Başvuruyla ilgili Sıkça Sorulan Sorular - Acil Yardım Fonları

Bilgi: Sıkça Sorulan Sorular oryantasyon amaçlıdır ve başvuru ile ilgili bilgi verir. Başka sorularınız
ya da emin olmadığınız noktalar olursa, bizimle bağlantıya geçmekte lütfen çekinmeyin.
Sorularınızı memnuniyetle cevaplıyor olacağız.

1. Kimler başvuruda bulunabilir?




Berlin’de yaşayan bireyler
Berlin’deki danışma kurumları, söz konusu kişi adına vekaleten başvuruda bulunabilirler.
Berlin’deki kurumlar, oluşumlar, dernekler ya da girişimler. Bu durumda, başvuru formu bu
oluşumlardan birinde resmi ya da gönüllü çalışan bir kişi üzerinden gerçekleştirilir.

2. Başvuruda ne tür durumlar dikkate alınıyor?
Berlin’de gerçekleşmiş nefret şiddeti durumları (bkz. 3. ve 4. maddeler) dikkate alınır.
3. Nefret şiddeti ne demek?





Ableizm1, antifeminizm, semitizm, Roman ve Sintilere yönelik düşmanlık, LSBTI
düşmanlığı, ırkçılık, evsizlere yönelik düşmanlık vs. aracılığıyla ilerleyen nefret
söylemleri üzerinden gerçekleşen...
...fiziksel yaralamalar, mal tahribatları, tehditler, hakaretler ve aşağılamalardır.
Demokrasi ve/ya insan hakları ilkelerine yönelik girişimlere karşı hareket eden şiddet ya da
tehdit türleridir.
Nefret şiddetine maruz kalanlar yalnızca birey olarak değil, aynı zamanda failler tarafından
değersizleştirilmiş gruplardan birinin muhtemel mensupları olarak saldırıya uğrarlar. Bu
nedenle bu şiddete maruz kalanlar, çoğu zaman saldırıyı gerçekleştirenlere tesadüfen hedef
olmuş hissine kapılırlar.

4. Hangi şiddet türleri başvuruda dikkate alınıyor?
Tehditler, hakaretler, aşağılamalar, fiziksel yaralamalar ve mal tahribatları. Dijital ortamda gerçekleşen şiddeti ve tehditleri de dikkate alıyoruz. Yapısal ayrımcılıktan kaynaklanan durumları ne
yazik ki dikkate alamıyoruz, fakat buna maruz kalan kişileri ilgili danışmanlık kurumlarına
yönlendirebiliyoruz.
5. Ne kadarlık finansal yardım için başvuruda bulunulabilinir?
1000€‘ya kadar.
1 Kalın yazılmış terimlerin tanımlarını aşağıda, sözlük kısmında bulabilirsiniz.
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6. Başvuruyu hangi dillerde gerçekleştirebilirim?
Almanca gerçekleştirilmiş başvuruları kabul ediyoruz. Fakat beraber çalıstığımız tercümanlar, size
danışmanlık randevunuz esnasında, başvuru formunu doldurmanızda yardımcı olabilirler.
7. Başvurudan önce şikayette bulunmus olmam gerekiyor mu?
Hayır. Size şikayette bulunup bulunmayacağınızdan ya da dava açıp açmayacağınızdan bağımsız
olarak destek sunuyoruz. Şikayette bulunmuş iseniz, bu bilgiyi başvuru formunuzda
belirtilebilirsiniz.

