
Schleswig-Holstein‘da  
suç mağdurları ve yakınları 
için Merkezi İlk Başvuru  
Dairesi 

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.



Sayın Schleswig-Holstein‘lılar,

Schleswig-Holstein’da mağdurlar için yardımın ve mağdur-
ların korunmasının sürekli bir şekilde iyileştirilmesi Eyalet 
Hükümeti ve özellikle de Adalet, Avrupa ve Tüketiciyi 
Koruma Bakanlığı için büyük önem taşımaktadır. 
Schleswig-Holstein’da zaten çok sayıda mağdurlar için 
yardım kuruluşları ve destek programları bulunmaktadır. 
Ancak suçtan mağdur olan kişilerin başvurabilecekleri bir 
merkez şimdiye kadar mevcut değildi. 
Bu nedenle, 1 Haziran 2020 tarihinde suç mağdurları ve 
yakınları için bakanlığımda bir Merkezi İlk Başvuru Dai-
resi kurdum. İki hukuk uzmanı, bir uzman pedagog ve bir 
adliye memurundan oluşan bir ekip, gelecekte tüm ilgili 
kişilerin soruları ile ilgilenecek ve bu kişilere uygun yardım 
aramada destek verecektir. 
Aynı zamanda Schleswig-Holstein Eyaleti için Mağdurları 
Koruma Görevlisi olarak tayin ettiğim Bayan Ulrike Stahl-
mann-Liebelt, gelecekte suç mağdurlarının her türlü talep 
ve çıkarlarını savunacak ve Merkezi İlk Başvuru Dairesinde 
daha hızlı ve etkin bir şekilde mağdurlara destek verilme-
sinde katkıda bulunacaktır.

Claus Christian Claussen
Schleswig-Holstein Eyaleti  
Adalet, Avrupa ve Tüketiciyi Koruma Bakanı



Sayın Vatandaşlar,

Benim adım Ulrike Stahlmann- 
Liebelt, Haziran 2020’ye kadar 
Flensburg Savcılığında yönetici 
baş savcı olarak görevliydim. 30 
yıldan fazla bir süredir mağdur-
ların korunması mesleki çalışma-
mın önemli bir odak noktasıdır. 
Bunlar arasında ağır suç mağ-

durları için profesyonel dava refakatinin eyalet çapında 
gelişiminde katkıda bulundum, Federal Eyalet çapında 
çok sayıda dava refakatçisi yetiştirdim, başkaları ile 
birlikte aile içi şiddete maruz kalan çocuklar için Flens-
burg’da bir danışma merkezi için girişimde bulundum 
ve Schleswig-Holstein’da cinsel suç davalarından dolayı 
yargılama işleminde kalite güvencesine katıldım. Bununla 
birlikte konuyla ilgisi olan herkesi dahil etmek benim için 
önemliydi ve bu nedenle de Merkezi İlk Başvuru Dairesini 
bir suçtan dolayı ya kendileri zarar görmüş veya böyle bir  
durumu bir yakınında izlemiş olan Schleswig-Holstein’daki 
insanlar için güvenilir bir oryantasyon yeri olarak görüyo-
rum. Benim deneyimime göre böyle bir olay çok kez sar-
sıntı ve çaresizlik ile kendini göstermektedir ve mağdurlar 
için destek gerektirmektedir. Eyaletimiz mağdurların 
korunmasına ilişkin olarak çok iyi donatılmıştır. Merkezi 
İlk Başvuru Dairesinin ekibi tarafından destek ve yardım 
imkanları yapılandırılıp birleştirilmektedir ve böylece hızlı 
ve kolay bir şekilde yardım sağlanmaktadır.

Saygılarımla,  
Ulrike Stahlmann-Liebelt

Schleswig-Holstein Eyaleti  
Mağdurları Koruma Görevlisi



Merkezi İlk Başvuru Dairesi

Bir suç mağduru olmak veya böyle bir durumu yakınınız 
olan bir kişide izlemek, çoğu zaman şiddetli tedirginliğe 
ve pek çok soruya neden olmaktadır. 
Böyle bir durumda suç mağdurları ve yakınları için Mer-
kezi ilk Başvuru Dairesinin çalışanları size destek vererek 
yanınızda olacaklardır.

Burada hızlı ve net bir şekilde, hangi haklarınız ve imkan-
larınızın olduğunu öğrenir, doğrudan aradığınız bilgileri 
ve sorununuz için yetkili muhatabı bulabilirsiniz.

Sizi şunlar hakkında bilgilendiriyoruz:
 – Şahitlerin ve mağdurların hakları,
 – hazırlık soruşturması ve ceza muhakemesinin süreci 
ve de

 – mağdur koruma konusunda güncel projeler ve kanun 
değişiklikleri.

Sizi aşağıdakilere yönlendiriyoruz:
 – Mağdur yardım kuruluşlarına,
 – psikososyal dava refakatçilerine ve
 – mağdurlara tazminat ödenmesi konusu ile ilgilenen 
muhataplara.



Amacımız, ihtiyacınız ve hakkınız olan yardımı kısa 
zamanda almanız için, mevcut yardım imkanlarına daha 
hızlı ve kolay erişimi ve mağdur haklarından kolay bir 
şekilde faydalanılmasını sağlamaktır.

Schleswig-Holstein Eyaleti Mağdurları Koruma Görevlisi 
ile birlikte sizin hizmetinizdeyiz.

Bize böyle ulaşabilirsiniz:
 – Telefon ile: 0431-988 3763
 – E-posta ile: zentraleanlaufstelle@jumi.landsh.de
 – Posta ile:  Ministerium für Justiz, Europa  

und Verbraucherschutz  
Zentrale Anlaufstelle für Opfer von  
Straftaten und deren Angehörige  
Lorentzendamm 35  
24103 Kiel

Bizi www.schleswig-holstein.de/opferschutz internet  
sayfamızda da ziyaret ediniz.

mailto:zentraleanlaufstelle%40jumi.landsh.de?subject=
http://www.schleswig-holstein.de/opferschutz


Yayımcı:
Schleswig-Holstein Eyaleti  
Adalet, Avrupa ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı
Lorentzendamm 35
24103 Kiel

Internette Eyalet Hükümeti: 
www.schleswig-holstein.de
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Bu basılmış yazı, Schleswig-Holstein Eyalet Hükümeti’nin halkla ilişkiler çalışmasının bir parçası olarak 
yayınlanmaktadır. Siyasi partiler veya seçim kampanyası veya seçim desteği ile uğraşan kişiler tarafından 
seçim kampanyası amacıyla kullanılamaz. Yaklaşan bir seçim ile zaman bakımından bir ilişkisi olmasa bile 
bu basılmış yazı, Eyalet Hükümeti’nin bireysel gruplar lehine taraftarlığı olarak anlaşılabilecek bir şekilde 
kullanılamaz. Partilerin basılmış yazıyı kendi üyelerini bilgilendirmek için kullanmalarına izin verilir.

http://www.schleswig-holstein.de
http://www.unsplash.com

