
Danişma, kadınlara ve genç kizlara 
yönelik cinsel şiddetin önlenmesi ve 
dava sürecinde refakat
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Cinsel şiddete herkes 

maruz kalabilir!



Cinsel şiddet örnekleri sunlari icerir:

rahatsiz edici kirli bakislar

kadın düşmanı sözler

cinsel imalar

Bir kadının ya da kızın istemediği 
dokunuşlar

Bir kadını veya kızı cinsel ilişkiye 
zorlamak

Tecavüz

çocukluk çağında cinsel istismarı

Cinsel şiddet, fiziksel ve ruhsal sağlığın, 
ciddi şekilde, ihlalidir.

Cinsel şiddet 

nedir?



Bizimle irtibata 

geçin, ...

eğer cinsel şiddete maruz kaldiysaniz –  
bu durumla ne zaman karşilastiğiniz 
önem taşimiyor

eğer bundan dolayi korkuyor ve halen 
tedirginseniz

eğer bunlara dail anilariniz size halen 
sıkıntı çektiriyorsa

eğer dava sürecinde yardima ihtiyaciniz 
varsa



Size sunduğumuz 

destekler ...

Kriz aninda destek
Cinsel şiddete maruz kalmış veya bunu 
önleyebilmiş 14 yaşı ve üstü kadınlara ve 
kızlara tavsiyelerde bulunuyoruz ve onlari 
bilgilendiriyoruz.

Psikososyal danışmanlık
Bu ağir durumla başa çıkmanın yollarını 
bulmak için sizi destekliyor ve yaninizdayiz. 
Travma danışmanlığı ve psikoterapiye 
erişim sunuyoruz.

Yakinlariniza danişma 
Örneğin, yakinlara, eşlere, öğretmenlere ve 
sosyal danışmanlara danismanlik sunuyoruz.

Şikayet sürecinde danışmanlik
Cinsel şiddet ile ilgili bir şikayette 
bulunmak istiyorsaniz, veya dava 
işlemleri ile ilgili sorularınız varsa, 
bize başvurabilirsiniz. Danişma sürecinde 
veya sonrasinda şikayet etme zorunluluğu 
bulunmamaktadir! 

Dava sürecinde refakatçilik
Şikayette bulunmak istediğinizden andan 
itibaren ve dava süreci boyunca, size 
danişmanlik sunuyor ve bu sürecte size 
eşlik ediyoruz (Refakat). Danışmanlarımız 
ve avukatlarımız duruşma sırasında 
yaninizda olacaktir.



Biz ...

* ZVR-Nr: 05 22 57 750
 banka bağlantısı: Bank Austria

IBAN: AT 90 1200 0004 0701 5403
BIC: BKAUATWW

Cinsel şiddet konusunda uzman 
kadınlardan oluşan bir ekibiz. 

Bize anlattığınız her şey gizli kalacaktır. 
Istemediğiniz sürece kimse isminizi 
bilmeyecek. Kimse bize başvurduğunuzu 
öğrenmeyecek.
 
Danışma merkezimiz 1982‘den beri 
faaliyet göstermektedir. Biz özel bir 
derneğiz ve kamu parasıyla destekleni-
yoruz.*

Danişmanliğimiz ücretsizdir. 
Dava sürecince avukatlarimiz tarafından 
temsilde ücretsizdir.

Kişisel sohbet icerisinde, yasadiginiz 
sorunlara beraber cözüm bulup, 
hayatınız üzerinde nasıl yeniden kontrol 
sahibi olabileceğinizle ilgili, birlikte 
yollar bulacağız.



Cinsel şiddet durumunda kadinlar
için acil çağrı
Danişma, dava sürecinde refakatçilik, 
önleme

Rötzergasse 13, Kapi 8, 1170 Viyana
Telefon: 01/ 523 22 22
E-Posta: notruf@frauenberatung.at
İnternet: www.frauenberatung.at

Telefonla bize ulaşma saatleri:
Pazartesi – Salı – Çarşamba ve Perşembe
10:00 – 15:00 arasi

Telefon saatleri dışında: 
Danişmalarimiz telefon saatleri disindada 
vardır. Bizimle randevü yapabilirsiniz.
Bizi arayın ve bize bir e-posta gönderin.

Bize bu şekilde ulaşabilir

ve bulabilirsiniz:


