Biri
Biripostanızı
postanızıaçabilir
açabilirmi?
mi?
Hayır,
Hayır,sadece
sadecesizin
sizinbuna
bunaizin
izinverdiğiniz
verdiğinizdurumda.
durumda.Postanız
Postanızizniniz
izninizdışında
dışında
açılırsa
bu
bir
cezai
faaldir.
Bu
durumda
polise
suç
duyurusunda
açılırsa bu bir cezai faaldir. Bu durumda polise suç duyurusunda
bulunabilirsiniz.
bulunabilirsiniz.

Heim
Heim idarecileri
idarecileriizniniz
izninizolmadan
olmadanodanıza
odanızagirebilir
girebilirmi?
mi?
Hayır.
Hayır.Odadaysanız,
Odadaysanız,içeri
içerigirmek
girmekisteyenler
isteyenlerkapıya
kapıyavurmalı
vurmalıve
vesizin
siziniçeri
içeri
girme
girmeiznini
izninivermenizi
vermenizibeklemelidir.
beklemelidir.Odada
Odadadeğilseniz
değilsenizve
vemesela
meselaodada
odadabir
bir
şeyin
şeyintamir
tamiredilmesi
edilmesigerekiyorsa,
gerekiyorsa,önceden
öncedenbu
bukonuda
konudabilgilendirilmeniz
bilgilendirilmeniz
gerekir.
gerekir.Sadece
Sadeceacil
acildurumlarda
durumlardaizniniz
izninizolmadan
olmadanve
veönceden
öncedenhaber
haber
vermeden
vermedenbiri
biriodanıza
odanızagirebilir,
girebilir,mesela
meselapolis
polisya
yada
daitfaiye.
itfaiye.

Biri
Biridolabınızı
dolabınızıya
yada
dakişisel
kişiseleşyalarınızı
eşyalarınızıarayabilir
arayabilirmi?
mi?
Bunu
Bunusadece
sadecepolis,
polis,ooda
daeğer
eğerelinde
elindearama
aramaemri
emrivarsa
varsayapabilir.
yapabilir.Odanız
Odanız
bıraktığınız
gibi
görünmüyorsa
lütfen
bize
haber
verin.
bıraktığınız gibi görünmüyorsa lütfen bize haber verin.Odanızın
Odanızın
durumunun
durumununbir
birhukukçu
hukukçutarafından
tarafındanincelenmesini
incelenmesinisağlayabiliriz.
sağlayabiliriz.

Heim
Heim idarecileri
idarecileriya
ya da
dabaşka
başkaHeim
Heim çalışanları
çalışanlarıhaklarınızı
haklarınızıçiğnerse
çiğnersene
ne
yapabilirsiniz?
yapabilirsiniz?
Heim
Heimidarecileri
idarecileriya
yada
daçalışanları
çalışanlarıkurallara
kurallarauymadıklarında,
uymadıklarında,bunu
bunusineye
sineye
çekmek
çekmekzorunda
zorundadeğilsiniz.
değilsiniz.Şikayette
Şikayettebulunmak
bulunmakve
vehak
haktalep
talepetmek
etmekiçin
için
çeşitli
çeşitliyollar
yollarmevcut:
mevcut:Sozialamt'a
Sozialamt'a(Sosyal
(SosyalDaire),
Daire),Brandenburg
Brandenburgilinin
ilininya
yada
dailil
çevresinin
çevresininentegrasyondan
entegrasyondansorumlu
sorumlugörevlisine
görevlisine(Integrationsbeauftragte)
(Integrationsbeauftragte)
başvurabilirsiniz.
başvurabilirsiniz.Bizim
Bizimtavsiyemiz,
tavsiyemiz,iyi
iyibir
birdanışma
danışmamerkezine
merkezine
başvurmanızdır.
başvurmanızdır.Adresleri
AdresleriFlüchtlingsrat'tan
Flüchtlingsrat'tan(mülteci
(mültecikomisyonu)
komisyonu)ya
yada
da
entegrasyondan
entegrasyondansorumlu
sorumlugörevliden
görevliden(Integrationsbeauftragte)
(Integrationsbeauftragte)
edinebilirsiniz.
edinebilirsiniz.
Flüchtlingsrat Brandenburg
Rudolf-Breitscheid-Str. 164
14482 Potsdam
Tel. 0331 – 716 499
info@fluechtlingsrat-brandenburg.de
www.fluechtlingsrat-brandenburg.de

Integrationsbeauftragte des
Landes Brandenburg
Prof. Dr. Karin Weiss
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Tel. 0331 – 866 5900
integrationsbeauftragte@masf.
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Heim
Heim (mülteci
(mülteci yurdu)
idaresi
idaresi neye
neye kadirdir?
kadirdir?
Karar
Karar yetkisi
yetkisi nereye
nereye
kadardır?
kadardır?
Görevi
Görevi nedir?
nedir?
Flüchtlingsrat
Brandenburg'un
(Brandenburg Mülteci
Konseyi) bilgilendirmesidir

Heim
Heim idarecilerinin
idarecileriningörevleri
görevleri nelerdir?
nelerdir?
Heim'da
Heim'daoturumu
oturumudüzenlemekle
düzenlemekleyükümlüdürler,
yükümlüdürler,daha
dahafazlası
fazlasıyetkileri
yetkileri
dışındadır.
„Şef“
değildirler.
Bir
çok
Heim'da
idareciler
aynı
dışındadır. „Şef“ değildirler. Bir çok Heim'da idareciler aynızamanda
zamanda
sosyal
sosyalçalışanlardır.
çalışanlardır.Sosyal
Sosyalyardımın
yardımın(Sozialhilfe)
(Sozialhilfe)yanı
yanısıra
sırafazladan
fazladanbir
birşeye
şeye
ihtiyacınız
olduğunda,
mesela
giysi
ya
da
konut
için
dilekçe
vermek
ihtiyacınız olduğunda, mesela giysi ya da konut için dilekçe vermek
istdiğinizde,
istdiğinizde,size
sizeyardım
yardımetmek
etmekiçin
içinmaaş
maaşalırlar.
alırlar.

Heim
Heimidarecileri
idarecileribir
birev
evedinip
edinipedinemeyeceğiniz
edinemeyeceğinizhakkında
hakkındakarar
karar
verebilir
mi?
verebilir mi?
Bir
Birçok
çokHeim'da
Heim'daHeim
Heimidarecileri
idarecileriaynı
aynızamanda
zamandasosyal
sosyalçalışanlardır.
çalışanlardır.Size
Size
yardım
etmek
için
maaş
alırlar,
mesela
bir
ev
için
dilekçe
yardım etmek için maaş alırlar, mesela bir ev için dilekçevermek
vermekisterseniz.
isterseniz.
Heim
Heimidarecileri
idarecileriev
evedinip
edinipedinemeyeceğinize
edinemeyeceğinizekarar
kararveremez,
veremez,bu
bukonuda
konuda
sadece
Sozialamt
(Sosyal
Daire)
sorumludur.
sadece Sozialamt (Sosyal Daire) sorumludur.

Heim
Heim idarecilerinin
idarecilerininiltica
ilticadilekçeniz
dilekçenizüzerinde
üzerindeetkisi,
etkisi, yaptırımı
yaptırımı var
var
mı?
mı?
Hayır.
Hayır.Heim
Heimidarecilerinin
idarecilerininsizin
siziniltica
ilticadavanızla
davanızlahiç
hiçalakaları
alakalarıyoktur.
yoktur.İltica
İltica
dilekçenizle
ilgili
kararı
Eisenhüttenstadt'ta
bulunan
Bundesamt
dilekçenizle ilgili kararı Eisenhüttenstadt'ta bulunan Bundesamtfür
für
Migration
Migrationund
undFlüchtlinge
Flüchtlinge(BAMF
(BAMF––Göç
Göçve
veMülteciler
Mültecileriçin
içinFederal
FederalDaire)
Daire)
verir.
BAMF
iltica
dilekçenizi
reddederse,
bu
karara
karşı
mahkemede
verir. BAMF iltica dilekçenizi reddederse, bu karara karşı mahkemededava
dava
açabilirsiniz.
açabilirsiniz.Mahkemede
Mahkemedeşikayet
şikayetdavası
davasıaçmak
açmakiçin
içiniyi
iyibir
biravukata
avukata
ihtiyacınız
ihtiyacınızolduğunu
olduğunuunutmayın!
unutmayın!Ancak
AncakBAMF
BAMFve
vemahkemeler
mahkemeler
oturumunuzla
ilgili
karar
verebilir,
Ausländerbehörde
oturumunuzla ilgili karar verebilir, Ausländerbehörde(Yabancılar
(YabancılarDairesi),
Dairesi),
hele
ki
Heim
idarecileri
hiç
bir
şekilde
bu
konuda
karar
hele ki Heim idarecileri hiç bir şekilde bu konuda kararyetkisine
yetkisinesahip
sahip
değildir.
değildir.

Heim
Heim idarecilerinin
idarecilerininDuldung
Duldungya
yada
daAbschiebung
Abschiebung(sınırdışı
(sınırdışıedilme)
edilme)
konusunda
konusundaetkileri
etkilerivar
varmı?
mı?
Duldung'unuz
Duldung'unuzolduğu
olduğusürece
süreceAusländerbehörde
Ausländerbehörde(Yabancılar
(YabancılarDairesi)
Dairesi)sizi
sizi
sınırdışı
sınırdışıetmeye
etmeyeçalışacaktır.
çalışacaktır.Bunun
Bununiçin
içinhakkınızda
hakkınızdabilgilere
bilgilereihtiyacı
ihtiyacıvardır.
vardır.
Bazen
BazenAusländerbehörde
Ausländerbehörde(Yabancılar
(YabancılarDairesi)
Dairesi)bu
bubilgileri
bilgileriHeim
Heim
idarecilerinden
idarecilerindenedinmeye
edinmeyeçalışır.
çalışır.Ama
AmaDuldung
Duldungya
yada
dasınırdışı
sınırdışıedilme
edilme
konusunda
konusundaHeim
Heimidarecileri
idarecilerihiçbir
hiçbirkarar
kararveremez.
veremez.
Ausländerbehörde'nin
Ausländerbehörde'nin(Yabancılar
(YabancılarDairesi)
Dairesi)yanlış
yanlışkararlarına
kararlarınakarşı
karşı
direnebilirsiniz.
Bu
durumda
bir
mülteci
danışma
merkezine
direnebilirsiniz. Bu durumda bir mülteci danışma merkezine
(Flüchtlingsberatungsstelle)
(Flüchtlingsberatungsstelle)başvurunuz.
başvurunuz.

Heim
Heimidarecileri
idarecileriişişedinip
edinipedinemeyeceğinize
edinemeyeceğinizekarar
kararverebilir
verebilirmi?
mi?
Heim
Heimidarecileri
idarecileriHeim'da
Heim'da11avro
avroişlerini
işlerinidağıtırlar.
dağıtırlar.Ancak
Ancakbu
buişleri
işleritüm
tümHeim
Heim
oturanları
arasında
adilce
dağıtmakla
yükümlüdürler.
İşler
Sozialamt
oturanları arasında adilce dağıtmakla yükümlüdürler. İşler Sozialamt
(Sosyal
(SosyalDaire)
Daire)tarafından
tarafındanücretlendirilir.
ücretlendirilir.Ama
AmaHeim
Heimdışında
dışındada
da11avro
avroişleri
işleri
mevcut
olabilir.
Sozialamt'a
(Sosyal
Daire)
bu
konuda
danışın
ve
mevcut olabilir. Sozialamt'a (Sosyal Daire) bu konuda danışın veen
eniyisi
iyisi
yazılı
yazılıbir
birdilekçe
dilekçeverin.
verin.

Heim'a
Heim'ayerleştirme
yerleştirme konusunda
konusundaHeim
Heim idarecileri
idarecileri hangi
hangi kurallara
kurallara
uymalıdır?
uymalıdır?
Heim
Heimidarecileri
idarecileriHeim'a
Heim'ayerleştirilmeniz
yerleştirilmenizkonusunda
konusundasorumludurlar.
sorumludurlar.Bu
Bu
konuda
uymaları
gerken
yasa
ve
kurallar,
yani
„toplu
konuda uymaları gerken yasa ve kurallar, yani „topluoturum
oturumkonutları
konutları
işletmeleri
işletmeleriiçin
içinasgari
asgarikoşullar“
koşullar“vardır.
vardır.
●
●

●
●

Heim
Heim idarecileri
idarecilerine
ne kadar
kadarpara
paraalacağınıza
alacağınızadair
dairkarar
kararverebilir
verebilirmi?
mi?
Hayır.
Hayır.Sosyal
Sosyalyardımı
yardımıSozialamt'tan
Sozialamt'tan(Sosyal
(SosyalDaire)
Daire)alırsınız.
alırsınız.Sozialamt
Sozialamt
(Sosyal
Daire)
Heim
idarecilerini
sosyal
yardımı
Heim'da
(Sosyal Daire) Heim idarecilerini sosyal yardımı Heim'daödemek
ödemeküzere
üzere
görevlendirebilir.
görevlendirebilir.Ama
Amaher
herdurumda
durumdasadece
sadeceSozialamt
Sozialamt(Sosyal
(SosyalDaire)
Daire)ne
ne
kadar
kadarpara
paraalacağınıza
alacağınızakarar
kararverebilir,
verebilir,Heim
Heimidarecileri
idarecilerideğil.
değil.
Duldung'unuz
Duldung'unuzvarsa
varsave
veAusländerbehörde
Ausländerbehörde(Yabancılar
(YabancılarDairesi)
Dairesi)kendi
kendi
sınırdışı
sınırdışıedilmeniz
edilmenizkonusunda
konusundagereğince
gereğinceçabalamadığınızı
çabalamadığınızıiddia
iddiaedecek
edecek
olursa,
olursa,Sozialamt
Sozialamt(Sosyal
(SosyalDaire)
Daire)sosyal
sosyalyardımınızı
yardımınızıkısabilir.
kısabilir.Heim
Heim
idarecilerinin
idarecilerininbu
bukararla
kararlahiç
hiçbir
birilgileri
ilgileriyoktur.
yoktur.

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Kimin
Kiminkimle
kimleaynı
aynıodada
odadaoturacağına
oturacağınakarar
kararverebilirler.
verebilirler.Ama
Amabu
bu
kararı
kararıverirken
verirken„ulusal,
„ulusal,etnik,
etnik,kültürel
kültürelve
vedini
diniözellikleri“
özellikleri“dikkate
dikkate
almalıdırlar.
almalıdırlar.
Mümkün
Mümkünolduğu
olduğusürece,
sürece,dörtten
dörttenfazla
fazlakişi
kişiaynı
aynıodada
odada
kalmamalıdır.
kalmamalıdır.
Daha
Dahafazla
fazlainsan
insanaynı
aynıodayı
odayıpaylaşmak
paylaşmakzorundaysa,
zorundaysa,bir
biroda
oda
boşaldığında
boşaldığındayerinizin
yerinizindeğiştirilmesini
değiştirilmesinitalep
talepedebilirsiniz
edebilirsinizve
veaksi
aksi
durumda
durumdaşikayette
şikayettebulunabilirsiniz.
bulunabilirsiniz.
Her
Herkişinin
kişinin66metrekare
metrekareoturum
oturummekanı
mekanıhakkı
hakkıvardır.
vardır.
Her
Herkişi
kişibir
biryatağa,
yatağa,dolapta
dolaptakendi
kendiyerine,
yerine,masada
masadabir
biryere
yereve
vebir
bir
sandalyeye
sandalyeyehakkı
hakkıvardır.
vardır.
Kişi
Kişiodasını
odasınıkilitleyebilmelidir.
kilitleyebilmelidir.
Kadınlar
Kadınlarve
veerkekler
erkekleriçin
içinayrı
ayrıduş
duşve
vetuvalet
tuvaletodaları
odalarıbulunmalıdır.
bulunmalıdır.
Kişi
tuvalet
ve
duşları
kullandığı
sırada
kapıyı
Kişi tuvalet ve duşları kullandığı sırada kapıyıkilitleyebilmelidir.
kilitleyebilmelidir.

