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HilfeHilfe	für	Frauen	
und	Mädchen

Gewalt
bei körperlicher, sexualisierter, 
psychischer, ökonomischer

Kadın ve Kızlar Danışma Yeri çalışan-
ları size kısa vadeli ve ücretsiz özel 
veya telefonlu danışma sunuyor. Size 
önemli kararları vermekte ve bunları 
hayata geçirmekte destek sunuyor-
lar. Danışma güvenilir ve isterseniz 
anonim tutulabilir.

İsterseniz bize polis yardımıyla bağlantı kurabilirsiniz.

Aile	içi	şiddet	olaylarında	önemli	olan	kuruluşlar:
■	 Polis	acil	çağrı																				 	 	  
 110
	
■  Aile	içi	şiddet	olaylarında	danışma	   
 Kadın ve kızlar danışma yeri    
 Telefon 02303 82202

■ Aile	içi	şiddetten	sonra	barınma	 	 	
	 Çocuklu kadınlar için / Kadın Sığınma Evi
 Telefon 02303 7789150

■	 Çocuklara	kötü	muamele	durumunda	 	
	 Çocukları koruma birliği    
 Telefon 02303 15901

■	 Hukuki	ilerleyişle	ilgili	sorular	 	 	
 Polis mağdur koruma görevlisi    
 Telefon 02307 9214568

Aile	içi	şiddet,	hususi	bir	mesele	değildir

Aile içi şiddet toplumumuzda en yaygın şiddet şeklidir 
ve ilk başta kadın ve çocukları vurmaktadır. Federal 
Almanya Cumhuriyetinde her 3.kadın şiddete maruz 
kalıyor.

Partneriniz	size	ve	çocuklarınıza
■ hakaret ediyor ve sizi alçaltıyorsa
■ küfür ediyor veya tehdit ediyorsa
■ dövüyor veya kötü muamele ediyorsa 
■ hapis veya izole ediyorsa 
■ size cinsel şiddet uyguluyorsa 
■ sizi takip, taciz ve terrorize ediyorsa
 bunu kabul etmeyiniz.

Aile	içi	şiddet	bir	suçdur!

2002 yılında »Şiddete karşı koruma yasası« yürürlüğe 
girmiştir. Bu yasayla mağdurların koruması ve hakları 
güçlendirilmesi, zanlılara ise hesap sorulmasını öngö-
rüyör. Polis kadınların ve çocukların güvenliğinin sağ-
lanması için bir dizi tedbirleri almakla görevlidir. Bizim 
isteğimiz sizin cesaretlenmeniz ve bu tedbirleri kendi 
güvenliğiniz için talep etmenizdir.

Şiddetsiz bir hayat sizin hakkınızdır!

Kadın	ve	
Gençkızlar	
danışma	yeri

Fiziksel, cinsel, ruhsal ve ekonomik 
şiddete maruz kalan kadın ve kızlar 
için yardım



En	önemli	olan	sizin	güvencenizdir!

Size şiddet uygulayan ya da sizi tehdit eden biriyle 
yaşıyorsanız, kendi güvenceniz için her zaman polisi 
arayabilirsiniz. Siddet uygulayan şahıs ile ilişki yaşamı-
yor olsanız da, bu yardımı talep edebilirsiniz.                  

Şiddet	uygulayan	uzaklaştırılır!

Polis	 sizin	 güvencenizin	 sağlanması	 için	 çeşitli	
tedbirleri	hayata	geçirebilir:

1. Şiddet uygulayan kişi10 gün evden uzaklaştırılır.

2. Bu süre içinde, şahısa geri dönüş yasaklanır, yani 
şiddete uğrayan kişinin evine girme yasağı konur, ev 
sahibinin kim olduğu bu hususta önem taşımamak-
tadır. Şiddet uygulayan kişi evden özel eşya almak 
istediğinde, buna sadece polis eşliğinde izin verilir.

3.  Geri dönme yasağı polis tarafından kontrol edilir. 
Ìhlal söz konusu olduğunda suçlu para cezasına 
çarptırılır. Polis bu durum hakkında kısa protokol 
tutar ve bunu elinize verir.

4.  Özel durumlarda zanlının size ve çocuklarınıza 
yaklaşma yasağı uygulanır.

5.  Aile içi şiddet vakalarında polis her zaman ihbarda 
bulunuyor.

Yabancı uyruklu bayanlar için: Oturma izniniz eşinize 
bağlı ise, polisin verdiği kısa protokol ile kendi oturma 
izniniz için başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer eşinizle iki 
seneden fazla Almanya’da yaşıyorsanız, başvurunuz 
kabul edilir. Bu süre dolmamışsa yabancı dairesinde 
başvuruda bulunmanız gerekir.

Evinizde	kalmak	istediğinizde

On günlük uzaklaştırma süresi, size uzman yardım ve 
sonraki adımlar hakkında bilgi edinmenizde zaman 
kazandırır. Sulh mahkemesinde değişik koruma ola-
nakları talep edebilirsiniz. 

Düşük kazançlıysanız destek amaçlı bir avukat tutma 
hakkına sahipsiniz. Bunun için sulh mahkemesinde 
hukuki danışma yerine başvurabilirsiniz. Mahkeme 
yoluyla koruma olanakları talep edebilirsiniz. Mahkeme 
kararını alana kadar geri dönüş yasağı toplam 20 güne 
çıkarılabilir.

Gerekirse mahkeme hızlandırılmış bir davayla bir dizi 
tedbirler alabilir: Siddet	 uygulayan	 kişiye	 yönelik	
alınabilecek	tedbirler	şunlar	olabilir:

■ Eve girme yasağı koymak.

■ Eve yaklaşma yasağı koymak.

■ Sizin düzenli bulunduğunuz yerlere yaklaşmamak 
(iş yeri, kreş vs.).

■ Sizinle iletişim araçları ile bağlantı kurulmasını en-
gellemek (telefon, Email vs.).

■ Mahkeme ortak kullanılan evi, belirli bir süre için, 
size tek başına kullanma hakkını verebilir.

Evde	kalmak	istemiyorsanız?

Çocuklarınızla birlikte günün her saatinde buraya baş-
vurabilirsiniz. Telefon 02303 7789150.

Size	yardım	ve	destek	sunulmasına	izin	verin!

Muhakkak sizinde sorularınız vardır:

■ Gelecekte beni ne bekliyor?

■ Kendi güvencem için hukuki adımlar atmam gönül-
lümü yoksa zorunlumu?

■ Şiddet içermeyen bir beraberlik nasıl sağlanabilir?

■ Ayrılmak ve kanunen haklarım hakkında bilgilenmek 
mi istiyorum? Partnerim tekrar şiddet uyguluyorsa, 
polisi ve adli önergelere uymuyorsa, ne yapmam 
gerekiyor?

■ Çocuklarım ne olacak?

■ Geçimimi nasıl sağlayabilirim?