8. Olayla ilgili hangi bilgiler gerekli görülüyor?
Olayı anlatırken kendinizi size sorulacak sorular doğrultusunda yönlendirmeyi deneyin. Olayı
mümkün olduğunca detaylı anlatın. Soruları cevaplamak size zor geliyorsa, danışmanlarımızla
bağlantıya geçin. Size soruları cevaplamanızda veya başka şekillerde destek olabiliriz.
9. Hasar ya da oluşan kısıtlamaların tanımı nedir?
Hasar veya kısıtlamalar altında örneğin mal hasarı, psikolojik hasar, fiziksel hasar, güvenlik
kısıtlaması, takım dinamikleri üzerinde negatif etkiler, özgüvenin kısıtlanması görülebilir.
10. Ne zaman itibariyle mağduriyet durumu geçerli sayılıyor?
Mağduriyet, olaya maruz kalmış kişi olay dolayısıyla maddi, psikolojik veya başka türlü bir hasar
gördüyse oluşur. Size bu konularda memnuniyetle bilgi sunuyoruz.
11. Hangi durumlar için finansal destek başvurusunda bulunulabilir?










Maddi hasarların giderilmesi
Psikolojik danışmanlık
Sağlık sigortası tarafından karşılanmayan tibbi tedavi masrafları
Güvenlik önlemlerinin gerçekleştirilmesi
Hukuk danışmanlığı
Süpervizyon
Eğitimler
Kendini savunma ve güçlendirme kursları
Diğer

Örnekler:
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Bir restoran duvarına gamalı haç sembolü çizilmiş → boyanın silinmesi için gerekli
finansal destek
Tekerlekli sandalyedeki bir kişi nefret şiddetine hedef oluyor ve bu esnada tekerlekli
sandalyesi hasar görüyor → Tekerlekli sandalyenin tamirinde ya da yerine yenisinin
alınmasında finansal destek
Yaptığı haber dolayısıyla bir gazeteci tehdit ediliyor→ güvenlik tedbirlerinin alınması için
gerekli finansal destek
Bir kişi bir saldırı sonucu psikolojik sıkıntı yaşıyor → akut psikolojik danışmanlık için
finansal destek
Bir fiziksel saldırı esnasında kişinin dişi hasar görüyor, sağlık sigortası masrafları
karşılamıyor → diş doktoru masrafları için finansal destek
Bir negatif eleştiri çığı (shitstorm) ve/ya dijital ortamda düşmanlıklar karşısında kişi
psikolojik zorluklar yaşıyor → akut psikolojik danısmanlık için finansal destek
Bir kişi online „doxlandıysa“, yani kişisel veri ve bilgileri (adres, telefon mumarası gibi)
dijital ortamda paylaşıldıysa → taşınma ve telefon numarası değiştirme masrafları için
finansal destek

12. Bitirilmiş bir uygulama için (sonuna gelinmiş bir terapi sürecinin masrafı gibi) para
yardımı başvurusunda bulunabilir miyim?
Maalesef yalnızca henüz başlamamış uygulamaların (terapi gibi) giderleri karşılanabiliyor. Bir
başka deyişle, yalnızca açık faturaları üstleniyoruz. Mağduriyet durumlarında (bkz. 10. madde),
başlamış olan uygulamaların masrafları da kabul edilebilir. Uygulama masraflarının dikkate alınıp
alınmayacağına dair sorularınız olursa lütfen bizimle iletişime geçin.
13. Başvuru formu dışında başka hangi kriterlerin karşılanması gerekiyor?
Aşağıdaki üç kriterden birinin başvuru esnasında karşılanmış olması gerekiyor:




Bir başka danışmanlık servisinden danışmanlık hizmeti aldınız ve bize yönlendirildiniz.
Bizim danışmanlık servisimizden danışmanlık hizmeti aldınız.
Olay üzerine medya haberleri, fotoğraflar ya da hasar ile ilgili bilirkişi raporu, tehdit
eylemlerinin raporu, şikayet belgesi fotokopisi, savcılık/mahkeme belgeleri gibi belgeler
elinizde bulunuyor.

