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KOMPASS danışmanlık merkezi 

Violence Prevention Network, uzun yıllardan beridir başarıyla 

aşırılık önleme ve aşırılık güdümlü suçluları radikallikten cay-

dırma çalışmaları sürdüren uzmanların oluşturduğu bir birliktir. 

Violence Prevention Network ekibi 2001 yılından beridir başarılı 

bir şekilde gençlerin ve genç yetişkinlerin işlediği ideolojik veya 

dini güdümlü ağır ve çok ağır şiddet eylemlerinin azaltılması ala-

nında çalışmaktadır.

Bu telefon numaralarının ucunda yetkin ilgili kişiler memn-

uniyetle hizmetinizdedir. Çalışanlara ulaşamamanız veya 

onların başka bir görüşmede olması halinde telesekretere size 

ulaşabileceğimiz bir numara ile birlikte mesajınızı bırakmanızı 

rica ediyoruz. Sizinle mümkün olan en kısa süre içinde irtibat 

kurulacaktır. 

Danışmanlık hizmetiyle ilgileniyorsanız, bizi arayın ya da bir 

e-posta gönderin. KOMPASS danışmanlık merkezinin hizmetleri 

ücretsiz ve herkese açıktır. Refakatçisisiz yetişkin olmayan sığın-

macılar için ayrıca Al-Manara danışmanlık merkezini sunuyoruz.

KOMPASS danışmanlık merkezi, Berlin Eyaleti dahili ve spor se-

nato yönetiminin radikallikten uzaklaştırma ağının parçasıdır ve 

Berlin radikalleşmeyi önleme eyalet programı çerçevesinde "Ber-

lin şiddete karşı eyalet komisyonu" tarafından finanse edilir.
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Teklifler
KOMPASS danışmanlık merkezi düşük düzeyli yaklaşımlarla ilk 

önce genç insanlarla bir iş ilişkisi kurar ve böylece daha sonra 

pedagojik çalışmalar sayesinde aşırılığa meyilli gruplardan ay-

rılma sürecini başlatır ve radikal ideoloji elemanlarının sorgu-

lanmasını sağlar. Böylelikle radikallikten uzaklaştırma süreçleri 

mümkün kılınır. Hizmetler müdahale uygulamaları, radikallik-

ten uzaklaştırma ve ayrılma refakati uygulamalarından oluşur:

Radikalleşme riski altında bulunan genç insanlar için suç iş-

lemeden önce danışmanlık, refakat ve özel eğitim hizmeti

Kendini belli eden radikalleşme vakalarında müdahaleci uy-

gulamalar

Radikallikten uzaklaştırma, danışmanlık ve ceza infazında 

eşlik etme

Ayrılma refakat hizmeti: Radikalleşmiş, yurt dışına çıkmak 

isteyen ve geri dönen (örn. Suriye'den) kişilere yönelik danış-

manlık ve iletişim uygulamaları

Hedef grubuna erişmek için dini gerekçeye dayalı aşırılıkla 

mücadelede aile üyelerine yönelik danışmanlık hizmeti
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KOMPASS danışmanlık merkezi

Aşırılık yerine müsamaha

KOMPASS danışmanlık merkezinin mobil danışmanlık ve mü-

dahale ekibinin hedefi radikalleşmenin önlenmesi veya genç 

insanların radikallikten uzaklaşmasıdır. Görev, aşırı selefiyecilik 

ortamında bulunan, tehlike altında olan genç insanlarla yerinde 

iletişime geçmek ve başlamış olan radikalleşme sürecinden ay-

rılma sürecini başlatmaktır. 

Danışmanlık merkezinin çalışmalarının ağırlık noktaları, tehlike 

altındaki kişilere ulaşılmasını sağlamak, bu kişilerle iletişime 

geçmek, bir iş ilişkisi kurmak ve somut olarak radikallikten uzak-

laştırma çalışmaları yapmaktır. Bu çalışmalar şunları kapsar:

KOMPASS danışmanlık merkezi kimlere hizmet vermektedir?

KOMPASS danışmanlık merkezi dini gerekçeli aşırılık bağlamında 

radikalleşme sürecinde bulunan ve henüz bu çevreden ayrılma 

motivasyonu olmayan gençler ve genç yetişkinler ile aşırı çev-

relerden uzaklaşmak isteyen genç insanlara hizmet vermekte-

dir. Bu çevrelerden ayrılmak ve uzaklaşmak isteyen gençlerin 

ve genç yetişkinlerin aile fertleri ve destekçileri de KOMPASS 

danışmanlık merkezine memnuniyetle başvurabilirler.

Sorgulamayı teşvik eden ve yeni bakış açılarına ilgi uyandı-

ran istikrarlı diyalogların kurulması

Söz konusu genç insanın içinde bulunduğu somut tehlike 

durumunun fark edilmesi

Şimdiye kadar olan yaşam sürecine ilişkin kişinin kendi far-

kındalık sürecini teşvik etmek, şiddet, militanlık ve aşırılık 

kariyerinin, düşmanca düşünme oluşumunu dikkate alarak 

biyografik anlamda anlaşılmasını sağlamak

Kişinin kendi hayatı için sorumluluk alması - Koşulların oluş-

turulması ve gelecek planlaması

Yaşamın sıkıntılı dönemlerinde destek ve danışmanlık 

sunulması

Kişinin yakınları ve ona destek olanlarla eşlikçi çalışmaların 

yapılması

KOMPASS danışmanlık merkezine şu durumlarda başvura-

bilirsiniz:

Yakınınızın veya arkadaşınızın yeni dindarlığının inanç mı 

yoksa aşırılık mı olduğundan emin değilseniz.

Öğrencinizin, arkadaşınızın, yakınınızın İslami bir gruba üye 

olduğundan endişe ediyorsanız.

Çevrenizde öğrencilerinizde, arkadaşlarınızda, akrabalarınız-

da vs. radikalleşme eğilimleri hissediyorsanız.

Yakınınızdaki genç bir insanın şimdiye kadarki yaşam tarzını 

birden kötülemeye başladığını ve radikal bir şekilde değişti-

ğini görüyorsanız.

Aşırı ideolojilerden veya radikal gruplardan ayrılmak istiyor-

sanız.

+

+

+

+

+

+

… 

…

…

…

…

Okullar

Dernekler

KOMPASS 
Danışmanlık 

Merkezi

Gençler / 
Vazgeçmek iste-

yenler

Akrabalar

Gençlere Yönelik 
Yardım

Cami 
cemaatleri


