TANIK YARDIM
SERVİSİ
Size yardımcı olabiliriz

TANIK YARDIM
SERVİSİ
BİZ KİMİZ
• Witness Assistance Service (Tanık Yardım Servisi)
OPP’nin bir bölümünü oluşturur. OPP, Victoria’da
işlenen ciddi suçları kovuşturur
• Mahkeme sürecinde her hususta mağdur ve tanıklara
yardımcı oluruz
• Ceza dava süreci konusunda bilgi sahibi olan uzman
ve nitelikli personele sahip özel bir servisiz
• Tanık Koruma ile bir ilgimiz yoktur ancak kanıt ve adres
sağlamanız ve mahkemeye gelişiniz ile ilgili güvenliğiniz
konusunda herhangi bir kaygınızın bulunması
durumunda, gerekli düzenlemelerde bulunmanıza
yardımcı oluruz.

GÖREVİMİZ NEDİR
• Ciddi suç davalarındaki yetişkin mağdurlara ve
tanıklara bilgi ve destek sağlarız
• Ceza davası ekibinin bir parçasıyız – polis, OPP avukatı
ve Baş Savcı’dan oluşan bir ekip (davayı mahkeme
huzurunda sunan kişi)
• Sevdiklerini kaybeden ailelere, cinsel tecavüz ve aile
içi şiddet davalarındaki mağdurlara, tanıklara ve
savunmasız mağdur kişilere öncelik tanıyarak yardımcı
oluruz
• Bildiriminizle ya da tanıklığınızla ilgili olarak sizinle
görüşemeyiz ancak kanıtlarınızı sunmanız sürecinde
size destek veririz.

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER
Aşağıda belirtilen hususlarda bilgi sağlarız:
• mahkeme süreci
• mahkeme süreci ile ilgili hak ve yetkileriniz
• davanın durumu ve duruşma tarihleri
• kanıt sağlayacak olmanız durumunda işlevinizin
ne olduğu ve mahkeme sürecinde neler
olabileceği
• Mağdur Etki Bildirimi’ni doldurmanız
• Victims of Crime Assistance Tribunal, Victims’
Register ve Adult Parole Board hususunda
bilgilendirilmeniz ve bu kurumlara bildirimde
bulunmanız.

Aşağıda belirtilen hususlarda yardımcı
olabiliriz:
• gerek duyduğunuzda destek ve yardım sağlarız
• önemli mahkeme duruşmalarından önce sizinle
buluşur ve özellikle kaygı duymanız durumunda
size destek veririz
• Sizinle birlikte duruşmanın yer alacağı mahkemeyi
dolaşarak, mahkeme görevlilerinin yürüttükleri
çeşitli işlerle ilgili bilgi sağlarız
• mahkeme süreci ile ilgili herhangi bir sorunuzu
yanıtlarız
• mahkeme içindeyken ya da tanıklık yaparken
güvenliğinizle ilgili herhangi bir kaygınızı sizinle
görüşürüz
• duruşmadan sonra sizinle konuşuruz
• OPP avukatı ile görüşerek size bir çevirmen
sağlamalarını isteriz
• ek destek almanız için sizi diğer kuruluşlara
havale ederiz.
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