
 
 
 
 
 
 

Şiddet Mağdurları için Broşür 
Şiddet Eylemlerinin Mağdurlarına Tazminat Yasası (OEG) 
Kapsamındaki Hizmetler 

 
 
OEG kapsamındaki hizmetlerden kimler yararlanabilir? 

 
İlke olarak, eylem sonucunda fiziksel ve / veya zihinsel hasarlara maruz kalan şiddet eylemleri 
mağdurları OEG kapsamında yardım alabilir. 

 
Kadın ve erkek yabancı uyruklular da Almanlarla aynı haklara sahiptir. 

 
 
Şiddet Eylemleri nedir? 

 
OEG uyarınca başlıca şiddet eylemleri, 

 
• kasten yaralamalar ve cinayetler 
• tecavüz ve cinsel istismar 
• motorlu araç veya römork kullanma yoluyla saldırıdır 

 
 
Hangi hizmetler sağlanır? 

 
OEG uyarınca başlıca hizmetler: 

 
• hastanelerde de olmak üzere hekim ve diş hekimi müdahaleleri 
• rehabilitasyon önlemleri 
• ciddi kalıcı sağlıkta zararı durumunda mağdur taraflara mevcut emekli maaşları; bu 

maaşlar ölüm durumunda hayatta kalan bağımlılara (dullar, dullar, yetimler, ebeveynler) 
da ödenir. 

 
OEG uyarınca maddi zarar ve mali kayıp karşılığında yardım mevcut değildir. Ayrıca acı ve 
ıstırap için de tazminat ödenmez. 

 

Yardım alabilmek için ne yapmam gerekir? 
 

Başvuru 
Yardımdan yararlanabilmek için, yetkili büroya bir başvuruda (gayriresmî de olabilir) bulunmak gerekir. 
Ancak bu başvuru diğer hizmet sağlayıcılara ya da belediye yönetimlerine de sunulabilir. 
Başvurunun eylemi izleyen bir yıl zarfında yapılması durumunda yardımlar eylem tarihinden 
itibaren başlar. Başvurunun daha sonra yapılması halinde, yardım ancak başvuru ayından itibaren başlar. 

 
Suç duyurusu/şikayet 
Zarar gören kişiler, eylemden hemen sonra (gerekirse akrabaları aracılığıyla da) suç 
duyurusunda ya da şikayette bulunmalı ve suçun seyrini aydınlatmak ve faili kovuşturmak için 
ellerinden geleni yapmalıdır. Aksi takdirde OEG kapsamında yapılacak talep hakkı yitirilebilir. 

 
 
Başvuru için kimler yetkilidir? 

 



Başvuru için, başvuru sahibinin ikametgahının yer aldığı federal eyaletteki makam yetkilidir. 
Başvuru sahibinin ikamet ettiği yer Schleswig-Holstein ise, OEG kapsamındaki başvurular 
Lübeck'teki Devlet Sosyal Hizmetler Dairesi'nde işlenir. 

 
 

Schleswig-Holstein Sosyal 
Hizmetler Dairesi 
Lübeck Bürosu Große 
Burgstraße 4 
23552 Lübeck 

 
Telefon: 0451 1406-0 
Faks: 0451 1406-499 
post.hl@lasd.landsh.de 

 

Daha ayrıntılı bilgiyi nereden alabilirim? 
 

Bu broşür temel bilgiler içermekte olup, bu bilgiler kapsayıcı değildir. 
www.schleswig-holstein.de/LASD/ adresinde, yardımların verilmesini engelleyen olası nedenler 
de dahil olmak üzere, OEG'ye göre bireysel uygunluk gereklilikleri hakkında daha ayrıntılı bilgiler 
mevcuttur. 

 
 
Başka nereden yardım alabilirim? 

 
"Weißer Ring (Beyaz Halka)" (WR), suç mağdurlarını desteklemeye yönelik ve kar amacı 
gütmeyen bir dernektir. Orada kişisel destek de dahil olmak üzere, ülke çapında hızlı yardım 
alabilirsiniz. 

 
Weißer Ring (Beyaz Halka) 
Schleswig-Holstein Bürosu 
Wallstraße 36 
24768 Rendsburg 

 
Telefon: 04331 4349909 
Faks: 04331 4349834 
lbschleswig-holstein@weisser-ring.de 

 

Her gün sabah 7'den akşam 22'ye kadar ücretsiz Weißer Ring mağdur hattı: 116 006 
 

Ülke çağında ücretsiz "Kadına Karşı Şiddet" yardım hattı:   08000 116 016 
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