
Konuşamama, uykusuzluk, iştah değişikliği, konsan-
tre olmada zorluk, iğrenme, utanç, korku, suçluluk ve 
acizlik duyguları, şiddet eyleminin istenmeyen tekrar 
eden hatırlatıcıları, sosyal izolasyon veya çalışamama 
durumu, »anormal« bir olayda görülen oldukça »nor-
mal« tepkilerdir. 

Mağdurlar, örneğin Frauenberatungsstelle Oberhausen 
(Oberhausen kadın danışma merkezinde) derhal des-
tek bulabilirler.
Telefon 0208 209707 / E-Mail info@fbst-ob.de

Telefon görüşme saatleri
Pazartesi  9 - 12 / Çarşamba  14 - 17  
Perşembe  9 - 12 / Cuma  13 - 15
Bu saatler dışında telesekreter açıktır, lütfen mesaj 
bırakın ve danışmanlar en kısa sürede size geri dö-
necektir.

ANONİM OLARAK İZLERİN KORUNMASI (ASS) 
 
Evangelisches Krankenhaus Oberhausen
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
Virchowstr. 20 / 46047 Oberhausen
Telefon 0208 881-0

GİZLİ YARDIM 

Frauenberatungsstelle Oberhausen
Helmholtzstr. 48 / 46045 Oberhausen
Telefon 0208 209707

TELEFONLA DANIŞMA

Telefon psikolojik destek danışmanlığı  
0203 29513331
Kadına yönelik şiddet yardım hattı   
08000 116 016

MAĞDUR KORUMA

Weisser Ring Oberhausen
Telefon 0208 604495
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Cinsel suça maruz kalanların çoğu çok büyük sıkıntı 
ve endişe içinde olduklarından ne olduğunu algılaya-
bilmeleri için zamana ihtiyaçları vardır. Şikayette 
bulunmanın lehine veya aleyhine verilecek bir karar 
bu nedenle dikkatlice değerlendirilmelidir. Örneğin 
kadın danışma merkezinden profesyonel tavsiye, 
doğru kararın verilmesine yardımcı olabilir.

Şikayette bulunmak isteğe bağlıdır. Fakat, adli ko-
vuşturma makamları tarafından öğrenildikten sonra, 
bu takip edilme zorunluluğu vardır ve geri alınamaz.

Şikayette bulunmadan önce bir avukata danışmak 
mümkündür. Her durumda, anonim olarak izlerin ko-
runma altına alınması (ASS), daha sonraki herhangi bir 
ceza yargılamasında kanıt olarak kullanılabilir. 

İHBAR ETME
EVET VEYA HAYIR?

Şiddet eyleminin yaraları ve izleri, bir tıbbi muayenenin 
bir parçası olarak yasal olarak belgelenir ve bir adli tıp 
seti kullanılarak güvence altına alınır.

Muayene sırasında, saldırının olası sonuçları - örneğin 
HIV enfeksiyonu veya cinsel yolla bulaşan diğer 
hastalıkların yanı sıra istenmeyen gebelik endişeleri 
ve sonradan alınabilen gebelik önleyici doğum kontrol 
hapının kullanımı - görüşülebilir. Soruşturma anonim, 
gizli, gönüllü ve ücretsizdir.

Mağdurlara ayrıca psikososyal yardım hakkında bilgi 
verilir.

Daha sonraki bir zamanda şikayette bulunulabilinir. 

ÖNEMLİ  
OLGULAR 

BELİRLEYİCİ
ADIMLAR

Mağdurlar, şiddet olayından hemen sonra arka sayfada 
adı geçen hastaneye gitmeli ve ilk başta ihbarda 
bulunmak istemiyorlarsa anonim olarak izlerin korun-
masını istemeliler (ASS).

Delileri (İzleri) sabitlemek için, kıyafetleri değiştir-
memek ve mümkünse duş almamak önemlidir. 

İzler Düsseldorf‘taki Adli Tıp Enstitüsünde 10 yıl boyun-
ca saklanır ve daha sonra bir suç duyurusu olması 
durumunda ulaşılabilinir. 

Muayeneden sonra, mağdurlara danışma merkezle-
rinin ve mağdur koruma tesislerinin iletişim bilgileri 
verilir. 


