Cinsel İstismar Yardım Portalı –
Tüm konular tek bakışta
«Yardım ara, yardım bul» – Çocuk Cinsel İstismarı Meseleleri Bağımsız Temsilcisi‘nin (Unabhängige Beauftragte für
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs) yardım portalı,
yardım ve destek arayan mağdurları, yakınlarını, uzmanları
ve tüm insanları destekliyor.
1. Cinsel İstismar Yardım Portalı neler sunuyor?
Yardım ve destek arayan insanlar www.hilfe-portal-missbrauch.de/tr/baslangic-sayfasi
yardım portalı üzerinden bir ilk rehberlik alıyor. Kapsamlı bilgilerin (danışmanlık, öz yardım
veya hukuki sorular gibi) yanında kullanıcılar arzu etmeleri halinde, yerinde veya telefonla ve online teklifler konusunda uygun destek ve yardım teklifleri için Almanya çapındaki
bir veri tabanına yönlendirilir. Veri tabanında örneğin uzmanlaşmış danışma merkezleri,
kriz hizmetleri, psikoterapistler veya avukatlar bulunur. Bunun yanında 0800 22 55 530
numaralı hat üzerinden Cinsel İstismar Yardım Telefonu‘nun ekibi tarafından anonim şekilde telefonla veya online danışmak da mümkün: www.hilfe-telefon-missbrauch.de veya
www.hilfe-telefon-missbrauch.online
2. Yardım arayanlar portalda hangi bilgileri bulabilir?
2021 yazındaki yeniden lansman ile portalın kapsamı genişletilmiş ve Cinsel İstismar Yardım
Telefonu'nun bir dahili karşılama sayfası ve online danışmanlık teklifi ile genişletilmiştir.
Ayrıca yardım portalına yeni konu alanları eklenmiştir: Örneğin «Bilmeye değer» konu başlığı
altında danışmanlık, hukuki sorular veya örgütlü cinselleştirilmiş ve töre şiddeti hakkında
bilgiler (ayrıca bkz. www.hilfe-telefon-berta.de altındaki berta yardım telefonu) bulunabilir.
Diğer konu başlıkları «Sorular ve Cevaplar» ile mağdurların ve uzmanların kendi hikayeleri
ile başkalarına yardım arama konusunda cesaret verdiği «Cesaret veren hikayeler» bölümüdür. Ayrıca servis alanında sosyal medya grafikleri, bannerlar veya «Cinsel İstismar Yardım
Telefonu. Arayın – Şüpheli durumda bile» broşürü indirilebilir. Broşür, posta kartları ve katlanır
kartlar E-posta üzerinden ücretsiz sipariş edilebilir: mail@nina-info.de
3. Yardım tekliflerine kolayca erişim neden bu kadar önemli?
Almanya‘da her yıl binlerce çocuk ve genç cinsel şiddete mağduru oluyor.1 Mağdurlar,
yakınları ve uzmanların yanı sıra bir çocuk için endişelenen herkes, mümkün olduğunda
kısa sürede kolay erişilebilir ve kendi durumlarına özel uyarlanmış yardımlara ihtiyaç duyuyor.
Fakat yardım arayan kişi, bunu nerede ve nasıl bulabileceğini ve tahmin veya şüphe durumunda kime başvurabileceğini bilmeli. Ancak uygun teklifler bulmak her zaman kolay değil
ve ek bir yük getirebilir. Web sitesi birçok soruyu doğrudan açıklığa kavuşturmaya yardımcı
oluyor, örneğin: Hangi terapi biçimleri var? Onları ayırt eden ne? Cinsel istismar belirtileri
varsa beni neler bekliyor? Nereden maddi yardım talebinde bulunulabilir? Ya da: İnternette
cinsel istismar görüntülerine rastlarsam ne yapmalıyım? Cinsel İstismar Yardım Portalı bunun
gibi soruları yanıtlıyor.

4. Veri tabanında hangi yardım ve destek teklifleri var?
2021 yaz aylarında yapılan relansmanla birlikte veri tabanının yapısı değiştirildi, kapsamı
değiştirildi ve daha kullanıcı dostu bir hale getirildi, böylece mağdurlar, yakınları ve bir çocuk
için endişelenen herkes hızlı bir şekilde uygun bir teklif bulabilecek. Teklifler çeşitli kategorilere göre listelenmiş, örneğin danışmanlık, tıbbi ve terapötik teklifler, hukuki teklifler veya
sığınma evleri ile kriz hizmetleri. Kullanıcılar, yerinde yardım tekliflerinin yanı sıra telefonla ve
online teklifleri de arayabilir. Kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için veri tabanında
kapsamlı filtre fonksiyonları var. Örneğin öz yardım, önleme, örgütlü cinselleştirilmiş ve töre
şiddeti gibi konu odaklı aramalar yapılabildiği gibi, çeşitli türdeki bariyer yoksunluğu için filtreler de konulabilir. Kuruluşlar, yardım portalının web sitesine kayıt olmak üzere başvuruda
bulunabilir. Girişlerin kabul edilmesi için belirli ihtisas kalifikasyonları ve gerekli en düşük talepler söz konusu olup, bunlar Çocuk Cinsel İstismarı Meseleleri Bağımsız Temsilcisi (Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs) tarafından etkinleştirme
yapılmadan önce Sigorta Hekimleri Derneği (Kassenärztlichen Bundesvereinigung), doktorlar ve psikoterapistler için meslek odalarının yanı sıra N.I.N.A. e. V. (bkz. soru 5) tarafından
kontrol edilir. Ancak veri tabanına alınmak veya bir teklifin sunulması, bireyler tarafından yerinde yapılan danışmanlığın kalitesinin değerlendirildiği anlamına gelmez. Bununla söz konusu yardım teklifinin bir sertifikasyonu da söz konusu değildir. Kayıt olma ile ilgili diğer bilgiler:
www.hilfe-portal-missbrauch.de/tr/hakkimizda/kayit adresinden bulabilirsiniz.
5. Yardım portalından kim sorumludur?
Cinsel İstismar Yardım Portalı, Çocukların Cinsel İstismarıyla ilgili Sorular için Bağımsız
Temsilcisinin (Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs)
sunduğu bir teklifidir. Web sitesi ve veri tabanı N.I.N.A. e. V. ile sıkı bir işbirliği altında elden
geçirilmiştir. Cinsel İstismar Yardım Telefonu ve buna ait online danışmanlığı derneğe aittir.
N.I.N.A. e. V., çocukları ve gençleri cinselleştirilmiş şiddetten daha iyi korumak için farklı
platformlarda görev alıyor. Relansman ayrıca Çocuk Cinsel İstismarı Meseleleri Bağımsız
Temsilcisindeki (Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs)
mağdur komisyonu ile danışma merkezlerinden, psikoterapiden ve göç ile dahil olma konu
alanlarından diğer uzmanlar ve uygulayanlar eşlik ediyor.

Bilgi ve destek:
www.beauftragte-missbrauch.de
www.hilfe-portal-missbrauch.de/tr
www.hilfe-telefon-missbrauch.de
www.hilfe-telefon-missbrauch.online
www.hilfe-telefon-berta.de

Dünya Sağlık Örgütü‘ne (WHO) göre Almanya‘daki her okul sınıfında tahminen bir ilâ iki çocuk ve genç cinsel şiddete maruz kalıyor.
Çoğu kez failler aile ve/veya yakın sosyal çevreden çıkıyor. Güncel rakamlara buradan ulaşabilirsiniz: beauftragte-missbrauch.de/
service/publikationen/zahlen-und-fakten
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