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Sevgili Berlinliler, 

Saygıdeğer Baylar ve Bayanlar, 

Eyalet Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı’nın verdiği maddi destek sayesinde 

Şiddetten Koruma Acil Servisi 17 Şubat 2014 tarihinde açılışını yaptı. Çalışmamızın 

ilk iki yılında 1000’den fazla mağdurun merkezimize başvurması, verdiğimiz hizmete 

Berlin’de duyulan ihtiyacın önemli bir göstergesi oldu.  

Eyalet Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı; Eyalet Sağlık Bakanlığı; Eyalet Çalışma, 

Entegrasyon ve Kadın Bakanlığı; Eyalet Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığı ile Berlin 

Parlamentosu’nun milletvekilleri ve parti gruplarının çalışanları sayesinde sizlere 

verdiğimiz hizmetin kapsamını büyük ölçüde genişletebildik.  Onlara bize verdikleri 

destekten dolayı en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz! 

Şiddetten Koruma Acil Servisi’nde verdiğimiz hizmetle sizleri en iyi şekilde 

desteklemek istiyoruz.  

Bu çalışmamızı desteklemek isterseniz bu sayfa üzerinde bağış hesabımız konusunda 

daha fazla bilgi edinebilirsiniz.  

 

 Prof. Dr. Michael Tsokos & Dr. Saskia Etzold & Şiddetten Koruma Acil Servisi Ekibi 
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Şiddetten Koruma Acil Servisi 

Charité; aile içi şiddet, cinsel şiddet, kişiler arası şiddet ve çocuğa kötü muamelenin 

çok yaygın sorunlar olduğu ve bunların ağır ve genellikle uzun vadeli sağlık 

sorunlarına yol açtığı görüşündedir.  

Kuruluşumuzun ana fikri, şiddet kurbanlarına maruz kaldıkları yaralanmaları adli tıpta 

muayene ettirmeleri ve belgelendirmeleri için kolay erişilir bir hizmet sunmaktır. Bu 

hizmeti almak için polise şikayette bulunmak gerekmediği gibi, hizmetin kendisi de 

ücretsiz olarak verilir.  

Adli tıp incelemesi ve danışmanlık aşağıdaki koşullarda yapılır:  

 Çiftler arası aile içi şiddet 

 Kişiler arasında yaşanan şiddet suçlarından dolayı meydana gelen 

yaralanmalar 

 Cinsel şiddet (tedavi ve bakım Charité’nin acil servisinde gerçekleşir) 

 Görev başında / işyerinde yaşanan şiddet 

 Çocuğa kötü muamele (vaka bize sadece kurumsal örgütler tarafından 

gönderilebilir)  

İletişim 

Telefon görüşme saatleri: 

Pazartesi-Cuma günleri arası saat 08:30-15:00 

Muayeneler: Pazartesi-Cuma  günleri arası saat 08:00-16:00 

Başvuru telefonu: t:+49 30 450 570 270 

Adli tıp muayenesi ve belgelendirme için mutlaka bir randevu alınız.  
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Fiziksel Şiddet 

En önemlisini baştan söyleyelim:  

Akut yaralanma durumlarında hiç zaman kaybetmeden ya doktorunuza başvurun ya 

da bir acil servise gidin çünkü kuruluşumuzda yaraların tıbbi tedavisi ve bakımı 

yapılmıyor. 

Yapılan her şey sizinle karşılıklı konuşup anlaşarak ve yalnızca sizin verdiğiniz onay 

doğrultusunda yapılır.  

Şiddetten Koruma Acil Servisi personelinin sır saklama yükümlülüğü vardır. Bu sır 

saklama yükümlülüğü polise, savcılığa ve mahkemelere karşı da geçerlidir. 

Hazırlanan belgeyi kullanıp kullanmamaya, ne zaman ve nasıl kullanacağınıza 

kendiniz karar verebilirsiniz.  

Kararlaştırılan randevu günü sizi giriş kapısında karşılıyoruz. Yaralanmaların 

sonuçlarının adli tıp muayenesi, belgelendirmesi ve fotoğrafla belgelendirmesi 

sırasında size güvenilir bir atmosfer ve korunaklı bir mekan sağlıyoruz.  

Yaralanmaların belgelendirilmesi, sizin şikayette bulunmak zorunda olduğunuz 

anlamına gelmiyor. Daha da önemlisi size daha sonra polise şikayette bulunup 

bulunmama kararını verebilmeniz için bu belgeleri arşivimizde saklama olanağı 

sunuluyor. Bu belgelendirmeyi aynı zamanda örneğin bir hukuk davasında da 

kullanma olanağınız mevcuttur.  

Kadınlara Karşı Şiddete Karşı Berlin İnisiyatifi ve Mağdurlar için Yardım Derneği 

(Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen e.V. ve Opferhilfe e.V.) ile işbirliği 

içerisinde, aile içi şiddet mağdurlarına, onların istemeleri durumunda Şiddetten 

Koruma Acil Servisi’nin mekanlarında danışmanlık da verebiliyoruz.  

 

Bir hastanede yatılı olarak tedavi görüyorsanız, bir kadın sığınma kuruluşunda / 

sığınma evinde bulunuyorsanız ya da görev başında / işyerinde 

yaralandıysanız: Bize gelemiyorsanız, adli tıp belgelendirme işlemi için hastaneye, 

kadın sığınma kuruluşuna / sığınma evine ya da görev yerinize gelebiliriz. Lütfen bizi 

telefonla arayın ve randevu alın ya da tıbbi personelden sizin için bir randevu 

almalarını rica edin.  
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Cinsel Şiddet 

Şikayette mi bulunmak istiyorsunuz?  

Bu durumda en yakınınızdaki polis karakoluna başvurun! 

Polise şikayette bulunmanız durumunda Charité’nin gece-gündüz hizmet veren acil 

servisinde suçun işlenmesinden sonraki 72 saat içinde meydana gelen izler 

saptanarak belgelendirilebilir.  

Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat  08:00-18:00 arasında Şiddetten 

Koruma Acil Servisi’nde çalışan kadın adli tıp uzmanı tarafından muayene,  jinekoloji 

/cerrahi bölümleri ile işbirliği içerisinde yapılır. Bu saatler dışında ise sadece jinekoloji 

/cerrahi bölümlerinin uzmanları tarafından muayene yapılır.  

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 

Henüz polise şikayette bulunmak istemediğiniz durumda (VSS):  

Böylesi bir durumda maruz kalınan cinsel şiddettin ardından Charité’nin acil 

servisinde izlerin saklı tutulmak kaydıyla saptanması (VSS; polise şikayette bulunmuş 

olmadan izlerin saptanması), suç işlendikten sonraki 72 saat içinde Pazartesi ila 

Cuma günleri saat 8:00 - 18:00 arasında yapılır. Bunun için bizden mutlaka bir 

randevu alın (t: +49 30 450 570 270) ve sağlık sigortası kartınızla birlikte kimliğinizi 

veya pasaportunuzu ya da başka bir kimlik belgesini yanınızda getirin.  

Saptanan DNA izlerini bir yıl süreyle saklıyoruz. Bu süre zarfında şikayette 

bulunabilirsiniz ve polis, saptanmış izleri gelip bizden alabilir.  

Aradan bir yıl geçtikten sonra deliller size herhangi ek bir bilgi gönderilmeksizin yok 

edilir. 
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Fiziksel şiddette mi uğradınız? 

En önemlisini baştan söyleyelim:  

Akut yaralanma durumlarında hiç zaman kaybetmeden ya doktorunuza başvurun ya 

da bir acil servise gidin çünkü kuruluşumuzda yaraların tıbbi tedavisi ve bakımı 

yapılmıyor.  

Hangi hizmetleri sunuyoruz? 

Yaralanmalarınızla ilgili ücretsiz olarak bir adli tıp belgesi hazırlıyoruz. Bu belge daha 

sonra bir ceza davası açmaya karar vermeniz durumunda mahkemeler tarafından 

tanınan bir belgedir. Yapılan her şey sizinle karşılıklı konuşup anlaşarak ve yalnızca 

sizin verdiğiniz onay doğrultusunda yapılır. Bizler sır saklama yükümlülüğüne tabiyiz 

ve bu polise ve mahkemelere karşı da geçerlidir. 

 

Sizin ne yapmanız gerekir?  

Bizi telefonla arayarak bir randevu alın; t: +49 30 450 570 270  

Lütfen aşağıdaki belgeleri yanınızda getirin:  

Kimliğinizi / pasaportunuzu ya da başka bir kimlik belgenizi.  

Güncel olarak yaşadığınız şiddetle ilgili doktor raporlarını.  

Eğer polise şikayette bulunduysanız dosyanızın işlem numarasını. 

Hazırlanan belgeyi kullanıp kullanmamaya, ne zaman ve nasıl kullanacağınıza 

kendiniz karar verebilirsiniz. 


