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Daha fazla Bilgi 
Herhangi bir daha fazla bilgi isterseniz ya da emin 
olmadığınız bir konu varsa, lütfen VIA’ya sorun. 
İşlenen suçtan etkilenmiş mağdurlara uygulamalı 
ve duygusal destek sağlayan, gönüllü bir 
organizasyon olan İskoç Mağdur Desteği’ni 
(Victim Support Scotland (VSS)) de aramak 
isteyebilirsiniz. Telefon numaraları: 

0845 60 39 213 çalışma saatlerinde 
0845 30 30 900 geceleri ve hafta sonları 
www.victimsupportsco.org.uk
VIA sizi diğer organizasyonlarla da iletişim 
halinde olmanızı sağlayabilir. 

VIA’ya Ulaşın 
Yerel VIA ofisinize ekteki yazıda yer alan telefon 
numarasından ulaşabilirsiniz. 

Alternatif olarak lütfen VIA Milli Ekibi ile iletişime 
geçin: 

Telefon:01389 739557  Faks: 0844 561 4180 

E-posta: 
vianationalteam@copfs.gsi.gov.uk 

Nasıl yardımcı olabiliriz 

Mağdur Bilgi ve Tavsiye Krallık Ofisi ve Savcılık Servisi’nin 
(Crown Office and Procurator Fiscal Service) bir parçasıdır. 
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Eğer bu dokümanı başka bir dilde, büyük baskı, Braille  
alfabesinde veya farklı bir formatta isterseniz lütfen bizi 
arayın. 18001 ekleyerek yapılan RNID tip aramaları kabul 

ediyoruz. 



 
Nasıl yardımcı olabiliriz 

 
 
 
 
Bilgi ve Tavsiye 

 

Eğer işlenen suçtan etkilendiyseniz, cezai yargı 
sistemiyle karşılaşmış olabilirsiniz.  

 
İşlenen suçun fiziksel ve duygusal etkilerinden 
kurtulmaya çalışırken bu durum stresli ve karmaşık 
olabilir.  

 
Mağdur Bilgi ve Tavsiye [Victim Information and 
Advice (VIA)] Krallık Ofisi ve Savcılık Servisi’nin  
(Crown Ofis and Procurator Fiscal Service) bir 
parçasıdır. Savcılık Servisi İskoçya’daki suçların 
araştırılması ve adli takibinden sorumludur.  

 

 

VIA çalışanları savcı değildir. Bizim görevimiz 
mağdurlara, görgü tanıklarına ve ayrıca ani 
gelişen beklenmeyen ya da suç kapsamındaki 
ölüm vakalarında en yakın akrabalara 
yardımcı olmaktır.  

“Özellikle yargı sistemimiz hakkında daha 
önceden deneyimim olmadığı için hizmetinizi 
ve personelinizi her zaman çok yardımsever 
buldum.” 

 
 

VIA ne yapabilir 
 

VIA aşağıdaki yollarla yardımcı olabilir: 
 
•  cezai yargı sisteminin nasıl işlediği 

konusunda bilgi ve tavsiye ile neler 
bekleyebileceklerinizi sağlamak 

 

•  davanızın gelişimi hakkında size güncel bilgi 
sağlamak 

•  size pratik ve duygusal destek sağlayabilecek 
organizasyonlarla iletişim kurmanıza yardımcı 
olmak 
 

•  dava mahkemeye intikal ettiğinde delil 
sağlamanız veya mahkeme katılmanız için 
yardımcı olabilecek desteklerin neler olduğunu 
görüşmek 

 

Herhangi bir noktada VIA’nın yardımını 
istemezseniz, sadece bizi bilgilendirin. Eğer fikrinizi 
değiştirirseniz, lütfen bizi arayın.  
 
 

Kime yardım edebiliriz 
 

VIA Savcılık Servisi’ne (Procurator Fiscal) 
rapor edilen, aşağıdaki suçları içeren 
mağdurlarına ve görgü tanıklarına 
yardımcı olur: 

•  Aile içi taciz 
 

•  Irkçı ya da dine bağlı suçlar 
 

•  Cinsel suçlar 
 

•  Çocuk mağdurlar ve görgü tanıkları  
 

•  Diğer ciddi suçlar 
 
Ayrıca şu konularda yardımcı oluruz: 
 

•  Cezai takibat gerektiren ölüm vakalarında ya 
da Ölümcül Kaza Yaralanması ya da kapsamlı 
soruşturma durumunda en yakın akrabalar.  

•  Savunmasız mağdurlar ve görgü tanıkları. 
Eğer ek desteğe ihtiyaç varsa bir kişi 
savunmasız olarak addedilebilir; örneğin, 
eğer İngilizce ana dilleri değilse ya da eğer 
delil sunmak için desteğe ihtiyaçları varsa ve 
mahkemeye çıkmada yardıma ihtiyaçları 
varsa.    

“Sunduğunuz hizmet gereklidir. Desteğiniz 
olmadan nasıl üstesinden gelebileceğimizi 
düşünmek bile korkutucu.” 

 

 

Lütfen Not Edin 
•  VIA, suçta kimin yargılanacağına ve 

neyle suçlanacağına karar veremez ve 
etkileyemez. Savcılık Servisi (Procurator 
Fiscal) (savcılık) ellerindeki delillere 
dayanarak takip için kamu yararına da 
dahil olmak üzere karar verir. 

 

(Kamu yararının anlamı, savcılık vakaya bütün 
açılardan bakacaktır – mağdur ve sanık dahil 
olmak üzere daha geniş bir toplum bakış 
açısından değerlendirecektir.) 

• Suçtan etkilenen biri için “şikayetini geri 
almak” sözkonusu değildir. Bu kararı 
savcılık verir. 

•  VIA danışmanlık ve mali destek 
sunmamasına rağmen, size yardımı 
dokunabilecek diğer kurumlarla sizi 
temasa geçirebiliriz. 


