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Dava açılırsa siz mağdur ve tanık, savcılık da davacı
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Mahkeme davası

Overcoming the shock takes time

Destek alma hakkınız bulunmaktadır

Tıbbi bakım

Suç duyuruları

Cinsel tercih belirleme hakkı Almanya’da yasayla
korunmaktadır. Kadınlar cinsel eğilimlerinden bağımsız olarak günlük hayatta sık sık cinsel şiddete
maruz kalmaktadır. Her ne kadar birçok kadın*
saldırılara karşı kendini başarıyla savunsa dahi
herkes cinsel saldırı veya tecavüz kurbanı olabilir.
Kadınlara şiddet* toplumumuzun bir sorunudur
ve özellikle bu düzlemde buna karşı mücadele
edilmesi gerekir.

Cinsel saldırılar genellikle ağır veya hafif bedensel
yaralanmalara sebep olur.
Bu nedenle en kısa sürede bir jinekoloğa başvurmak
veya hastanenin ilk yardım istasyonuna giderek

Cinsel şiddet (evlilikte veya hayat arkadaşlığı
dahilinde de) bir suçtur. Suç duyurusunda bulunma hakkınız vardır, polis sizin ifadenizi almak ve soruşturma başlatmak zorundadır.

LARA kadınlara*cinsel şiddet ve saldırıların sonuçlarının üstesinden gelme konusunda destek
ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

LARA Çalışanları
danışmanlık hizmeti verirken sizin kişisel gereksinimlerinizi göz önünde bulundururlar. Telefonla
randevu alabilir veya doğrudan telefonda danışma hizmeti alabilirsiniz.
Acil durumlarda ve kriz durumlarında randevu almadan da bize gelebilirsiniz.
Danışma merkezimiz üçüncü katta bulunmaktadır. Bir asansör mevcut ancak giriş bölümünde
iki basamak bulunmaktadır. Tekerlekli sandalye
kullanan kadınlara*yakında bulunan engelsiz mekanlarda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
Size mümkün olduğu kadar kendi ana dilinizde
veya bir tercümanın yardımı ile danışmanlık hizmeti veriyoruz. Dilerseniz size yakın olan bir kişi
refakat edebilir.
Çalışma saatleri içerisinde erkeklerin içeriye
alınmadığını lütfen dikkate alınız.

mevcut yaraların bakımını yaptırmak,
cinsel hastalıkların bulaşma ihtimaline karşı tetkik yaptırmak,
HIV Testi imkanı hakkında bilgi edinmek,
sonrasında muhtemelen doğum kontrol hapı
yazdırmak uygun olacaktır.
İzlerin gizli şekilde kaydedilmesi
Henüz saldırı konusunda suç duyurusunda bulunup bulunmayacağınıza karar vermediyseniz olaydan sonraki ilk 72 saat içerisinde suç duyurusunda
bulunmaksızın izlerin tespit edilmesini talep edebilirsiniz. DNA izleri bir yıl boyunca mahkemece kabul
edilecek şekilde saklanmaktadır. Bu süre içerisinde suç duyurusunda bulunup bulunmayacağınıza
kendiniz karar verebilirsiniz. Bu konuda lütfen Berliner Charité Şiddete Karşı Koruma-Tedavi Bölümüne (Gewaltschutzambulanz) başvurunuz (030-450
570 270, Pzt-Cu saat 8.30-15:00 arası) Berliner Charité’nin ilk yardım istasyonundaki adli tıp uzmanından bir randevu alarak izlerin gizli olarak emniyet
altına alınmasını sağlayabilirsiniz. Diğer tıbbi bakım
işlemleri bundan bağımsız olarak tıbbi uzman personel tarafından klinikte gerçekleştirilmektedir.
İç ve dış yaralanmalar, failin sperm izleri veya
cinsel organ kılları önemli delil teşkil etmektedir.
Lütfen ne kadar nahoş olsa bile en iyisi banyonuzu doktor muayenesinden sonra gerçekleştiriniz.
Üzerinde izlerin bulunabileceği giysileri temiz kağıt torbalarda saklayınız.
Suç duyurusunda bulunup bulunmamak tamamen sizin kararınızdır.

