
„Kalpten fazlasɪnɪ kɪrdɪ“
Eşi tarafɪndan ev içi şiddete maruz kalan Eşi tarafɪndan ev içi şiddete maruz kalan 
kadɪnlara Frauenberatung.EN (Kadɪnlar kadɪnlara Frauenberatung.EN (Kadɪnlar 
için danɪşma) tavsiyelerde bulunuyor ve için danɪşma) tavsiyelerde bulunuyor ve 
destek veriyor.destek veriyor.
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Almanya´da her 3 kadɪndan birinin eşi (partneri) veya eski eşi (partneri) tarafɪndan hakarete 
uĝradɪĝɪnɪ, aşaĝɪlandɪĝɪnɪ, başka insanlarɪn önünde küçük düşürüldüĝünü, sürekli kontrol edildiĝini 
ve ha  a teh  t edildiĝini biliyormuydunuz? 
Almanya´da her 6 kadɪndan birinin eşi tarafɪndan düzenli olarak fi ziksel şiddete maruz kaldɪĝɪ 
konusunda açɪklama yaptɪĝɪnɪ biliyormuydunuz?
Aslɪnda kadɪnlarlar eşleriyle birlikteliklerinde kendilerini aile arasɪ güvenli ve sevgi dolu bir ortamda 
hissetmek isterler - tabi ki buna tartɪşmalar da dahildir. Fakat eşi tarafɪndan hakaretler, ö  e 
krizleri, aşaĝɪlanmalar ve kötü davranmalar (dövme) tekrarlanɪyorsa, bunlar birer UYARI olarak 
algɪlanmalɪdɪrlar.

Çoĝu kadɪnlar bu durum karşɪsɪnda nasɪl davranmalarɪ gerek  ĝini bilemiyorlar. Bazɪ kadɪnlar 
korkudan donup kalɪyor ve başkalarɪnɪn yardɪmɪna güvenmiyorlar. Bazɪlarɪ eşlerine olan sevgileri 
ve korkularɪ arasɪnda kararsɪz kalɪyor. Çoĝu göçmen kadɪnlar da eşlerinden ayrɪldɪĝɪnda oturma 
haklarɪnɪ kaybetmekten korkuyorlar.  

Sorularɪnɪz ve problemleinizle yalnɪz kalmayɪnɪz. Biz, Frauenberatung.EN (Kadɪnlar için 
danɪşma) personeli olarak sizi desteklemeye hazɪrɪz!

Ev içi şidde  n tanɪmɪ!
Başkalarɪnɪn yanɪnda:
· Eşiniz size hakaret e   mi, size baĝɪrdɪmɪ veya başka insanlarɪn  
 önünde küçük düşürdümü?
· Eşiniz sizi kasten utanç verici duruma düşürüyormu?

Cinsel anlamda:
· Zorla istemediĝiniz biçimde veya türde cinsel ilişkiye girdinizmi?
· Pornografi  bakmaya mecbur edildinizmi?
· Mecburi cinsel ilişkide bulundunuzmu veya tecavüze   
 uĝradɪnɪzmɪ?

Aile içi şidde  n deĝişik örnekleri:
Eşiniz sizi aşaĝɪda belir  ldiĝi gibi tehdit e   mi:
· Size şiddet uygulamakla?
· Onu terk etme durumunda oturma müsaadenizi kaybetmekle?
· Çocuklarɪ elinizden almakla?

Kadɪnlara karşɪ şiddet denildiĝinde çoĝu insanɪn aklɪna „morarmɪş 
göz“ geliyor. Fakat özellikle birlikteliklerin ve aile* içi şidde  n deĝişik 
türleri yaygɪndɪr.

Günlük yaşamda:
· Kiminle görüşüp görümeyeceĝinizi eşinizmi belirliyor?
· Eşiniz dɪşarɪ çɪkmanɪzɪ veya telefonla görüşmenizi yasaklɪyormu?
· Eşiniz size hiç veya az para mɪ veriyor?
· Birlikteliĝinizde kendinizi tehlikede hissediyormusunuz veya 
 korkuyormusunuz?
· Eşiniz size hiç vurdumu, saçɪnɪzɪ çek  mi, sizi hiç tekmeledimi  
 veya boĝazɪnɪzɪ sɪktɪmɪ?
· Istemediĝiniz halde evlendirildinizmi veya yakɪn zamanda  
 istemediĝiniz biriyle evlendirilecekmisiniz?
· Ayrɪldɪĝɪnɪz için eski eşiniz sizi takip mi ediyor, telefon açarak,  
 SMS göndererek veya mektup yazarak taciz mi ediyor, yoksa  
 sizi gözetliyormu?

