
Desteklenmek Sizin Hakk⁄n⁄zd⁄r

Almanya’da herkesin cinsel ya‚am⁄ hakk⁄nda kendi ka-
rarlar ⁄ do©rultusunda ya‚amas⁄ ki‚isel bir hak olarak ka-
nunen korunmaktad⁄r. Buna ra©men kad⁄nlara yönelik
sald⁄r⁄lar gün geçtikce artmaktad⁄r. A‚a©⁄lanma, cinsel
taciz, tecavüz veya tecavüze te‚ebbüs gibi sald⁄r⁄lar top-
lumsal bir sorundur ve ancak bu ‚ekilde ele al⁄nd⁄©⁄ tak-
dirde bu sorunlara ba‚ar⁄l⁄ bir biçimde kar‚⁄ koyulabilir.

Kad⁄nlar⁄m⁄z kendilerini bu tür sald⁄r⁄lardan ço©u za-
man ba‚ar⁄yla korumalar⁄na ra©men, her kad⁄n⁄n bir te-
cavüz olay⁄na maruz kalabilme olas⁄l⁄©⁄ unutulma-
mal⁄d⁄r.

Böyle bir durumla kar‚⁄la‚⁄ld⁄©⁄nda kad⁄nlara
yard⁄m edecek ve her türlü deste©i verecek kuru-
lu‚lar⁄ bilmekte yarar vard⁄r.

Dan⁄‚ma

Bilgi edinme, dan⁄‚ma veya dava sürecinde size
yard⁄mc⁄ olmas⁄ için LARA’ya ba‚vurabilirsiniz. Ayr⁄ca
psikolojik dan⁄‚manl⁄kdan yararlanabilirsiniz veya
grup terapisine kat⁄labilirsiniz.

Haklar⁄n⁄z⁄ araman⁄n birçok yolu vard⁄r. Bu konuda
LARA tüm çal⁄‚anlar⁄yla arkan⁄zdad⁄r. E©er ba‚⁄n⁄zdan
bu tür bir olay geçmi‚ ve gerek olay⁄n verdi©i ac⁄ ge-
rekse utanç ve hatta bu olayda sizin de bir ‚ekilde
katk⁄n⁄z⁄n oldu©u dü‚ünülebilece©i korkusuyla, kim-
seye aç⁄lam⁄yorsan⁄z, LLAARRAA ba‚⁄n⁄za gelenleri ra-
hatl⁄kla ve çekinmeden anlatabilece©iniz ilk adrestir.

Bize gelen kad⁄nlar⁄n uzun bir süre ya‚ad⁄klar⁄n⁄ kim-
seye anlatamam⁄‚ ve dolay⁄s⁄yla kendilerini yanl⁄z ve
çaresiz hissetmi‚ olanlar⁄n say⁄s⁄ az de©ildir. Böyle bir
durum gelecek ya‚am⁄n⁄z⁄ da olumsuz yönde etkile-
yebilir ve sizi içine kapan⁄k, kendine güvensiz,
al⁄ngan, çekingen ve ya‚amdan zevk almayan biri ha-
line getirebilir. Bizim dan⁄‚manl⁄©⁄m⁄z⁄n alt⁄nda ya-
tan temel anlay⁄‚ ise sizin de©il, size sald⁄ran⁄n bu
olaydan sorumlu oldu©unu göstermektir.

Doktor Muayenesi

Sald⁄r⁄dan hemen sonra suç duyurusunda bulun-
du©unuz takdirde polis sizi bir doktor taraf⁄ndan
muayene ettirebilir. Vücudunuzda olu‚an yara izleri
polis taraf⁄ndan genellikle foto©raflarla belgelenir.

Bu arada sald⁄rgan⁄n sperma ve k⁄l kal⁄nt⁄lar⁄
önemli kan⁄tlar olabilece©inden, muayene öncesi
y⁄kanmaman⁄z, her ne kadar sizin için rahats⁄z edi-
ci olsa da, polisin i‚ini kolayla‚t⁄r⁄r.

24 saat içinde doktor muayenesi ‚u sebeplerden do-
lay⁄ gereklidir:

Olas⁄ yaralanmalar⁄n tedavisi

Bula‚⁄c⁄ (zührevi) hastal⁄klar⁄n tedavisi

HIV testi konusunda bilgilendirme

Hamileli©i önleme

Doktordan muayene sonuçlar⁄ ve yara izleriyle ilgili
de©erlendirmeleri belgelemesini istemek gerekmek-
tedir. Bu doktorun görevleri aras⁄nda de©ildir, bu ne-
denle sizin bunu doktora hat⁄rlatman⁄z herhangi bir
dava durumunda kan⁄t olarak çok yararl⁄ olabilir.

Hastal⁄k sigortas⁄ olmayan ki‚iler mültecilere yard⁄m
eden kurulu‚lara ba‚vurabilirler.

Unutulmamas⁄ gereken noktalardan biri de sald⁄r⁄ iz-
leri ta‚⁄yan k⁄yafetlerin ve iç çama‚⁄rlar⁄n⁄n mümkün
oldu©unca ilk haliyle saklanmas⁄ gerekti©idir.

Polise Ba‚vuru

Suç duyurusu için:

110 numaral⁄ telefonu arayabilir ya da en yak⁄n ka-
rakola gidebilirsiniz.

Direk olarak polisin Tiergarten semtindeki Keith-
strasse 30 numarada bulunan LKA 413 (Landeskri-
minalamt) adresinde ifadenizi verirseniz, bir kaç
kez ifade vermekten kaç⁄nm⁄‚ olursunuz. Bu adres-
de ifadeniz ayr⁄nt⁄l⁄ olarak al⁄n⁄r ve polis memur-
lar⁄ haz⁄rl⁄k tahkikat⁄ ba‚lat⁄r. E©er önce ba‚ka bir
polis ‚ubesinde ifade verdiyseniz, daha son-
ras⁄ndan cinayet zab⁄tas⁄na gönderilirsiniz.

Direk olarak savc⁄l⁄©a ba‚vurabilirsiniz.

Íikayetinizi polise yaz⁄l⁄ olarak da verebilirsiniz. An-
cak bu durumda savc⁄l⁄©a ça©r⁄ld⁄©⁄n⁄zda ‚ahsen ifa-
de vermeniz gerekebilir.

Aile içi tecavüz veya hayat arkada‚⁄ ili‚kilerinde
tecavüz de bir suçdur. Evli oldu©unuz halde e‚iniz
taraf⁄ndan tecavüze u©rad⁄ysan⁄z suç duyurusunda
bulunabilirsiniz. Polis böyle bir durumda ifadeni-
zi al⁄p tahkikat ba‚latmak zorundad⁄r.

E©er polise gitmeye tereddüt ediyorsan⁄z, LLAARRAA’’ya
dan⁄‚abilir ve bu konuda ayr⁄nt⁄l⁄ bilgi edinebilirsi-
niz, çünkü suç duyurusunda bulunmak tecavüzden he-
men sonra olmas⁄ gereken bir ‚ey de©ildir.

Suç duyurusunda bulundu©unuz andan itibaren olay
art⁄k kamu davas⁄ niteli©i kazand⁄©⁄ndan ‚ikayetinizi
geri almaya hakk⁄n⁄z yoktur.

Polisteki Haklar⁄n⁄z

Bir kad⁄n polis taraf⁄ndan sorgulanmak isteme
hakk⁄

Tercüman isteme hakk⁄

Avukat veya olaya tan⁄k olmam⁄‚ güvendi©iniz
ba‚ka birini ça©⁄rma hakk⁄

Size tuhaf gelen veya olayla ilgili olmad⁄©⁄n⁄
dü‚ündü©ünüz bir soruyu reddetme veya neden bu
tip sorunun yöneltildi©ini bilme hakk⁄

Sorular kar‚⁄s⁄nda bitkin dü‚meniz halinde sorgu-
lamaya ara verme hakk⁄

Kötü bir davran⁄‚la kar‚⁄ kar‚⁄ya bulundu©unuzu
hisseti©iniz takdirde sorgulamay⁄ kesip direk ola-
rak savc⁄l⁄©a ba‚vurma hakk⁄

Ûfadenize uygun olmad⁄©⁄n⁄ dü‚ündü©ünüz noktalar⁄
düzelttirdikten sonra ifadenizi imzalay⁄n⁄z. Ayr⁄ca ge-
rekti©inde ifadenizin ana dilinize çevrilmesi zorunlu-
dur.

EE©©eerr  oollaayy  mmaahhkkeemmeeyyee  aakksseeddeerrssee,, siz hem tan⁄k hem
de zarar gören ‚ah⁄s konumunda olacaks⁄n⁄z. Ayr⁄ca
bir avukat⁄n yard⁄m⁄yla savc⁄l⁄kla birlikte davac⁄ ola-
bilirsiniz. Böyle bir durumda avukat masraflar⁄n⁄
kar‚⁄laman⁄z gerekmez.
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Íoku Atlatma Dönemi

Tecavüze u©ram⁄‚ bir kad⁄n⁄n, yabanc⁄ yada tan⁄d⁄k
biri taraf⁄ndan olsun, ‚oka girmesi do©ald⁄r:

Kendinizi saatler veya günler süren bir süre için
normal günlük ya‚ant⁄n⁄z⁄n d⁄‚⁄na at⁄lm⁄‚ hissede-
bilirsiniz.

Kendinizi sürekli olarak sinirli, gergin, üzgün veya
bitkin hissedebilir veya uyu‚turulmu‚ veya donuk
bir ‚ekilde kalm⁄‚ hissedebilirsiniz.

Ûlk ‚ok atlat⁄ld⁄ktan sonra bile zaman zaman uyku bo-
zukluklar⁄ ve kabuslarla kar‚⁄la‚abilir, uzun bir süre
boyunca sanki her an yeniden kötü bir ‚ey olacakm⁄‚
gibi korkulu ve gergin bir ruh haline girebilirsiniz.

Buna benzer duygular bir kaç hafta veya bir kaç ay
sonra kendili©inden yok olmaya ba‚lar. Kendinizi
güven içerisinde hissetti©iniz bir ortam bu süreç-
te size yard⁄mc⁄ olabilir. Íunu unutmaman⁄z ge-
rekir ki, bedeninizin ve ruhunuzun tehlikenin at-
lat⁄lm⁄‚ oldu©unu anlamas⁄ için zamana ihtiyac⁄
vard⁄r.

Bu durumda güvendi©iniz ve size gerçek anlamda
yard⁄mc⁄ olaca©⁄n⁄ dü‚ündü©ünüz, sorunlar⁄n⁄za ti-
tizlikle ve samimiyetle e©ilen bir çevre size istedi©iniz
her türlü deste©i verebilir. Ayr⁄ca bu dönemde kendi-
niz de kendi ihtiyaçlar⁄n⁄za daha çok özen gösterebi-
lir, daha önceki ya‚ant⁄n⁄zdaki zor anlarda veya kriz
durumlar⁄nda size yard⁄mc⁄ olan etkenleri hat⁄rlamaya
çal⁄‚abilirsiniz.

LARA’ya sald⁄r⁄ya u©ram⁄‚ kad⁄na destek olan insan-
lar da dan⁄‚abilir.

Önemli Telefon Numaralar⁄

LARA – Tecavüze ve sald⁄r⁄ya u©ram⁄‚ 216 88 88
kad⁄nlara yard⁄m derne©i
Pazartesi–Cuma: 9–18 aras⁄

Kriz an⁄nda kad⁄nlara yard⁄m 615 42 43

Netzwerk – zihinsel ve bedensel 617 091 67
engelli kad⁄nlar için dan⁄‚ma 617 091 68

Sevici/Lezbiyen kad⁄nlar için
dan⁄‚ma 215 20 00

BÛG – Hotline der Berliner Initiative
gegen häusliche Gewalt 611 03 00
(Aile içi ‚iddete u©rayan kad⁄nlara
gece-gündüz telefon dan⁄‚manl⁄©⁄)

TARA – Beratungsstelle 787 183 40

Kad⁄nlar için kendini savunma kursu 781 94 32

Urban Hastanesi 697 26 241
Dieffenbachstr.1, 10967 Berlin

Benjamin Franklin Klini©i,
Ûlk Yard⁄m 84 45 30 25
Klingsorstr. 107, 12203 Berlin

LKA 413 46 64-0
Keithstr. 30, 10787 Berlin

Savc⁄l⁄k 90 14-0
Turmstr. 91, 10557 Berlin

Mültecilere t⁄bbi yard⁄m bürosu 694 67 46
Pazartesi/Per‚embe 16.30–18.30 aras⁄

May⁄s 2002

LARA Çalı‚anları

Hangi biçimde olursa olsun cinsel sald⁄r⁄ ve ‚iddete
u©ram⁄‚ kad⁄nlar⁄n haklar⁄n⁄ korumak, onlar⁄ ne yap-
malar⁄ gerekti©i konusunda bilgilendirmek ve mane-
vi destek vermek amac⁄yla kurulmu‚tur.

Ba‚⁄n⁄za gelen tecavüz olay⁄ ister yeni isterse de
üzerinden uzun bir süre geçmi‚ olsun, zaman a‚⁄m⁄na
u©rad⁄©⁄n⁄ dü‚ünmeksizin LLAARRAA’’ya ba‚vurabilirsiniz.
Tercüman arac⁄l⁄©⁄yla sorunlar⁄n⁄z⁄ açabilece©iniz gibi
s⁄n⁄f ayr⁄m⁄ gözetmeksizin de kad⁄nlar⁄m⁄za yard⁄mc⁄
olmaya çal⁄‚aca©⁄m⁄za emin olabilirsiniz.

Mekan⁄m⁄za ne yaz⁄k ki tekerlekli sandalyeyle girile-
miyor, bu nedenle tekerlekli sandalye kullanan
kad⁄nlar⁄m⁄za ba‚ka bir mekanda ilgilenilmektedir.

Dan⁄‚ma ücretsiz oldu©u gibi sizi herhangi bir yüküm-
lülük alt⁄na sokmay⁄p anonim de kalacakt⁄r.

Hizmetlerimiz:

Telefonla ve ‚ahsen dan⁄‚ma

Kriz ve bunal⁄m durumlar⁄nda destek

K⁄sa süreli terapi

Polise ba‚vuruda ve dava sürecinde e‚lik etme

Avukatlar arac⁄l⁄©⁄yla hukuki konularda ayd⁄nlatma

Doktor, psikolog ve avukat sa©lama

Grup terapisi

Aile bireyleri ve yak⁄nlara sald⁄r⁄ya u©ram⁄‚ kad⁄na
nas⁄l yard⁄mc⁄ olabilecekleri konusunda ayd⁄nlatma

Di©er meslek dallar⁄ için mesle©i geli‚tirici e©itim
(Fortbildung)

LARA Kad⁄nlara Uygulanan Cinsel Taciz ve Íiddet
Kar‚⁄tlar⁄ Derne©i kamu derne©i statüsündedir.
Hesap No: 3 26 68 01 · BfS Bank · BLZ 100 205 00
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