bulunabilecek 
uzman danışmanlardan bilgi almanız beklenmektedir.

BEM’ler tarafından sağlanan hizmetlerden aşağıdaki şartları taşıyorsanız faydalanabilirsiniz:
• Herhangi bir tür uluslararası koruma statüsünde bulunuyorsanız;
• Romanya’da kanuni olarak ikamet hakkına sahip AB ve AEA dışı bir ülke vatandaşıysanız.

BEM’ler ve içindeki personel tarafından sağlanan 
hizmetlerden nasıl faydalanabilirsiniz?

What do the RICs provide me with?
 In each center, dedicated counselors with experi-
ence in immigration are waiting for you to answer your 
questions about community integration. With them you can 
discuss the situation you are in and what are the possible 
solutions to the problems that you encounter as a migrant in 
Romania. You will also receive the information you need to 
make the best choices for you.

BEM’ler bana ne sağlar?
 Her Merkezde göçmenlik konusunda tecrübeli 
görevli danışmanlar topluma entegrasyon konusundaki 
sorularınızı cevaplamak için sizi beklemektedir. Onlarla 
içinde bulunduğunuz durumu ve bir göçmen olarak 
Romanya’da karşılaştığınız sorunların olası çözümlerini 
tartışabilirsiniz. Aynı zamanda kendiniz için en iyi seçimleri 
yapmak için ihtiyacınız olan bilgileri alabilirsiniz.

Sağlık sistemine erişim: sağlık hizmetlerine 
nasıl erişebileceğinizi ve bir aile hekimine nasıl 
sahip olacağınız öğrenebilirsiniz.

Access to the medical system: you will learn 
how you can get access to healthcare and how 
to get a family doctor.

İşgücü piyasasına erişim:  nasıl iş bulabileceğinizi, 
bir CV hazırlama yöntemlerini ve nasıl/nerede 
profesyonel eğitim alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Access to the labor market:  you will �nd out 
how to �nd a job, how to make a CV, how and 
where you can attend professional trainings.

Zor durumda iseniz �ziki yardım, tıbbi yardım 
ve kanuni yardımdan faydalanabilmeniz için 
gerekli koşulları öğrenebilirsiniz.

The conditions under which you can bene�t 
from physical assistance, medical assistance 
and legal assistance if you are in di�culty.

Sosyal hizmetlere ve sosyal güvenlik 
hizmetlerine erişim:   emeklilik sistemi ile ulusal 
sosyal yardım sistemine nasıl erişim 
sağlayabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Access to social services and the social security 
system:  you will �nd out how you can get access 
to the pension system and the national social 
assistance system.

Eğitim ve sosyokültürel faaliyetlere katılım:  
faaliyetlere, kültür gezilerine ve eğlence 
faaliyetlerine nasıl katılım sağlayabileceğinizi 
öğrenebilirsiniz.

Participate in educational and socio-cultural 
activities: you can learn how to participate in 
events, cultural visits, recreational workshops.

Access to education: you will learn how to enroll 
to Romanian language courses, how to obtain 
recognition of diplomas and attestations of home 
country studies and quali�cations. You will �nd out 
what you need to do to enroll your children in 
kindergarten or school.

Eğitim hizmetlerine erişim:  Rumence dil 
kurslarını nasıl alabileceğinizi, geldiğiniz ülkeden 
alınmış çalışmalara ve niteliklere dair diploma ve 
serti�kaların denkliklerini nasıl alabileceğinizi 
öğrenebilirsiniz. Çocuklarınızı bir anaokuluna ya 
da okula nasıl yazdıracağınızı da öğrenebilirsiniz.

What are the bene�ts of a visit
to the RICs or to their �eld o�ces?

By visiting RICs you will �nd information  
about areas that interest you and you will 
be able to make the best decisions about 

your life in the community where you 
live, namely:

BEM’lere ya da irtibat noktalarına
yapılacak bir ziyaretin faydaları nelerdir?

BEM’leri ziyaret ettiğinizde ilgi alanlarınıza 
dair bilgileri bulacak ve yaşadığınız 

bölgedeki toplum içindeki hayatınız 
konusunda en iyi kararları verebileceksiniz. 

Bu bilgiler aşağıdakileri içermektedir:


