Türkisch

Dayak atan kişi gitmeli!
Her insanın şiddetsiz bir
Yaşam Hakkı vardır.

“Herkesin Yaşam Hakkı ve Bedeni
Dokunulmazlık Hakkı vardır. Kişinin
özgürlüğüne dokunulamaz.“
Anayasanın 2. Maddesinin 2. Paragrafı

Bu şu demek:
• Evlilikte dahi “Hayır“ diyebilme hakkı.
•	Bir partner veya başka biri tarafından saygılı davranılma
ve ciddiye alınma hakkı
• Eşten ayrılma hakkı.

Hayat arkadaşınızın veya yakın çevrenizden
birinin şiddet uygulamasına maruz kaldınız
mı?
Hayat arkadaşınız veya başka biri…
•	Sizi, arkadaşlarınızın, dost ve akrabalarınızın yanında
kötüleyip, size hakaret ediyor mu?
•	Sizin, arkadaşlarınızla, dostlarınızla ve ailenizle buluşmanıza izin veriyor mu?
•	Sizin, evi terketmenize engel mi oluyor?
•	Sizin, para durumunuzu kontrol mü ediyor?
•	Aniden öfkelenip, kendini mi kaybediyor?
•	Sizin eşyalarınıza zarar mı veriyor?
•	Sizi, çocuklarınızı, akrabalarınızı, arkadaşlarınızı, ev
hayvanlarınızı ve hatta kendi kendini yaralamakla mı
tehdit ediyor?
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•	Sizi dövüyor, itip kakıyor veya ısırıyor mu?
•	Sizi cinsel ilişkiye mi zorluyor?
•	Sizin ayrılmanızı veya ayrılmak istemenizi kabullenemeyip, sizi takip mi ediyor? Sizi rahatsız edip, size askıntı
mı oluyor? Sizi korkutuyor mu?

Bunlara katlanmak zorunda değilsiniz!
Suçu kendinizde aramayın! Kadınları veya çocukları tehdit
etmenin veya onları dövmenin savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Hesap verecek olan şiddet uygulayandır, Siz değil.

Medeni Kanunun Size tanıdığı Korunma Hakkınızı kullanın
Şiddeti Önleme Yasası, Sizin haklarınızı, Size karşı şiddet
kullanan eşinize karşı kuvvetlendirmektedir.
•	Başvurmanız halinde, mahkeme şiddet kullanan kişiyi,
bu kişi kirada oturuyor yada mal sahibi dahi olsa, yasa
gereği altı ay süreyle birlikte oturulan evden uzaklaştırabilir.
•	Yasa, Sizi evin dışında uğrayabileceğiniz taciz ve
sarkıntılıklara karşı da koruma altına almaktadır.
Mahkeme vereceği kararla, şiddet kullanan kişinin, Sizin
arzunuz dışında Size yaklaşmasını, Size Telefon etmesini
ve sizinle temas kurmasını yasaklayabilir.
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Acil durumda ne yapabilirsiniz?
•	Partnerinize veya yakın çevrenizden birine şiddet uygulanması durumunda polise telefon ediniz: 110 – Polis Sizi
korumak zorundadır ve gerekirse şiddet kullanan kişiyi
maksimum 14 gün süreyle evden uzaklaştırabilir (Evden
Uzaklaştırma).
•	Kendinizi evinizde güvende hissetmiyorsanız ve korkuyorsanız veya daha fazla yardıma ve desteğe ihtiyaç
duyuyorsanız, bir Kadın Evine (Frauenhaus) başvurunuz.
Siz ve çocuklarınız orada yanlız olmayacaksınız ve himaye altında olacaksınız.
• Yara izlerinizi daima bir doktor raporuyla belgeleyiniz
•	ProBeweis ağı, yaralanma söz konusu olduğunda bu
durumun usulüne uygun ve mahkeme tarafından değerlendirilebilecek şekilde belgelenmesine ve yaralanma
izlerinin emniyet altına alınmasına yönelik hizmetler
vermektedir. Bu amaçla Hannover veya Oldenburg Tıp
Yüksekokulu’na veya ülkedeki sayısız partner kliniğe
başvuruda bulunabilirsiniz. Muayene sonuçları tıbbi
gizlilik yükümlülüğüne tabidir ve sadece açıkça talep
edilmesi halinde örneğin, polise veya savcılığa iletilebilir.
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Daha fazla bilgi için www.mh-hannover.de/probeweis.
html adresini ziyaret ediniz. 0511/532-5533 (Hannover
Ambulansı) ve 0176/1532 4572 (Oldenburg Ambulansı)
numaralı telefonlardan da bilgi alabilirsiniz.
•	Dayakla tehdit edildiğiniz an, ama en geç şiddete maruz
kaldıktan hemen sonra, bütün önemli belgeleri toplayınız,
nakit para temin ediniz ve Size gerektiğinde belkide kaçmanız için gerekli olacak olan herşeyi emin ve güvenli bir
yerde saklayınız.

Nereden nereden yardım isteyebilirsiniz?
Ciddi bir şekilde yaralanmayı beklemeyiniz. Şiddetin dozu
artacaktır. Zamanında Yardım ve Koruma için.
•	Kadın Evlerine (Frauenhäuser), Danışma Bürolarına
(Beratungsstellen), * Acil Yardıma (Notruf)
•	Arkadaşlara, dostlara, akrabalara ve komşulara
•	Bir Avukata veya bir Hukuk İşleri Bürosuna
(Rechtsberatungsstelle)
•	Yakınınızdaki Mağdurlar için Yardım Bürolarına
(Opferhilfebüros)

Kurban eğer bir bayan arkadaşınız, komşunuz
veya akrabanızsa, ne yapabilirsiniz?
İlgisiz kalmayın!
Yardım elinizi uzatın. Sabırlı olun. Şunu unutmayın: Kötü
muamele konusunda konuşmak hiç de kolay değildir. Şöyle
düşünün, kendiniz buna benzer bir durumda olsanız, sizin
için ne iyi olabilir.
* Telefon numaralarını günlük gazetelerde, genellikle Acil Yardım (Notfalltelefonnummer)
Telefonlarının yanında veya Telefon Rehberinde (Kadınlar Kadınlara yardım ediyor
„Frauen helfen Frauen“ bölümünde) bulabilirsiniz.
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