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İnternette
cinsel
şiddet

Danişma, kadınlara ve genç kizlara
yönelik cinsel şiddetin önlenmesi ve
dava süreçinde refakat

İnternette şiddet
nedir:
İnternetteki cinsel şiddet örnekleri şunları
içerir:

Upskirting
Kadının izni veya bilgisi olmadan samimi
yerlerinin („eteğinin altindan“) fotoğrafını
çekmek veya filme almak.

Revenge Porn (intikam pornosu)
Kadının bilgisi olmadan cinsel videolarin
internette yayınlanmasi.

Sextortion
Kadinlara çıplak fotoğraf veya videolarinin
yayinlanmasiyla şantaj yapmak.

Slut Shaming
Kadınlarin kıyafetleri veya cinselliklerinden
dolayi internette hakarete uğrayip ve
aşağılanmalari.

Dijital takip
Kadınlarin cep telefonlarında bulunan özel
bir yazılım (Software) ile takip edilmesi.:
SMS’lerin okunmasi, fotoğraf ve videolar
kopyalanmasi, kameranin açilmasi. Bunlar
özel mesajların samimi fotoğraflar veya
videolarin paylaşılmasına yol açar.

Bizimle irtibata
geçin,...
• eğer birileri sizin iradeniz veya bilginiz
dışında samimi fotoğraflarınızı veya
videolarınızı çekiyorsa
• eğer birileri size ait samimi fotoğraflarınızı
veya videolarınızı paylaşirsa
• eğer birisi size samimi fotoğraflariniz veya
videolarlarinizla şantaj yapiyorsa
• eğer sizi internette cinsel anlamda
aşağılayıp hakaret ediyorsa
• eğer bu nedenden dolayi korkuyorsaniz
veya kızginsaniz
• eğer kendinizi streste ve çaresiz
hissediyor veya bu durumdan dolayi
utanç duyuyorsaniz
• eğer kendinizi savunmak ve daha iyi
korumak istiyorsanız
• eğer dava süreçinde mahkemede desteğe
ihtiyaciniz varsa

Size
sunduklarimiz
Kriz desteği
• 14 yaşından itibaren cinsel şiddete maruz
kalmış hemde bunu önleyebilmis
kadınlara ve genç kızlara danışmanlık
yapıyoruz.

Psikososyal danışmanlık
• Bu zor durumla başa çıkmanın yollarını
bulmak için sizin yaninizdayiz. Hayatınız
üzerinde yeniden kontrol sahibi olmanız
için sizi destekliyoruz.

Şikayet sürecinde danışmanlik
• Cinsel şiddet ile ilgili bir şikayette
bulunmak istiyorsaniz veya dava
işlemleri ile ilgili sorularınız varsa bize
başvurabilirsiniz.
• Danişma süresince veya sonrasinda şikayet
etme zorunluluğu bulunmamaktadir!

Adalet Bakanlığı hükümlerine uygun
olarak dava desteği:
• Polise şikayette bulunma isteğinizde ve
dava sürecinde size danişmanlik sunuyor
ve bu sürecte size eşlik ediyoruz (Refakat).
Danışmanlarımız ve avukatlarımız
duruşma sırasında yaninizda olacaktir.

Biz

• Cinsel şiddet konusunda uzman
kadınlardan oluşan bir ekibiz.
• Bize anlattığınız her şey gizli kalacaktır.
Istemediğiniz sürece kimse isminizi
bilmeyecek. Kimse bize başvurduğunuzu
öğrenmeyecek.
• Biz bir derneğiz ve kamu parasıyla
destekleniyoruz.*
• Danişmanliğimiz ve size refakatimiz
ücretsizdir. Dava sürecince avukatlarimiz
tarafından temsil ücretsizdir.
Internet üzerinden cinsel şiddete maruz
kalan genc kizlari ve kadınları desteklemek
bizim için çok önemli. Siber zorbalıği,
dijital taciz, upskirting, cinsel istismar ve
aşağılama yasalarca yasaklanmıştır.
Kim bu tür eylemlerde bulunursa cezaya
tabi tutulabilir.
Amacimiz madurlara hizli ve sade bir
prosedür sayesinde mümkün olan en iyi
korumayı sunmak.

* ZVR-Nr: 05 22 57 750
Bank details: Bank Austria
IBAN: AT 90 1200 0004 0701 5403 / BIC: BKAUATWW

Cinsel şiddet durumunda kadinlar
için acil çağrı
Danişma, dava sürecinde refakatçilik, önleme
Rötzergasse 13, Kapi 8, 1170 Viyana
Telefon:
+43 1 523 22 22
E-Posta:
notruf @frauenberatung.at
Internet:
www.frauenberatung.at

Telefonla bize ulaşma saatleri:
Pazartesi – Salı – Çarşamba ve Perşembe
10:00 – 15:00 Uhr
Telefon saatleri dışında:
Danişmalarimiz telefon saatleri disindada
vardır. Bizimle randevü yapabilirsiniz.
Bizi arayın ve bize bir e-posta gönderin.