* şiddet uygulayan şahɪs eşiniz, babanɪz, erkek kardeşiniz, birlikte oturduĝunuz (kadɪn veya erkek) kimse vsr. olabilir
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· Ayrɪlɪk istemesem bile kendimi şidde  n devamɪna karşɪ nasɪl  
 korurum?
· Biz artɪk ayrɪ yaşɪyoruz, fakat beni hâlâ bɪrakmɪyor?

Aniden şiddete uĝrarsanɪz veya eşiniz şidde  n devamɪyla sizi tehdit 
ederse ve siz korunmaya ih  yaç duyarsanɪz: bu durumda bizde 
doĝru adrestesiniz.
Sizinle beraber şiddete karşɪ nasɪl korunabileceĝinizi planlɪyoruz 
ve size emniye  e olabileceĝiniz bir ikametgah aramakta yardɪmcɪ 
oluyoruz.

Danɪşma hizmetlerimiz ücretsizdir ve gizli tutulur. Kurumumuz sɪr 
saklama yükümlülüĝüne baĝlɪdɪr.
Ne gibi girişimlerde bulunabileceĝinize kendiniz karar verirsiniz. 
Biz sizi vereceĝiniz hiç bir karara zorlamayɪz.

· Eĝer evinizde kalmak istemiyorsanɪz polis size, yalniz veya  
 çocuklarɪnɪzla beraber, kadɪn sɪĝɪnma evine ulaşmanɪzda  
 yardɪmcɪ olabilir.

Eĝer eşiniz (kadɪn veya erkek), babanɪz, erkek kardeşiniz, erkek 
arkadaşɪnɪz size şiddet uyguluyorsa veya sizi tehdit ediyorsa, bu 
bir özel mesele deĝildir, bur bir suçtur.

Ev içi şiddete maruz kalɪyorsanɪz bunu başka insanlarla 
paylaşmalɪsɪnɪz. Belki kendisine son derece güvendiĝiniz ve desteĝini 
alabileceĝiniz bir arkadaşɪnɪz (kadɪn veya erkek) yada bir akrabanɪz 
vardɪr. Ama buna raĝmen çoĝu sorularɪnɪz cevapsɪz kalabilir! Işte 
burda size Frauenberatung.EN (Kadɪnlar için danɪşma) destek 
veriyor.

Bu durumda sɪk sɪk rastlanan sorular aşaĝɪda belir  lidir:

· Duygularɪm karmakarɪşɪk. Ne yapmalɪyɪm?
· Bana vurmadɪĝɪ halde içinde bulunduĝum durum şiddet mi?
· Ayrɪlɪrsam kendi geçimimi nasɪl saĝlayabilirim? 
 Oturma müsaadem ne olacak?
· Ayrɪlɪk durumunda çocuklar ne olacak?

Telefon 110

· Polis suçluyu evden uzaklaştɪrabilir, evin anahtarɪna el koyabilir   
 ve 10 gün süreyle eve dönmesini yasaklayabilir. Ihtar edilmiş 
 kişi geri dönmeme yasasɪna uymazsa derhal polisi aranmalɪdɪr.
 
· Siz evinizde kalɪp bu 10 günü haklarɪnɪzɪ araştɪrmakla 
 geçirebilirsiniz ve daha sonraki girişimlerinizi planlayabilirsiniz   
 (haklarɪnɪzɪ „şiddete karşɪ koruma yasasɪ“ kapsamɪnda takip 
 edebilirsiniz).

· Siz istediĝiniz tak  rde polis telefonunuzu Kadɪn Danɪşma  
 Merkezi`ne (Frauenberatung.EN) bildirebilir. Bizde en kɪsa 
 zamanda sizinle temasa geçeriz. Sizi haklarɪnɪz, imkanlarɪnɪz 
 ve ayrɪca başka sorularɪnɪz açɪsɪndan bilgilendiririz, fi kir veririz. 

Ne yapabilirsiniz?
Kadɪn Danɪşma Merkezi´ne (Frauenberatung.EN) başvurunuz!

Ani şidde  e ve tehdi  e polisi arayabilirsiniz!



