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Mağdur yardım kanunu (Opferhilfegesetz, OHG) bildiri kağıdı 

 

Kadın Imdat Telefonu Winterthur 

Çalışma saatleri:  
Pazartesi, salı, perşembe, cuma: 10.00 - 17.00 Uhr 

Çarşamba: 13.00 - 17.00 Uhr 

 

Hizmetlerimiz 

Zor durumunuzda refakat ve destek, yani: 
 Hukuki, sosyal ve psikolojik sorularınız ile ilgili danışmanlık  

 Gerekirse polis veya soruşturma makamı tarafından yapılan sorgulamada refakat   
 Avukat, Doktor veya Terapist bulmak için aracılık   

 Başka destekhizmetleri, makamlar veya kurumlar ile irtibati sağlamak.  
 Mağdur yardımı için müracatta bulunurken destek.  
 

Bu bildiri kağıdı fisiksel, zihinsel ve/veya cinsel şiddet gören ve mağdur yardım kanunun 
tanımlamasıyla mağdur olan kadınlar için tasarlanmıştır.  
 

Genel haklar 

 Siz, şiddete maruz kalan bir kadın olarak, hangi yerel tanınmış mağdur yardım danışmanlık 

bürosundan yardım almak istediğinize kendiniz karar verebilirsiniz. Sizin hukuksal, sosyal 
ve psikolojik danışmanlık almaya hakkınız vardır.  

 Danışmanlık bürosunun hizmetleri ücretsizdir. Danışmanlar susma zorunluluğu 
altındadırlar. Suç ihbarında bulunmadanda destek isteyebilirsiniz.  

 Mağdur yardım bürosu maddi durumunuza göre üçüncü şahısların yardımınıda 
karşılıya bilir (Terapi masrafları veya geçici kalıcak yerler için yapılan masrafları gibi).  

 Bazı şartlar altında son olaydan itibaren beş sene içerisinde, veya verilen son hukuki 
karardan sonra en gec 1 sene icerisinde   maddi (mesela gelir eksikliği gibi) ve manevi 

tazminat için müracat edebilirsiniz. Bu müddet 1.1.2007 den sonra gerçekleşen tüm suçlar 
için geçerlidir.  

  

Ceza davası esnasındaki şu haklarara sahipsiniz:  

 Polis veya soruşturma makamı tarafından yapılan sorgulamaya güvendiğiniz bir kişiyi 
yanınızda götürebilirsiniz.  

 Sorgulamanın zanlının gıyabında (yokluğunda) yapılmasını isteyebilirsiniz.  

 Tutukluluğu veya görüşme yasağını kaldırma gibi önemli kararların sizede bildirilmesini 
isteyebilirsiniz.  

  

Eğer cinsel şiddete maruz kaldıysanız, ek olarak şu haklara sahipsiniz:  

 Sorusturma süresini uzatmamak kaydi ile, sorgulama yapilirken ihtiyac halinde cagirilan  
tercümanin bir kadin olmasini, isteyebilirsiniz 

 Sorgulamayı yapan polisin veya soruşturma hakiminin bir kadın olmasını isteyebilirsiniz.   

 Tüm ceza davası boyunca katî suretle zanlıyla karşı karşıya gelmemeyi isteyebilirsiniz.  

 Özel hayatınızla ilgili sorulara cevap vermeyebilirsiniz. 

 Kamunun mahkeme duruşmasından uzak durmasını rica edebilirsiniz. 

 


