
 ̧ Sahit Rehberliği (Danışmanlığı)  
Hakkında Bilgiler

Şahit Rehberliğ i (Danı şmanlığ ı), 

·   mahkemelerde duru şmaların nasıl yapıldığ ı, dava katılımcıları ve şahitlerin hak  

ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirir; 

·  bir suç mağ durunun hak ve olanakları hakkında bilgilendirir;

·   Adalet makamları dı şında bulunan daha geni ş kapsamlı danı şma ve destek  

olanakları hakkında bilgilendirir;

·   kararsızlık durumlarında destek olur ve özel bir görü şme olanağ ı sunar;

 ·   mahkeme salonuna, gerekli olduğ unda duru şmaya birlikte gider ve son soru şturma 

duru şmasından önce sanıkla kar şıla şılmaması için yardımcı olur;

·   yardım ve desteklerini öncelikli olarak, cinsel suçlar, yaralama, aile içi şiddet, soygun 

(gasp) ve hırsızlık suçları mağ duru olan gençlere ve yeti şkin şahitlere sunar,

Rehberlik (danı şmanlık) hizmeti gizli, gönüllü ve ücretsizdir.

Bilgi almak istiyorsanız ya da ba şka sorularınız varsa, lütfen şahsen ya da telefonla 

ba şvurunuz. Şahit olarak ifade vereceğ iniz günden çok önce de ili şkiye geçebilirsiniz. 

Ancak ifadenizin alınacağ ı gün gelecekseniz, ifadenizin alınmasından önce zamanlıca 

Şahit Rehberliğ i Yerine gelmelisiniz. Burada sizinle görü şmek için sosyal pedagoglar 

bulunmaktadır. 

 

 ̧Sahit Rehberliğ i Yerine 9014-3498 numaralı telefonla ve Moabit Ceza Mahkemesi  

(Wilsnacker Straße giri şi) B 020/021 numaralı odada ula şabilirsiniz. Özürlüler için giri ş 

olanağ ı vardır.

Tercüman bulunmadığ ına dikkatinizi çekeriz.

Adalet Senatörlüğ ü
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Suç mağdurlarına, mağdur yakınlarına ve şahitlere danışmanlık yerleri hakkında bilgiler

Der Paritätische Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e.V. (Serbest Sosyal Yardım Hizmetleri  

Yetkili Çatı Örgütü, Berlin Eyalet Şubesi), bu bilgilendirme bro şürüyle Berlin’de bir suç mağ duru  

olan insanlara, onların yakınlarına ve şahitlere, danı şma ve destek hizmetleri hakkında bir ilk  

yönlendirme sağ lamayı amaçlamaktadır. Eksiksiz olduğ u iddiasında değ iliz. Belirtilen yerler,  

gerekli durumlarda ba şka yerlere sevk edebilirler. Tüm danı şma yerleri, hizmetlerini ücretsiz  

ve gizli olarak vermektedirler.

MAGDURLARA DANISMANLIK

Opferhilfe Berlin e.V. 

Beratungsstelle für Opfer von 

Straftaten – Kadın, erkek, genç ve çocuk 

suç mağ durlarına danı şmanlık yeri 

Oldenburger Str. 38, 10551 Berlin 

Tel. 395 28 67, info@opferhilfe-berlin.de 

www.opferhilfe-berlin.de

MANEO c/o Mann-O-Meter e.V.

Bülowstr. 106, 10783 Berlin

maneo@maneo.de

www.maneo.de

Schwules Überfalltelefon

Tel. 216 33 36

ReachOut – Opferberatung und Bildung 

gegen Rechtsextremismus, Rassismus 

und Antisemitismus Irkçı, sağ cı ve Yahudi 

dü şmanlığ ı şiddet eylemleri mağ durlarına 

yardım,  

Oranienstr. 159, 10969 Berlin   

Tel. 69 56 83 39  

info@reachoutberlin.de

www.reachoutberlin.de

Weisser Ring e.V. – Kasten i şlenmi ş  

suç mağ durlarına yardım  

Landesbüro Berlin, Tel. 833 70 60 

Augustaplatz 7, 12203 Berlin

Hotline 116 006  

lbberlin@weisser-ring.de 

www.weisser-ring.de

ŞAHİT REHBERLİGİ (Danı şmanlığı)