Ev içi şiddet durumunda dilekçe verip „şiddete karşɪ korma yasasɪ 
(§1 ve § 2 GewSchG) kapsamɪnda suçlunun evden azaklaştɪrɪlmasɪnɪ, 
birlikte kullanɪlan konutun size bɪrakɪlmasɪnɪ ve/veya sizin 
bulunduĝunuz ortamdan uzak durmasɪnɪ ve size yaklaşmasɪnɪn 
yasaklanmasɪnɪ talep edebilirsiniz.
Bu dilekçe ile bizzat kendiniz veya Frauenberatung.EN (Kadɪnlar 
için danɪşma) yardɪmɪyla veya avukat danɪşmanlɪĝɪyla ikâmet 
e   ĝiniz bölgenin Yerel Mahkemesine (Hukuk Departmanɪ) 
başvurabilirsiniz.

„Şiddete karşɪ koruma yasasɪ“ kapsamɪnda  haklarɪnɪz! Kadɪn Sɪĝɪnma Evi´ne giden yol!

Alman vatandaşɪ  
olmasanɪz bile bi  şikteki  
haklara ve imkânlara sahipsiniz!

Kadɪn Sɪĝɪnma Evleri Almanya çapɪnda sizi ve çocuklarɪnɪzɪ şidde  n 
devamɪndan koruyor, güveninizi ve emniye  nizi saĝlamak için çalɪşɪyor.
Ennepe-Ruhr-Kreis´ta bulunan Kadɪn Sɪĝɪnma Evi telefon ha  ɪ gece 
gündüz 24 saat hizme  nize açɪktɪr. Kendi emniye  niz açɪsɪndan adresimiz 
gizli tutuluyor. Kadɪn Sɪĝɪnma Evi´ne güvenli bir şekilde ulaşmanɪz için ne 
gibi tedbirler almanɪz gerek  ĝi sizinle telefonda bizzat görüşülüyor. 
Eĝer mümkün ise bi  şikte belirlenen evraklarɪn yanɪnɪzda bulunmasɪ 
gerekir:
Pasaport, çocuklarɪn Doĝum Kayɪt Örnek´leri, Saĝlɪk Sigortasɪ Kartɪ, 
Evlilik Cüzdanɪ.

Frauenhaus (Kadɪn Sɪĝɪnma Evi) Ennepe-Ruhr-Kreis telefon 
ha  ɪ: 02339-6292
Kuzey Ren Ves  alya eyale  nde bulunan Kadɪn Sɪĝɪnma 
Evlerinde yer bulabilmek için bi  şikteki internet adresinden 
bilgi edinebilirsiniz: www.frauen-info-netz.de

Göçmen kadınlar için bilgiler:

· İh  yaç duyulduğunda, danışma görüşmesi için bir kadın 
 tercüman organize edebiliriz.
· Kadına Yönelik Şiddet yardım telefon ha   , yılın 365 gününde  
 ve 17 dilde kadına yönelik şiddet konusunda telefonla 
 ücretsiz danışmanlık hizme   sunuyor.
 Tel. 0800 116 016

Mahkeme sizi koruma amaçlɪ bi  şikteki düzenlemeye karar verebilir:
 · Müşterek kullanɪlan evin yalnɪz sizin idarenize bɪrakɪlmasɪna.
 · Eşinizin sizin çevrenize ancak belirli bir mesafeye kadar 
  yaklaşabileceĝine.
 · Eşinizin sizin düzenli olarak bulunduĝunuz yerlere  
  uĝrayamamasɪna (örneĝin ev, işyeri, çocuk yuvasɪ, okul).
 · Eşinizin sizinle ile  şim kurmamasɪna (örneĝin telefon, fax, 
  mektup, e-mail, SMS aracɪlɪĝɪyla).
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Frauenberatung.EN (Kadɪnlar için danɪşma):
 58332 Schwelm, Markgrafenstr. 6 
 Tel. 023 36 - 475 90 91  
 58452 Witten, Augustastr. 47 
 Tel. 023 02 - 5 25 96

 45525 Hattingen, Talstraße 8, 
 im Bürgerzentrum Holschentor
 Tel. 023 24 - 38 09 30 50 
 info@frauenberatung-en.de
 www.gesine-intervention.de

Bize ulaşım:
Frauenhaus EN (Kadɪnlar için danɪşma)
Tel. 023 39 - 62 92
 

Polizei-Notruf (Polis imdat)
Tel. 110

Baĝɪş Hesap Numarasɪ: Förderverein (Destek Derneĝi) Frauen helfen Frauen EN. e.V., IBAN: DE05 4525 0035 0012 6005 57 


