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Berlin Kayıt ofi slerinde şehrin tüm semtlerinde meydana 
gelen, insanların toplumsal dışlanmaya maruz kaldığı olaylar 
kaydedilmektedir. Bu olaylar senelik bir kronolojide yayınlan-
makta ve Berlin Kayıt ofi sleri tarafından analiz edilmektedir. 
Kronolojiler www.berliner-register.de/chronik adlı internet 
sitesinden görüntülenebilir. 

Bizler Berlin’de yaşanan ayrımcılık tecrübeleri ve gündelik 
hayattaki gerçekleri görünür kılmak ve aşırı sağcı aktiviteleri 
yakalamayıp belgelemek istiyoruz. Kayıt ofislerinin elde ettiği 
sonuçlar yerel siyasetçilere, Berlin sakinlerine ve bu alanda 
çaba gösteren insanlara sunulacaktır. Bunun üzerine elde edilen 
sonuçlara siyasi önlemler ile karşılık verilebilir. 

Kayıt ofisleri sadece ve sadece kendilerine bildirilen olayları 
belgeleme gücüne ve yetkisine sahiptir. Bu yüzden bizlere 
mutlaka yaşadığınız olayları ve gözlemlerinizi bildiriniz. 
Bizlere aşağıda verilen bilgiler üzere ulaşabilirsiniz. 

E-Mail adresimiz: info@berliner-register.de 
Telefon numaramiz / Telegram / Signal: 0152 04 42 57 46  (Kati Becker) 
Twitter hesabimiz: @RegisterBerlin
Web: www.berliner-register.de
Uygulama: www.berlin.de/andi

Gefördert durch das Landesprogramm 
„Demokratie. Vielfalt. Respekt. Gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus“ der Senatsverwal-
tung für Justiz, Verbraucherschutz 
und Antidiskriminierung.

In Trägerschaft von:

Türkçe / türkisch

präventive, altersübergreifende 
Dienste im sozialen Bereich gGmbH

pad

V.i.S.d.P.: A. Wächter, pad gGmbH, 
Kastanienallee 55, 12627 Berlin



Toplumsal dışlanmalarda yaşanan olayları içeriklerine bağlı 
olarak kategorize ediyoruz.

• ırkçılık Siyahi insanlara, Müslüman olarak tanımlanan 
insanlara, Romin*ja ve Sinti*zze, Asyalı olarak tanımlanan 
insanlara ve diğer insanlara karşı yapılan ırkçılık

• Antisemitizm 

• LGBTIQ* karşıtı düşmanlık 

• Evsiz insanlara karşı düşmanlık 

• Özürlü insanlara karşı düşmanlık (Ableizm)

• Nasyonal Sosyalistliğin küçümsenmesi veyahut yücel-
tilmesi  

• Sağcı bir benlik sunumu Aşırı sağcı guruplar için yapılan 
ilan ve propaganda veyahut seçim kampanyası faaliyetleri 
bu kategoriye örnektir

• Aşırı sağcı siyasi muhaliflik 

• Antifeminizm (politik bir strateji olarak)

• Tehdit, hakaret ve sözlü saldırılar

• Saldırılar örneğin: Fiziksel saldırı, kundaklama ve benzeri 

• Kurumsal dezavantaj örneğin: kurumsal ayrımcılık ve res-
mi daireler tarafından yapılan ayrımcılık, ırksal profilleme 

• Propaganda örneğin: çıkartma ve grafitiler

• Etkinlikler örneğin: protesto gösterileri, bilgilendirme 
stantları, salon etkinlikleri

• Maddi hasar örneğin: anıt plaket ve tabloları, anıtsal asfalt 
taşları

• Bölgesel meclislerde gelişen olaylar (BVV) örneğin: ilce 
ve bölgesel meclislerde yapılan ayrımcı ve ırkçı taslak, öneri 
ve konuşumalar 

• Diğer olaylar 

Neleri belgeleyip kaydediyoruz?

içeriğe bağlı kategoriler

olay türleri