Opferhilfe Berlin e.V. – Zeuginnen- 

und Zeugenbetreuung im Amtsgericht 

Tiergarten/Landgericht Berlin  

Mahkemede güvenlik ve koruma hizmeti 

verir, bilgilendirir vegerekli durumlarda 

duru şmaya birlikte gider 

Wilsnacker Str. 4, 10559 Berlin

Raum 020/021, Tel. 90 14 34 98

zeugenbetreuung@opferhilfe-berlin.de

www.opferhilfe-berlin.de

Wildwasser e.V. und Kind im Zentrum 

(EJF) – ZeugInnenbegleitprogramm für 

kindliche und jugendliche Opferzeug- 

lnnen – bakınız Wildwasser und  

KiZ – Kind im Zentrum / Aile içi şiddet / 

cinsel bakımdan kötüye kullanılma

KADINLARA KARŞI ŞİDDET

AILE İÇİ ŞİDDET

BIG e.V. Hotline – Kadınlara kar şı¸ 

siddete kar şı Berlin giri şimi  

Tel. 611 03 00

mail@big-hotline.de, www.big-hotline.de

LARA

Tecavüze ve cinsel tacize uğ ramı ş kadınlar 

için kriz ve danı şma merkezi  

Fuggerstr. 19, 10777 Berlin 

Tel. 216 88 88, beratung@lara-berlin.de

www.lara-berlin.de

Frauenberatung BORA 

Şiddete maruz kalan kadınlar için 

danı şmanlık 

Albertinenstr. 1, 13086 Berlin

Tel. 927 47 07 

beratungsstelle@frauenprojekte-bora.de

www.frauenprojekte-bora.de

Frauentreffpunkt 

Selchower Str. 11, 12049 Berlin

Tel. 622 22 60 / 621 20 05

frauentreffpunkt@skf-berlin.de

www.skf-berlin.de

Frauenraum

Torstr. 112, 10119 Berlin

Tel. 448 45 28

frauenraum@arcor.de

www.frauenraum.de

Frauenberatung TARA 

Ebersstr. 58, 10827 Berlin

Tel. 78 71 83 40 

frauenberatung.tara@gmx.de

www.frauenberatung-tara.de

Wildwasser Berlin e.V.

Yardım grubu ve danı şmanlık

Friesenstr. 6, 10965 Berlin, Tel. 693 91 92

selbsthilfe@wildwasser-berlin.de 

www.wildwasser-berlin.de

AİLE İÇİ SİDDET

CİNSEL BAKIMDAN KÖTÜYE  

KULLANILMA

Kinderschutz-Zentrum Berlin e.V.

İ hmal ve kötü davranma durumlarında 

çocuk ve ebeveynler için kriz yardım

Hotline 0800 111 04 44

Beratungsstellen

Juliusstr. 41, 12051 Berlin

Tel. 683 91 10 und 

Freienwalderstr. 20, 13055 Berlin

Tel. 971 17 17 

post@kszb.de

www.kinderschutz-zentrum-berlin.de

KiZ Kind im Zentrum

EJF gAG, Cinsel bakımdan kötüye

kullanılan çocuklara, gençlere ve  

ailelerine sosyal tedavi yardımı

Maxstr. 3a, 13347 Berlin

Tel. 282 80 77

kiz@ejf.de, www.ejf.de

Wildwasser – Arbeitsgemeinschaft gegen 

sexuellen Missbrauch an Mädchen e.V.

Kız çocuklarının cinsel bakımdan kötüye 

kullanılmasına kar şı çalı şma grubu

Kız çocukları için danı şmanlık yerleri

Mädchenberatungsstellen

Wriezener Str. 10-11, 13359 Berlin

Tel. 48 62 82 22

wriezener@wildwasser-berlin.de

Dircksenstr. 47, 10178 Berlin

Tel. 282 44 27

dircksen@wildwasser-berlin.de

www.wildwasser-berlin.de

Mädchennotdienst   

Unterkunft in Notsituationen

Kız çocuklarına acil yardım, kriz evleri

Bornemannstr. 12, 13357 Berlin 

Tel. 21 00 39 90

maedchennotdienst@wildwasser-berlin.de

www.wildwasser-berlin.de

Kinderschutzbund, LV Berlin e.V.

Aile içi kriz ve şiddet durumlarında 

yardım ve danı şmanlık

Malplaquetstr. 38, 13347 Berlin

Tel. 45 80 29 31

info@kinderschutzbund-berlin.de 

www.kinderschutzbund-berlin.de


