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EV IÇI SIDDET
Maruz kaldiginiz siddet olayi, benzeri olmayan bir durum degildir ve genelde tahmin edilenden daha sik yasanir.
Hayat arkadasi veya kisiye diger yakin kimseler tarafindan yapilan kötü
muameleler toplumun bütün tabakalarinda görülmektedir.

Ev içi siddet
magdurlari için
bilgi.

Bilinen olaylarin çogunda siddet, erkekler tarafindan gerçeklestirilmektedir ve magdurlar agirlikli olarak kadinlar ve çocuklardir. Çocuklar, bu
durumda iki kat aci duymaktadirlar,
çünkü siddet çogunlukla direkt olarak çocuklara karsi yönelmekte veya
onlar, örnek olarak annelere karsi
uygulanan siddet eylemlerini, çaresizce birlikte yasamaktadirlar.
Ancak ev içi siddet ayni cinsiyetten
kimselerin sürdürdügü birlikte yasam
durumlarinda veya yasli insanlarin
bakimi sirasinda da meydana gelmektedir.

Biz, sizi bu problem ile bas
basa birakmak istemiyoruz !
Asagida yer alan bilgiler size polisin
hareket seklini açiklayacak ve size
"simdi ne olacak?" sorusunda yardimci olacak.

Kuzey Ren Vestfalya Polis Yasasi (PolG NRW)
Ivedi siddet durumlarinda Kuzey
Ren Vestfalya Polis Yasasi’nin 34.
maddesine göre polis, siddet uygulayan kimseyi, magdurun kendi evinde yeniden güvende olabilmesi için
evden uzaklastirabilir. Böyle durumlarda polis kural olarak 10 gün süreyle eve dönmeyi yasaklayabilir.
Verilen bu süreyle size, iyice düsünmeniz, baskalarina danismaniz ve
hukuk mahkemesince korunma saglanmasina iliskin dilekçe ile yerel
mahkemeye basvurmaniz için firsat
taninir. Böyle bir basvuru halinde geri dönme yasagi uzar.

Sizin güvenliginiz için polis geri dönme yasagina uyulup uyulmadigini
kontrol eder ve bu nedenle sizinle
yeniden görüsmeye gelir.
Sayet suç isleyen kisi, geri dönme
yasagina uymayacak olursa; her an
polisin Acil Yardim Numarasi olan
110’u arayabilirsiniz.
Uzaklastirilan kimseye, acilen ihtiyaci olan esyalari evden almasi için firsat taninir. Bu kimse, ancak mutlaka
gerekli durumlarda polis refakatinde
evden diger esyalarini alabilir.

Yeni süre, yerel mahkemeye dilekçe
ile basvurunun yapildigi gün baslar
ve mahkemece kararlastirilan bir
günde ve en geç 10 günün geçmesi
ile sona erer.
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Siddetten Koruma Yasasi (GewSchG)

01.01.2002 tarihinden itibaren yürürlükte olan Siddetten Koruma Yasasi,
uzun süreli hukuki bir koruma olanagi saglamaktadir.
Sayet siz ev içi siddetten magdur
olan bir kimseyseniz, bizzat kendiniz
veya avukat danismanliginda, birlikte kullanilan konutun kendinize birakilmasi için yerel mahkemeye dilek çe ile basvurabilirsiniz∗ .
Basvuru, örnegin evinize girilmesi,
evin çevresinde bulunulmasi veya
telefon ile rahatsiz edilme gibi, bazi
hareketlerin yapilmamasi amacini
da tasiyabilir.

Bunun disinda hayat arkadasiniza,
sizin düzenli olarak bulundugunuz
yerlerde bulunma yasagi da getirilebilir (örnegin isyeri, çocuk yuvasi,
okul, bos zamanlari degerlendirmek
için ayrilmis mekanlar, alis-veris
merkezleri).
Bu önlemler sayesinde sizin gelecekte güvende olmanizin saglanmasi istenmektedir.
Bu yasaya göre, sizi rahatsiz eden
veya size karsi kasti olan eski hayat
arkadasinizin veya baska bir kimsenin bu davranisini mahkeme kanaliyla yasaklatabilirsiniz.

Mahkemece verilen bu koruma kararina karsi gelinmesi
bir suçtur. Böyle bir durumda daima suç duyurusunda
bulununuz !

∗

Sizin için yetkili olan yerel mahkemenin
adresini yerel adresler veya danisma hizmetlerinden bulabilirsiniz (Ek kagit).

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Polis Dairesi bilgi veriyor
Bizim deneyimlerimiz !
Suç duyurusu !
Ev içi siddet kisisel bir konu degildir,
uygulanmasi halinde daha ziyade
düzenli bir sekilde, örnegin yaralama
veya hürriyetten yoksun kilma gibi
suçlar, islenmektedir.
Polis esas olarak bir ceza sorusturmasi açmaktadir. Bu sorusturmanin
baslatilmasi, sizin isteginizden bagimsiz olarak gerçeklesir.
Ceza sorusturmasinin yürütülmesi
esnasinda polis tarafindan düzenli
olarak ipuçlari aranir, taniklar sorgulanir ve deliller toplanir.
Hukuk mahkemesince bir koruma
saglamak üzere basvuruyu kolaylastirmak için polis size bir "ev içi siddet
halinde polisin görevine iliskin dokümantasyon" teslim eder.

Bir kere döven kimse, bunu tekrar
eder. Siddet iliskileri, çogu zaman
uzun yillara dayanan bir geçmise sahiptir. Siddet kullanimlari, önceden
hesaplanamaz ve git gide kisalan
araliklarla ve artan bir saldirganlikla
devam eder.
Siddet patlamalarini, barismalar ve
verilip tutulmayan sözler takip eder.
Bu sekildeki siddetin kisir döngülerinde, bir baski altina alan ve bir de
baski altina alinan kimse vardir.
Kendinizi bu siddet kisir döngüsünden kurtarin!

Danisma hizmetlerinden yararlanin ve size yardimci
olunmasini saglayin !
Egitim görmüs, uzman kimseler, danisma bürolarinda sorularinizin açikliga kavusmasi ve atilacak adimlara
karar vermeniz hususlarinda size
çok genis danisma olanagi sunarlar.
Bu hizmet, sizin kisisel durumunuza
yönelik olup gizlidir.
Kadin Siginma Evi'nde ayrica, gecenin ve gündüzün her saatinde korunma ve barinma olanagi bulabilirsiniz.

Yerel adresler ve danisma hizmetleri
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