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Bilgi, Danışmanlık ve
Refakat
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 » Çocuklukta başınıza gelen 
cinsel istismar

 » Cinsel suiistimal şüphesi
 » Irza geçme
 » Bağımlılık ilişkileri içerisinde 
cinsel istismar

 » Cinsel taciz, cinsel saldırı, 
tecavüz

 » İşyerinde cinsel taciz

kaynaklı şiddet mağduru  
musunuz?

 » Ne zaman şiddete maruz 
kalındığından bağımsız olarak, 
cinsel şiddete maruz kalan 
kadınlar, çocuklar, gençler

 » Çevredeki kişiler, kadın ve erkek 
partnerler, aile bireyleri, kız ve 
erkek arkadaşlar, diğer referans 
olarak kabul edilen kişiler

 » Diğer kurumlarda çalışan ve 
cinsel şiddet konusuyla karşı 
karşıya kalan uzmanlar

Mağdur musunuz? Danışmanlık ve destek 
hizmetleri veriyoruz



Biz
 » psikolojik açıdan size danışman-
lık yapıyoruz.

 » Kurban yardım kanunu gereğin-
ce sahip olduğunuz haklar ve 
imkanlar konusunda size bilgi 
veriyoruz.

 » Şüpheli durumlarda size danış-
manlık yapıyoruz.

 » Sosyal, hukuki ve mali sorunlar 
konusunda yarım ediyoruz.

 » İhtiyaç duyulması halinde acil 
mali yardım sağlıyoruz.

 » Ceza davası hakkında ve bir suç 
duyurusunda bulunulmasının 
avantajları ve dezavantajları 
konusunda sizi bilgilendiriyoruz. 

 
 » Mahkemelerdeki davalarda sizi 
destekliyoruz, talep edilmesi 
halinde sorgulamalarda ve duruş-
malarda size refakat ediyoruz.

 » Hukukçular, kadın terapistler, kadın 
doktorlar gibi diğer uzmanlar 
konusunda aracılık hizmeti veriyo-
ruz.

 » Resmi makamlarla veya diğer 
kurumlarla olan ilişkilerde size 
destek veriyoruz.

 » Çocukların korunmasına ve güvenli-
ğine dikkat ediyoruz.

 » Acil kalacak yer aramanıza yardım 
ediyoruz.

 » Grup teklifleri ve kişisel savunma 
kursları konusunda sizi bilgilendiri-
yoruz.

Teklifimiz

Kişisel durumunuz ile ilgili olarak size danışmanlık yapıyoruz ve hangi 
desteğe ihtiyacınız olduğunu ve hangi adımları atabileceğinizi sizinle 
birlikte açıklığa kavuşturuyoruz.

Bir suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığından veya eylemin 
üzerinden ne kadar zaman geçtiğinden bağımsız olarak bizden yardım 
talep edilebilir.

Lütfen dikkat ediniz:  
Tazminat ve kefaret için hak düşme süresi beş yıldır. Yurtdışında işlenen 
suçlar için tazminat ve kefaret sağlanmamaktadır. 16 yaşından küçük 
çocuklar ve 25 yaşını dolduruncaya kadar bağımlı kişiler için özel bir 
düzenleme mevcuttur.
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Lantana, şiddet kurbanlarına 
yardım kanunu (OHG) uyarınca 
Bern Kantonu tarafından tanınmış 
bir kurbanlara yardım kurumudur.

Lantana danışmanlık kurumu, 
Kadınlara ve Çocuklara Yapılan 
Şiddetle Mücadele Vakfı bünyesin-
de faaliyet göstermektedir. 

Kişisel danışmanlık için telefonla 
başvuruda bulunmak gerekmekte-
dir. Size online, telefonla ve 
anonim olarak da danışmanlık 
hizmeti verebiliriz.

Çalışanlar gizlilik yükümlülüğüne 
tabidir.

Danışmanlık hizmetleri ücretsizdir.

Lantana
Cinsel şiddet kurbanlarına 
yardım departmanı
Aarbergergasse 36 | 3011 Bern 
T 031 313 14 00 | F 031 313 14 01 
info@lantana-bern.ch
www.lantana-bern.ch

www.lantana-bern.ch

Schützenmatte

Aarbergergasse

Neuengasse

Spitalgasse

Bollwerk

Waisenhausplatz

Metro Zeughausgasse

Kornhausplatz

Bärenplatz Marktgasse Zytglogge

Bahnhof

Aare

Konumumuz