Eğer kişinin açıkça istemediğine rağmen gerçekleşen cinsel saldırı bir suçtur. 10 Kasım 2016 tarihinden beri yeni bir Cinsel Suçlar Ceza Kanunu yürürlüktedir. Artık kişinin saldırıya karşı kendini savunup
savunmadığının ya da neden bu konuda başarısız
olduğunun hiçbir önemi yoktur. “Hayır” demek yeterlidir. Ayrıca engelli veya direnme gücü olmayan
mağdurlara karşı yapılan saldırılarda eşit muamele
sağlanmaktadır.
Kamuya açık bir alanda cinsel taciz de ceza kovuşturmasına tabidir. Bir gruptan yapılan saldırılarda
bu gruba dahil tüm kişiler sorumulu tutulabilirler.
110 telefon numarasını arayarak emniyete cinsel
saldırı ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunabilir
ve yerinde derhal yardım alabilirsiniz. Suç duyurusu
her karakola, kriminal polis dairesine (LKA 13) veya
yazılı olarak savcılığa yapılabilir.
Suç duyurusunda bulunmak için doğrudan kriminal
polis dairesine gidebilirsiniz, bu şekilde bir çok defa
ifade vermeyi önlemiş olursunuz. Yetkili Birim İnsana
Yönelik Suçlar şubesi LKA 413, Keithstraße, Berlin-Tiergarten. Eğer önce başka bir kuruma suç duyurusunda
bulunduysanız, daha sonra kriminal polis dairesine
çağrılırsınız.
Suç duyurusu yazılı, telefonla veya şahsen yapılabilir.
İnternetteki emniyet merkezi üzerinden de yapılabilir.
Suçun ağırlığına göre bir suç duyurusu geri çekilemez, soruşturma artık kamuyu ilgilendirmektedir
(kamusal suç). Bu nedenle suç duyurusunda bulunmaya kendiniz karar verirseniz iyi olur. Suç duyurusu

olaydan hemen sonra yapılmak zorunda değildir.
Örneğin bir tecavüz suçunun zaman aşımı 20 yıldır.
LARA’da deneyimli avukatlara ücretsiz olarak
danışarak suç duyurusunda bulunduğunuz zaman nelerle karşılaşacağınız konusunda bilgi
alabilirsiniz.
Emniyetteki haklarınız
Eğer ifadenizin bir kadın tarafından alınmasını isterseniz emniyet bunu sağlamaya
çalışır.
Anadiliniz Almanca olmadığı takdirde bir (kadın/erkek) tercüman isteme hakkınız bulunmaktadır.
Bir (erkek/kadın) tanık olmadığı sürece bir
(erkek/kadın) avukatı veya güvendiğiniz bir
kişiyi dahil edebilirsiniz.
Soruların size garip gelmesi durumunda neden sorulduklarını sorabilirsiniz.
Yorulduğunuz takdirde ara verilmesini isteyebilir veya ifade verme işleminin sonlandırılmasını isteyebilirsiniz.
Eğer size kötü davranıldığını hissederseniz,
ifadeyi sonlandırabilir ve sadece savcılıkta
ifade verebilirsiniz.
Eğer sizi mahkeme veya savcılık çağırırsa ifade vermek zorundasınız.
Eğer ifade tutanağı size imzalamanız için verilirse,
gerçekten söylediklerinizin, ifade ediş şeklinizin
tam olarak yer alıp almadığını kontrol ediniz ve
imzalamadan önce bunları düzeltiniz. Tutanak gerekirse ana dilinize tercüme edilmek zorundadır.
Dava açılırsa siz mağdur ve tanık, savcılık da
davacı taraf olur. Bir bayan avukat yardımıyla
müdahil olarak katılarak daha etkin bir rol almaya çalışabilirsiniz. Bunun için genel olarak bir
avukatlık ücreti ödemek zorunda değilsiniz.

