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Nerede yardım var?
Danışmanlık ve koruma kuruluşları
•  Kadın danışma yeri 

0 25 61/37 38
•  Kadın evi Bocholt 

0 28 71/4 01 94
•  Kadın koruma evi Gronau 

0 25 62/81 73 40
•  Evsel şiddette kontak ve başvuru yeri 

0 25 61/9 52 30

Sulh Mahkemeleri
•  Ahaus’ta 0 25 61/42 70
•  Bocholt’ta 0 28 71/29 50
•  Borken’de 0 28 61/89 90
•  Gronau’da 0 25 62/92 00

Kurbanlar için temas kurulacak kişiler
•  Borken ilçe polisi kurban koruma görevlileri  

0 28 61/9 00 55 04 
0 28 61/9 00 55 05

•  Weisser Ring e. V.  
0 25 42/95 41 19  
(Kriminal olay kurbanlarının desteklenmesi ve 
suçlardan korunma için kamu yararına dernek)

24 Saat yardım

• Polis acil çağrı: 110
• Kadın evi Bocholt: 0 28 71/4 01 94
• Kadın koruma evi Gronau: 0 25 62/81 73 40
•  Alman çocuk koruma birliğinin çocuk ve gençlik 

telefonu “Acıya karşı numara” 
0 800/1 110 333

•  Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“  
0 80 00/11 60 16, www.hilfetelefon.de

Danışmanlık hizmeti 
ücretsiz ve güvenilir!

YARDIM!

Künye:

Yayınlayan:
GewAlternativen – (=Şiddet alternatifleri)
Borken ilçesinde kadınlara ve çocuklara 
karşı şiddetle savaşım için yuvarlak masa

Tasarım:
www.elemente-designagentur.ms

Güncellik: Ocak 2014
Türkisch

BAKIN ! 
HAREKETE 
GEÇİN!
YARDIM!
EVSEL  
ŞİDDETE  
KARŞI!



Ev içi şiddet
•  Ağırlıklı olarak kadınları ve çocukları 

ilgilendirmektedir
•  Aşağılamaların ve şiddet faaliyetlerinin 

yanı sıra bunlarla bağlantılı neticelerin 
kurban için sürekli arttığı, sinsi bir süreçtir

•  Ağırlıklı olarak ev çevresinde meydana 
gelmektedir

•  Hususi bir mesele değildir, bilakis umumi 
bir meseledi

Ev içi şiddet nedir?
Ev içi şiddet, birlikte yaşayan, aynı 
evi paylaşan veya paylaşmış insanlar 
arasındaki şiddettir
•  Erkekler – Kadınlar
•  Ebeveynler – çocuklar
•  Aynı cinsiyete sahip yaşam partnerleri
•  vb.

Ev içi şiddette ne yapılmalı?
Eğer evde şiddet olduğunu öğrendiyseniz, 
Polis acil çağrı 110’u arayabilirsiniz. Polis, faili 
10 günlüğüne evden uzaklaştırma imkânına 
sahiptir.
Fail anahtarını vermek ve evi terk etmek 
mecburiyetindedir.
Bu süre dahilinde ortaklaşa kullanılan eve geri 
dönemez. Geri dönüş yasağına uyulması polis 
tarafından kontrol edilmektedir.
Eğer fail geri dönüş yasağını dikkate almazsa, 
tekrar polisi arayın.

Evden taşınma – nereye?
Eğer evinizde kalmak istemiyorsanız veya 
kalamıyorsanız, bir kadın koruma kuruluşunun 
yardımından faydalanma imkânınız bulunmaktadır.
Orada siz ve çocuklarınız 24 saat boyunca barınabilir 
ve korunabilirsiniz, uzmanlara ücretsiz danışabilirsiniz 
ve yaşamınızın ileriki safhaları konusunda destek 
alabilirsiniz.

Sulh mahkemesinden talep 
edebileceğiniz koruma imkânları

Mahkeme faile şunları yasaklayabilir
•  Telefon, mektup, SMS, E-Mail vs. üzerinden de olsa 

bile, sizinle temasa geçmesini 
•  Size veya sizin evinize belirli bir çevreye kadar 

yaklaşmasını
•   Düzenli olarak bulunmanız gereken yerlere gitmesini, 

örneğin iş yeri, kreş

Ev içi şiddetin biçimleri 
•  Vurma, tekmeleme
•  Seksüel şiddet
•  Aşağılama, küçük düşürme
•  Tehditler, hakaretler
•  Kilitleme, sosyal engelleme
•  Paranın saklanması veya alınması
•  vs.
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Şiddete göz 
yummak zorunda 

değilsiniz!
Korumasız 

değilsiniz ve 
kanuni haklarınız 

var!

Evin ileride de tek başına 
kullanabilmesi için yasal 
imkânlar

Evden uzaklaştırma ve geri dönüş yasağı 
genelde 10 gün için geçerlidir; bu süreyi yasağı 
uzatma imkanına sahipsiniz. Bu süre içinde, ev 
tahsis edilmesi ve yaklaşma ve iletişim kurma 
yasağı gibi başka koruma talimatları ile ilgili 
olarak sulh mahkemesine başvurabilirsiniz. 
Evden uzaklaştırma süresi 6 aya kadar 
uzatılabilir.
Polis müdahalesi bulunmamış olsa bile evin 
tahsis edilmesi dilekçesi verebilirsiniz. Böyle bir 
başvuru için mutlak şekilde yaralanma olmasına 
gerek yoktur, sadece tehdit bile yeterlidir. Bu 
husus, özellikle evde yaşayan çocukların huzuru 
bozulacağı zaman da geçerlidir. 
Gerekli başvuruları sulh mahkemesine yapılır. 
Bu başvuru, mahkeme görevlilerine sözlü olarak 
da yapılabilir. Ayrıca başvuru için bir avukat da 
tutabilirsiniz. Başvuru için maddi imkanlarınız 
yetersiz olduğunda, bu süreç boyunca 
devletten mali destek almak için başvuruda 
bulunabilirsiniz.

BAKIN ! 
HAREKETE 
GEÇİN!
YARDIM!
EVSEL  
ŞİDDETE  
KARŞI!


