Mağdur Hakları Sözleşmesi
(Mağdur Hakları ve Destek Kanunu 2013)

Turkish/ Türkçe
Bir suçtan dolayı mağdur olduysanız, haklarınız vardır. Bu haklar, Mağdur Hakları Sözleşmesiyle düzenlenmiştir. Sözleşmede şöyle der:
Saygı
Size saygı ve sevecenlik gösterilecek ve değer verilecektir. Her zaman
için kültürünüze saygılı olunacaktır.

Gizliliğinizin korunması

Hizmetler hakkında bilgi
Danışmanlık ve hukuki hizmetler dahil olmak üzere, size yardımı
dokunabilecek farklı hizmetlerden mümkün olan en kısa sürede
haberdar edileceksiniz.

Yargılama öncesi mahkeme oturumları

Hizmetlere erişim
Tıbbi, psikolojik ve hukuki yardıma ihtiyacınız varsa ve bu hizmetler
mevcutsa yararlanabileceksiniz.
Suçun soruşturulmasıyla ilgili bilgiler
İsterseniz, size, polis soruşturmasının nasıl gittiğiyle ilgili bilgi verilecektir.
Ancak bazı durumlarda, polisin sizinle paylaşamayacağı bazı konular
olabilir.

Mahkeme aksi yönde bir talepte bulunmadıkça, adresinizi ve telefon
numaralarınızı gizli tutabilirsiniz.
Mahkeme katılmanızı zorunlu TUTMADIKÇA, yargılama öncesinde
herhangi bir ön duruşma (mini yargılama) veya başka bir mahkeme
oturumuna katılmanız zorunlu DEĞİLDİR.
Delil olarak kullanılan eşyalarınızın iadesi
Polis veya savcılık herhangi bir eşyanızı delil olarak kullanılmak üzere
aldıysa, işi bittikten sonra eşyanızı hemen geri alma hakkınız mevcuttur.
Korunmanız
Korunmaya ihtiyacınız varsa, saldırgan kefalet başvurusunda
bulunduğunda bu isteğinizi polise veya savcılığa iletin.

Kovuşturmayla ilgili bilgiler
Kovuşturma, suçlunun suç dolayısıyla mahkemeye çıkarılmasıyla ilgilidir.
Bu işlem, polis tarafından veya ciddi durumlarda Savcılık tarafından
yürütülür.

Kefaletle serbest bırakılma durumundaki özel koşullar

Mağdur taraf olarak size şu bilgiler verilir:
¬¬ suçlamaların neler olduğu VEYA saldırganın neden suçlu
BULUNMADIĞI;
¬¬ savcılığın suçlamaları değiştirme veya suçlamadan vazgeçme
yönündeki herhangi bir kararı;
¬¬ duruşma yeri ve tarihi;
¬¬ temyiz veya hapis cezası da dahil olmak üzere mahkemenin
nihai sonucu.

Kefaletle salıverilme kararı

Savcılık suçlamalarda değişiklik yapmayı veya suçlamadan vazgeçmeyi
düşünüyorsa, aşağıdaki durumlarda bu konuyu sizinle görüşecektir:
¬¬ suçun cinsellikle ilgili ciddi bir suç olması VEYA
¬¬ fiziksel, psikolojik veya psikiyatrik zarara uğramış olmanız.

Saldırganın kefaletle salıverilmesi durumunda, sizin veya ailenizin
korunması için saldırgana karşı uygulanacak özel koşullar (saldırganın
sizinle temas kurmasının yasaklanması gibi) size bildirilecektir.
Cinsel saldırı veya başka bir ciddi saldırıya maruz kalmanız durumunda,
saldırgana kefaletle serbest kalma hakkı tanınıp tanınmadığı size
bildirilecektir.
Mağdur üzerinde oluşan etkiyle ilgili ifade
Bazı durumlarda, mahkemeye suçun sizi nasıl etkilediğini ifade
edebilirsiniz. Bunu yapmanız için size yardım ve destek sağlanacaktır.
Buna “mağdur üzerinde oluşan etkiyle ilgili ifade” adı verilir.
Suçlu salıverildiğinde
Suçlu cezaevindeyse, suçlunun yakında tahliye olacağı, firar ettiği ya da
günlük izinde olduğu size bildirebilir.

ANCAK, savcılık aşağıdaki durumlarda sizinle görüşmek zorunda
değildir:
¬¬ sizin görüşmek istememeniz VEYA
¬¬ sizi bulamamaları.

