
Biz size 
bugűn 
yardim 
ediyoruz
Bize manevi yardım için başvurabilirsiniz, 
biz size ceza davası süreci esnasında 
yardım ediyoruz ve hasarınızın ödenmesi 
için size destek oluyoruz. Biz size hemen 
bugün yardım ediyoruz. Sizin istediğiniz 
anda, size uygun olan bir yöntemle. 

Dert ortakları ile irtibat
Dert ortağı grubunda benzeri olaylar yaşayan 
insanlarla tanışırsınız. Birbirinizle deneyimlerinizi 
paylaşırsınız ve sorular sorabilirsiniz. Biz çeşitli hedef 
kitleleri için dert ortağı irtibatları organize ediyoruz. 
www.slachto� erhulp.nl/lotgenoten

Suçlu veya azmettirici ile irtibat 
Suçu işleyen/azmettiren ile irtibat veya trafi k 
kazasından sorumlu olan kişi ile irtibat sorularınıza 
cevap verebilir. Olayı hazmedebilmek için yardımcı 
olabilir. Perspectief Herstelbemiddeling bu irtibat 
ile ilgilenir. Perspectief Herstelbemiddeling’ in 
web sitesinde daha fazla okuyabilirsiniz. Bizde 
size olanaklar hakkında daha fazla bilgi verebilir ve 
başvuruda yardımcı olabiliriz.
www.perspectiefherstelbemiddeling.nl

Slachto� erhulp Nederland
Bugünden itibaren yardım

Size yardimci olabilirmiyiz?
Büyük bir olaydan sonra ileriye bakmanın o kadarda kolay olmadığını anlıyoruz.
Yalnız değilsiniz. Bizimle rahatça irtibata geçebilirsiniz.
Yardımımız ücretsizdir. Yardımımız için şikayetçi olmanız şart değildir.

+31 (0)900-0101’ i arayın. Pazartesi ve Cuma arası saat 08.30-18.00 arası bize ulaşabilirsiniz. 
Normal telefon ücretini ödersiniz.
Web sitemizde bizimle irtibata geçebilmenin olanaklarını görebilirsiniz:

+31 (0)900-0101  
www.slachto� erhulp.nl



En iyi yardımı alacağınızdan 
emin olun 
Büyük bir olaydan sonra ileriye bakmanın o 
kadarda kolay olmadığını anlıyoruz. Yalnız 
değilsiniz. Bize telefonda açsanız, bire birde 
konuşsanız, veya online ziyarette etseniz: en 
iyi yardımı alacağınızdan emin olabilirsiniz. 
Size hemen kullanabileceğiniz tavsiyelerde 
bulunuyoruz ve manevi destek veriyoruz. 
Size ceza davası sürecinde yardım ediyoruz 
ve hakkınız varsa tazminat almanızda yardım 
ediyoruz.

Yalnız değilsiniz
1700 çalışanımızın ve gönüllü 
çalışanlarımızın yapma ve düşünme 
güçlerine dayanıp güvenebilirsiniz. Sadece 
sorularınız varsa bile. Veya kendinizi 
mağdur hissetmezseniz bile, fakat yasaya 
göre mağdursanız ve ücretsiz yardım 
alma hakkınız varsa. Kendiniz devam 
edebileceğiniz zamana kadar mümkünse 
kısa, gerektiği kadar uzun bir zaman. Eğer 
isterseniz, anonim kalırsınız.

Stres ile başa çıkmak
Kötü bir durum yaşayan insanlar, olaydan sonra 
duygusal ve bedensel tepkilerden rahatsız olabilirler. 
Baş ağrısı, gerginlik, ağlama krizleri ve geri gelen 
kötü hatıralar gibi stres şikayetleri, çok normaldir. 
Bu çok enerji ister. Dolayısıyla yorgun, gergin 
olabilirsiniz veya konsantre olmakta zorlanırsınız. 
Biz sizin hikayenize kulak veriyoruz ve stres ile 
başa çıkabilmek için tavsiyeler veriyoruz. Ayrıca 
şikayetlerinizin azalıp azalmamasına dikkat ediyoruz. 
Çoğu insanda stres şikayetleri 6 hafta içerisinde 
azalır. Stres şikayetleriniz devam ediyor mu? O 
zaman uzun süreli piskolojik şikayetlerinizin olacağı 
riski vardır. O durumda birlikte doğru yardımı 
arayacağız. Biz size stres ile başa çıkmak için 
tavsiyeler veriyoruz. 
www.slachto� erhulp.nl/emotionele-hulp

Slachto� erhulp Nederland size neler 
için yardım edebilir? 

Tazminat almak
Hasarınız varsa, bunun ödenmesini istersiniz 
tabiiki. Belki hasarı sigortanız ödeyebilir. Eğer bir 
şüpheli varsa suç süreci aracılığı ile tazminat talep 
edebilirsiniz. Ağır şiddet mağdurumusunuz veya 
bir şiddet suçundan veya cinayet mağdurunun 
bir yakınımısınız? O zaman Schadefonds 
Geweldsmisdrijven aracılığı ile tazminat alabilirsiniz.
Biz tazminatı alabilmek için çeşitli olanakları 
biliyoruz. Biz size hasarınızı kağıda dökmede yardım 
ediyoruz ve formları doldurmakta destek oluyoruz.
www.slachto� erhulp.nl/schadevergoeding

Ceza davası sürecinde destek
Suç duyurusunda bulunmak, suçlu ile irtibat, ceza 
seansı. Birçok insan için bu bilinmeyen bir alandır. 
Biz size bir bildirim yapmakta veya poliste şikayetçi 
olmada ve olası koruma tedbirleri konusunda 
bilgi veriyoruz. Biz size haklarınızı kullanmakta 
yardım ediyoruz ve ceza davası süreci konusunda 
bilgilendiriyoruz. Ceza davası sürecinde suçlunun 
suçlu olup olmadığı ve suçlu bulunduğunda 
hangi ceza verileceği değerlendirilir. Daha ağır bir 
suçun mağdurları ve yakınları konuşma haklarını 
kullanarak duruşmada açıklama yapabilirler. Biz 
sizinle konuşma hakkınızı hazırlıyoruz ve duruşma 
esnasında size destek olabiliyoruz.
www.slachto� erhulp.nl/strafproces

Çocuğunuza yardım etmek 
Bir suç veya trafi k kazası çocuklarda 
derin izler bırakabilir. Ağır bir vakadan 
sonra çocukların bir süre rahatsız 
olmaları normaldir. Duruma alışması için 
çocuğunuza zaman verin. Biz size bu 
durumda tüyolarla ve tavsiyelerle destek 
olabiliriz.
www.slachto� erhulp.nl/kind


