
Tanıdığınız birinin radikalleştiğini düşünüyor ve 
endişeleniyor musunuz? 

Çevrenizdeki insanlardan biri sizin dini inanış 
biçiminizi eleştirip, kendi dini yaşayış tarzını size 
zorla kabul ettirmeye mi çalışıyor? 

Şiddeti ve terörü meşru gören, hatta yücelten 
birilerini tanıyor, kendiniz ve başkaları için 
endişeleniyor yahut korkuyor musunuz?

Biz Grenzgänger Danışmanlık Merkezi olarak dine 
dayalı radikalleşme alanında faaliyet gösteriyoruz. 
Eğer radikalleşmeye meyilli veya bunu yaymak 
isteyen birileriyle kontağınız varsa bu konuda  
bizden yardım alabilirsiniz. 

Danışmanlık hizmetimizden istediğiniz şekilde, 
mesela bulunduğunuz kurumda, başka bir 
ortamda veya telefonla faydalanabilirsiniz. Lütfen 
bizimle iletişime geçin. Danışmanlık merkezimiz 
kurumunuzca tanınmaktadır.

IFAK e.V. gönüllülük esasıyla çalışan, yaş, cinsiyet  
ve köken gözetmeksizin insanlara hizmet sunan  
bir dernektir.

Danışmanlık hizmetimiz gizlilik ve güven esasına 
dayalı arapça, almanca, ingilizce, kürtçe, rusca ve 
türkçe dillerinde verilmekte olup ücretsizdir.

DANIŞMANLIK MERKEZİ „GRENZGÄNGER“ Size yardımcı olmak için burdayız! Sorularınız 
olduğunda veya bir belirsizlik yaşadığınızda 
bizi aramak için tereddüt etmeyin.  
Danışmanlık hizmetimiz

 ‧ anonim
 ‧ ücretsiz
 ‧ çok dilli ve
 ‧ gizlilik esasına uygundur!

Adres: Kortumstr. 106-108, 44787 Bochum
Telefon: +49 234 / 687 266 64
Cep: +49 170 / 60 71 202
Mail: info@grenzgaenger.nrw
Web: www.grenzgaenger.nrw

İLETİŞİM
DANIŞMANLIK MERKEZİ „GRENZGÄNGER“

RADİKALLEŞME ŞEKİLLERİ İLE İLGİLİ TEREDDÜTLERİNİZ, 
PROBLEMLERİNİZ VEYA SORULARINIZ MI VAR?

BİZİ ARAYIN!

ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN  
DANIŞMANLIK MERKEZİ



HİZMET ANLAYIŞIMIZ

Amacımız bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti 
sunarak aşırılığa/radikalliğe götüren süreçleri 
anlamak ve tespit etmek, onları önlemek veya zaten 
oluşmuş bir radikallikte doğru tedbirleri almaktır.

Ekibimiz psikologlardan, islam bilimcilerinden, 
pedagoglardan ve sosyal yaşam uzmanlarından 
oluşmaktadır.  

Sizlere dini radikalleşme ile ilgili oluşan bütün 
tereddütleriniz, problemleriniz ve sorularınızda  
hizmet vermekteyiz. 

Anlaşmazlıklar çoğunlukla insanların birbirine çok 
yakın yaşadıkları ve fikir ayrılıklarına düştükleri 
ortamlarda oluşmaktadır. 

Biz sizlere ve çevrenizdekilere destek olmak 
için varız. Dilerseniz size başka kurumlarla olan 
görüşmelerinizde de (mesela yabancılar kurumu, 
gençlik dairesi veya polis gibi) eşlik edebiliriz.

Bu konu bizim için çok önemli: 

Nasıl ve ne kadar süreyle size yardımcı olabileceğimize 
birlikte konuşup karar veriyoruz.

Sizinle birlikte çalışıyoruz!

Size dini radikalleşme alanında ayrıca psikolojik ve 
sosyal danışmanlık ve terapi hizmeti sunuyoruz.

Dine dayalı radikalleşme başka sorunlara da yol 
açtığında bize gelebilirsiniz. Örneğin:

 ‧ Korku, üzüntü veya başka psikolojik problemler
 ‧ Dini konuların da sorun teşkil ettiği çiftler arası 

 anlaşmazlıklar 
 ‧ Travmatik tecrübeler, mesela yaşanan aşırılığa 

 dayalı şiddet
 ‧ İnanç ve hayatla ilgili bunalımlar

Size gerekli desteği bulabilmeniz için de yardım ediyor 
ve psikolojik sorunlarda veya bağımlılık problemlerinde 
ilgili kurumlara yönlendiriyoruz.

Lütfen bize ulaşın!

SİZE NASIL YARDIM EDEBİLİRİZ?

DANIŞMANLIK MERKEZİ
„GRENZGÄNGER“

0234 687 266 64