Suçlu şartlı tahliye talebinde bulunduğunda

Tanıklık yapmayla ilgili bilgi
Bir yargılamada tanık olarak ifade vermeniz istendiğinde, yargılamanın
NASIL yapıldığı ve NELER yapmak zorunda olduğunuz konusunda
size bilgi verilecektir.

Kişisel şiddet içeren ciddi bir suç fiili sonucunda yaralandıysanız, mali
destek alma hakkınız olabilir.

Suçluyla temas yasağı
Davanız mahkemede görülürken, saldırganla ve saldırganın tanıklarıyla
aranızda temas yaşanması ihtimaline karşı korunacaksınız.

Suçlu şartlı tahliye talebinde bulunursa, bu konuda verilecek kararla
ilgili söz hakkınızı kullanabilirsiniz.
Mali destek

İtiraz işlemleriyle ilgili bilgi
Sözleşme kapsamındaki haklarınızın gereğinin yapılmadığını
düşünüyorsanız, itirazda bulunabilirsiniz ve bunu nasıl yapacağınızla
ilgili bilgi isteyebilirsiniz.

Bir suçtan dolayı mağdur olduysanız, haklarınız vardır
Bilgi ve destek için, 1800 633 063 numaralı telefondan Mağdur Erişim Hattını arayın.

Mağdur Hakları Sözleşmesi
New South Wales eyaletinde, bir suçtan dolayı mağdur olmanız durumunda haklarınızı korumak ve sizi haklarınızı kullanmaya teşvik etmek
için bir Mağdur Hakları Sözleşmesi mevcuttur. Sözleşme, tüm NSW resmi makamları için bağlayıcıdır. Eyalet tarafından finanse edilen
ve mağdurlara destek veren gayri resmi kurumlar ve sözleşmeliler (özel hukuki görevliler ve tıp doktorları hariç) için de bağlayıcıdır.
Sözleşmede, bir suçtan dolayı mağdur olduğunuz takdirde size nasıl muamele edilmesi ve destek olunması gerektiği belirtilmektedir.
Sözleşme, Mağdur Hakları ve Destek Kanunu 2013 kapsamına girmektedir.

Bir suçun mağduru kimdir?
Mağdur Hakları ve Destek Kanunu 2013 kapsamında, mağdur, ceza gerektiren bir saldırının doğrudan sonucu olarak zarar gören kişi
olarak tanımlanmıştır.

Sözleşme kapsamındaki haklarımın gereğinin yapılmadığını düşünüyorsam, ne yapabilirim?
1. Sorunla ilgili olarak muhatap olduğunuz kişiyle görüşmeniz gerekir. Sorun genellikle bu yolla çözülebilir.
2. Memnuniyetsizliğiniz devam ediyorsa, ilgili kişiye, bağlı bulundukları kuruma nasıl şikayette bulunabileceğinizi sorma hakkınız
mevcuttur. Kurum, sözlü tercüman desteği ve gerekli diğer yardımları sunacaktır. Size destek olacak bir kişiden, şikayette
bulunmanıza yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Bu kişi, bir arkadaşınız veya çalışanınız olabilir.
3. Şikayet kurum tarafından işleme alındıktan sonra hâlâ memnun olmazsanız, Mağdur Hizmetleri ile bağlantı kurabilirsiniz.
Bu bölümün görevi, size şikayetiniz konusunda yardımcı olmak ve şikayetinizle ilgili neler yapılabileceğini söylemektir.

İletişim bilgileri
Telefon....................................................................................................................................................................................................................................................................................................1800 633 063
Sydney büyükşehir bölgesi............................................................................................................................................................................................................................................... (02) 8688 5511
Aborijin İletişim Hattı..................................................................................................................................................................................................................................................................1800 019 123
Faks.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (02) 8688 9632
Çalışma Saatleri................................................................................................................................... Pazartesi-Cuma arası (ulusal tatiller hariç) 08:00-18:00 saatleri arasında
E-posta......................................................................................................................................................................................................................................................................................... vs@agd.nsw.gov.au
Web sitesi................................................................................................................................................................................................................................................................ www.lawlink.nsw.gov.au/vs
Tüm postalar için yazışma adresi.................................................................... The Commissioner, Victims Services, Locked Bag 5118, Parramatta NSW 2124
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