14. Madde 13`teki kriterler neden isteniyor?
Kanıt sormamızdaki neden, olayı deneyimlemiş kişinin maruz kaldığı durumu sorgulamak değil.
Bizim için asıl önemli olan, olayı yaşamıs kişinin bakışını ciddiye almak ve sözlerinden şüphe
duymamak.
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Ilk aşamada, kişinin destek ihtiyacını beraber netleştirmeye öncelik veriyoruz. Bu nedenle, neyin
yaşandığını bilmemiz önemli. Bazı kişiler, yaşadıkları durumu detaylarıyla bir defa daha anlatmak
zorunda kalmak istemeyebiliyorlar. Böyle durumlarda başka türlü kanıtlar yardımcı nitelikte olur.
15. Acil Yardım Fonu Danışmanlık Hizmeti nasil işliyor?
Başvuru formunu doldurmanızda destek sunuyoruz. Başka hangi alanlarda desteğe ihtiyaç
duyduğunuzu netleştirirve gerekli durumlarda size aracılık ederiz. Danışmanlık hizmetimiz
destekçi, güvenilir, bağımsız, ücretsiz ve istek üzerine anonimdir.
16. Başvuru süreci ne kadar sürüyor?
Ortalama 3-6 hafta arasında onay belgesini size iletiyoruz.
17. Para ne zaman hesaba yatırılıyor?
Para, onay belgesinin postalanmasının ardından bize verilen hesap numarasına yatırılır. Onay
belgesinde bize orijinalleriyle ulaştırmanız gereken belgeler için bir tarih belirtilmiş olur.
18. Faturayı ne yapacağım?
Finansal desteğin alınmasının ardından, belli bir tarihe kadar fatura, orijinal haliyle, bize
ulaştırılmalı.

Sözlük
Ableizm:
Ableizm ile engelli veya engelli olacak kişilere karşı yapılan ayrımcılığı kastediyoruz. Ableizm
kendisini örneğin, insanları engellerine indirgemekle veya engelleri dolayısıyla değersizleştirmekle
ya da dışlamakla belli eder.
Antifeminizm:
Antifeminizm, feminist pozisyonlara veya cinsiyet eşitliği çabası na karşı yürütülen düşmanca ve
değersizleştiren bir tutumdur. Bu şekilde erkeklere ait ayricalıklar savunulur ve korunur.
Antisemitizm:
Bu terim, yahudi (sanılan) kişilere, enstitülere ve oluşumlara - doğrudan ya da dolaylı olarak- karşı
olan görüşleri, ifadeleri ve tutumları niteler. Antisemitizm farklı şekillerde kendini belli eder ve
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yahudilerin davranışlarından bağımsız olarak işler. Antisemitizm, antisemit kişilerin bir
projeksiyonudur.2
Roman ve Sintilere Karşı Düşmanlık:
Roman ve Sintilere karşı ırkçılık, onlara karşı gerçekleştirilen düşmanlık, değersizleştirme ve
haksızlık olarak tanımlanır. Bu düşmanlığın uzun bir tarihsel geçmişi vardır ve Avrupa’da yaygın
olarak görülür.3
LSBTI Düşmanlığı:
LSBTI lezbiyen, gey, trans ve interseks bireyler için kullanılan kısaltmadır. LSBTI düşmanlığı,
LSBTI kişilere karşı şiddet veya değersizleştirme ve ayrımcılık anlamına gelir.
Irkçılık:
Irkçılık, insanları dış görünüşleri, isimleri, (ait oldukları varsayilan) kültür, doğum yerleri veya
dinleri dolayısıyla değersizleştiren bir ideolojidir. Tarihsel olarak sömürgecilik üzerinden ortaya
çıkmıştır. 4
Evsizlere Karşı Düşmanlık:
Bu tanım altında evsiz kişilere, „değersiz“ hayatlarmış gibi görülmeleri üzerinden yürütülen
düşmanlık kastedilir.5

İletişim:
E-Mail: berlin-gegen-hassgewalt@amadeu-antonio-stiftung.de
Telefon: 0151-42043648

2 https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/08/juan-faecher-2.pdf
3 https://www.belltower.news/lexikon/?letter=A
4
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/rassismus/was-ist-rassismus/
5
https://www.belltower.news/lexikon/?letter=O

