
Hayır, hayır demektir!

Nauwieserstraße 19
66111 Saarbrücken
0681 – 3 67 67
notrufgruppe-sb@t-online.de
www.frauennotruf-saarland.de

Bu broşürü internet sayfamızda aşağıdaki dillerde bulabilirsiniz: 
İngilizce – Fransızca – Rusça – Türkçe – Arapça – Farsça

TELEFONDA DANIŞMANLIK/ 
RANDEVU BELİRLEME

Pazartesi & Perşembe saat 14.00 – 17.00
Salı & Cuma  saat 09.00 – 12.00

0681 – 3 67 67

Telefonda danışmanlık saatlerinin 
dışında adınızı ve telefon numaranızı 
telesekreterimize bırakabilirsiniz.  
En kısa sürede size dönüş yaparız.

Bizimle e-posta yoluyla da temas kurarak randevu alabilirsiniz: 
notrufgruppe-sb@t-online.de

Tecavüze uğrayan ve 
şiddete maruz kalan 
kadınlar için danışmanlık

Tecavüze uğrayan ve 
şiddete maruz kalan 
kadınlar için danışmanlık
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Size sunduklarımız …
• Telefonda ve kişisel danışmanlık – gizli, ücretsiz ve istenirse anonim
• Akut kriz durumlarında yardım
• Şiddet mağdurlarının rehabilitasyonu konusunda destek
• İstenirse cinsel şiddet konusunda bilgili terapistlerin, doktorların, kliniklerin,  
 avukatların iletişim bilgileri
• Örn. jinekolog muayenesinde, poliste, mahkemede refakat
• İhbar, ceza talebi ve dava açma konusunda ve cinsel şiddet ardından gizli  
 delil toplama konusunda bilgi
• Psikososyal dava danışmanlığı

Yasal bir adım atmak ve ihbarda bulunmak istemiyor olsanız dahi her zaman 
bize başvurabilirsiniz. 

Yanınızdayız ...
• Tecavüze uğradıysanız
• Şiddete maruz kalıyor veya kaldıysanız
• Çocukluğunuzda cinselleştirilmiş şiddet gördüyseniz
• Telefonda, eğitimde, iş yerinde, sosyal ağlarda cinsel tacize uğradığınızı veya  
 tehlike altında olduğunuzu hissediyorsanız
• Terapiniz veya tedaviniz sırasında cinsel istismara maruz kalıyorsanız
• Çevrenizde veya işiniz nedeniyle mağdur bir kadın tanıyor ve yardım, bilgi ve  
 danışmanlık istiyorsanız
• "Cinselleştirilmiş Şiddet" konusunda sorularınız varsa

Bizim için önemli olan …
• Yaşadığı şiddete rağmen her kadın için kendisine geleceğini kendisinin
 belirleyeceği bir hayat olanağı verecek münferit yollar bulmak
• Cinselleştirilmiş şiddetin boyutu, sonuçları ve nedenleri hakkında kamuoyunu  
 bilgilendirmek
• Cinselleştirilmiş şiddetin bir kadının bireysel sorunu olarak değil, sosyopolitik bir  
 sorun olarak görülmesi için farkındalık çalışmaları yapmaktır

Bizimle iletişim kurmanız için ...
• Şiddetin ne kadar geçmişte yaşandığı önemli değildir
• Failin akraba, tanıdık veya yabancı olup olmadığı önemli değildir
• İhbarda bulunulmuş olup olmadığı önemli değildir
• Hangi yaşta olduğunuz, hangi ülkeden geldiğiniz, lezbiyen veya heteroseksüel  
 olup olmadığınız önemli değildir

Almanya'daki toplam 120 kadın acil çağrı merkezi arasında Saarland'da bulunan 
tek kadın acil çağrı merkeziyiz. Danışmanlık merkezi, 1986 yılında "Notrufgruppe 
für vergewaltigte und misshandelte Frauen" (Tecavüze Uğrayan ve Şiddete Maruz 
Kalan Kadınlar Acil Çağrı Grubu) derneği tarafından kurulmuştur. Çalışmalarımız 
eyalet, Saarbrücken eyalet başkenti, Saarbrücken bölgesel birliği ve kaymakamlıklar 
tarafından finansal olarak desteklenmektedir. Finansman alabilmek için kendi 
katılım payımızı koymamız gerektiğinden dolayı çalışmalarımızı sağlayabilmek için 
destekleyici üyelere, para cezalarına ve bağışlara bağlıyız. Bağış hesabımız:
IBAN DE65 5905 0101 0067 1260 52 · BIC SAKSDE55XXX · Sparkasse Saarbrücken

Kadından kadına ...

Hayır, hayır demektir!
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