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Sexueller Gewalt

Cinsel şiddetin çok şekli vardır

Çoğu zaman tecavüzde veya cinsel 
istismarda herhangi bir şahit yoktur. Bu yüzden 
ileride olabilecek bir mahkeme sürecinde 
zanlı‘ya karşı mahkeme tarafından 
kullanılabilecek dellilerin korunması gerekli.

Olay sonrası bir çok kadın psikolojik olarak 
olağan üstü bir durumda çoğu zaman şoktadır.  
Genellikle zanlı kadının daha önce tanıdığı bir 
erkektir.
Bu durumda bir çok sebeplerden dolayı suc 
duyurusunda bulunmak veya bulunmamak çok 
zor gelebilir.

Bütün bunlardan bağımsız, suç duyurusunda 
hemen bulunulsun veya bulunulmasın olayın 
dellileri tespit edilecek ve yasalar tarafından 
kabul edilebilecek şekilde korunacak ve 
arşivlerde depolanacaktırl
Olaydan sonra zaman kazanmış olacaksınız. 
Siz şimdi rahat ve belki profesyonel destek ile 
suç duyurusunda bulunup veya 
bulunmayacağınıza karar verebilirsiniz. 
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Basvurabileceğiniz Hastahaneler:

Marienhospital Gelsenkirchen, 
Jinekoloji 
Virchowstr. 122
45886 Gelsenkirchen

St. Marien-Hospital Buer, 
kadın kliniği/Jinekoloji 
Mühlenstr. 5-9 
45894 Gelsenkirchen-Buer

Basvurabileceğiniz ve destek 
alabileceğiniz diğer danışmalar:

Kadın danışma bürosu 
Cinsel tacize veya tecavüze uğramış 
kadın ve kızlar için acil yardım

Robert-Koch-Str. 18 
45879 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 | 207713
E posta: frauenberatung-ge@arcor.de
Internet sayfası: 
www.frauenberatung-ge.de

Çalışma grubu „ Kadın ve sağlık“
Sağlık konferansı Gelsenkirchen ile ortak

Cinsel �iddetten sonra 
anonim delil koruması 



Olayı şikayet etmek istiyorsunuz

Eğer cinsel şiddete maruz olduysanız ve hemen 
olayın ardından şikayette bulunmak istiyorsanız, 
lütfen polise gidiniz.
Polis suç duyurusunu kayda alacak ve sizinle 
birlikte hemen arkada listelenmiş hastahanelerden 
birine gidecektir.
Orada gerekli tüm tıbbi müdahale yapılacak ve suç 
duyurusu için gerekli olan tüm deliller korunacak.

Olay hakkında hemen suç duyurusunda  
bulunmak istemiyorsunuz.

Cinsel şiddete maruz kaldınız fakat hemen(şim-
dilik) suç duyurusunda bulunmak istemiyorsunuz, 
kendinizde polise başvurmadan -olayın hemen ar-
dından- listede ismi geçen hastahanelerden birine 
gidebilirsiniz. 

Siz onay vermedikten sonra hiç kimse suç  
duyurusunda bulunamaz. 
Hekimler yeminli, hastaları hakkında üçüncü bir 
kişiye bilgi veremezler. 

Gerekli tıbbi ilk yardım yapıldıktan sonra kanıtları 
korumaya aldırabilirsiniz. Tüm bulgular ilk  
muayene raporu ile birlikte en fazla 10 seneliğine 
adli Tıpta anonim bekletilecektir. 
Bu zaman içersinde siz isterseniz olayı Polis`e  
bildirip şikayette bulunabilirsiniz. Daha sonra mu-
hafaza edilen deliller mahkemeye sunulacaktır.

Neler yapmanız gerekiyor?

Delilleri anonim koruma yöntemi

Siz mümkünse olaydan hemen sonra listedeki 
hastahanelerden birine gidip Jinekoloji   
(Kadin hastalıkları) bölümüne  başvuruyorsunuz

Size çok zor gelsede
Önceden kıyafetlerinizi değistirmeyiniz ve  
vücudunuzu yıkamayınız. Mümkünse değistirmek 
için kıyafeti yanınızda getiriniz.

Jinekoloji servisinde anonim delil koruması  
isteyiniz

Hastahanelerde delilleri koruma setleri mevcuttur.
Deliller korunacak ve sadece size verilecek olan  
bir şifre numarası ile gizlenecektir.

Essen deki adli tıpta bu delliler 10 yıla kadar  
muhafaza edilecektir
Bu süre bittikten sonra deliller yok edilecektir.

Bu zaman içersinde bir suç duyurusunda bulunmak 
mı istiyorsunuz, Polise delillerin korunup muhafaza 
edildiğini bildirin. Polis gerekli adımları atacaktir.

Bundan sonra nasıl devam edilecek?

Olası bir gebelikte?

Tecavüz sonrası gebe kalma riski var ise,  
başvurabileceğiniz bir yöntem
„Pille danach“ denilen sonradan kullanılabilen  bir 
hap var. Bu hapı eczaneler`den reçetesiz temin 
edebilirsiniz. Size tavsiyemiz en kısa sürede 
güvendiğiz bir hekime veya eczane‘ye başvurup, 
gebelikten korunma yöntemleri hakkında bilgi alıp 
sizin için en uygun olanını belirlemek.

Tıbbi müdahale‘nin devamlılığı

Hastahanedeki ilk müdahalenin ardından bir 
hekim tarafından tedavi sürecini devam ettirmenizi 
tavsiğe ederiz.
Yaralanmalar, enfeksiyonlar ve başka risk  
faktörlerinin sağlığınız açısından güvenilir bir  
şekilde konuşulup tedavi edilmesi gereklidir.

Psikoljik destek/ Danışma 

Olaydan hemen sonra veya daha geç bir  
zamanda netleştirici ve destekleyici görüşmeler 
için, Kadın danışma bürosu Cinsel tacize veya  
tecavüze uğramış kadın ve kızlar için acil yardım
müracaat edebilirsiniz. 
Danışma ücretsizdir ve isterseniz gizli  
kullanabilirsiniz. 
Eğer az veya hiç almanca bilmiyorsanız bayan 
tercüman temin edilebilir.


