
Ne yapmamız 
gerekir ... EVDE ŞİDDET VE ZOR-

BALIKTAN KURTULMANIN 
YOLLARI  Size bu konuda                     

yardımcı oluyoruz

EŞİTLİK HAKLARINI KORUMA SORUMLUSU

 Pforzheim Şehri  
 

 Enzkreis Kaymakamlığı

 Pforzheim Emniyet Müdürlüğü

... eğer
eşlerde ve ailede 

anlaşmazlıklar, 
problem halini almışsa?

... eğer
dayak ve kötü  

muameleden oluşan  
korku, normal yaşam  

haline gelmişse?

... eğer
aile, artık korumuyorsa?

... eğer
yara alan namus (şeref),

ön planda yer alıyorsa?

... eğer 
sevgi ve hayat  

arkadaşlığı,
 acı veriyorsa?
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Danışma Merkezi Evde şiddet ve zorbalık  
ve evden uzaklaştırma
 
Danışma Merkezi size, zarara uğrayan olarak ve 
aynı zamanda arkadaş, meslektaş, komşu veya aile 
fertleri olarak bilgi vermektedir. En iyi şekilde nasıl 
yardım alabileceğinizi (edebileceğinizi) bilmeniz için 
danışma telefonu:

	 Danışma	Merkezi:	0	72	31-37	87	31	

Bölge sosyal hukuk İdaresi

Bu konuda sıkıntısı olan şahıslar ve çiftlere yardım 
sunuyor:

..:. Anlaşmazlık konusunda kapsamlı    
      bilgilendirme

..:. Saldırganlığa karşı antrenmanlar

..:. Evden uzaklaştırılanlar için ikamet yerleri

	 Bezirksverein:	07231-1	55	31-0

	
Bilgi alınız!

Dilerseniz anonim bilgilendirme ve ev ziyaretleri, 
özel durumunuzun aydınlanması, daha sonraki saf-
halarda ne yapacağınız konusunda destek ve yardım, 
danışma yerlerine müracaatta aracılık yapma, 
tercümanların devreye sokulması hizmetleri. 

Bilgilendirme konuları 

..:. Hukuki durum

..:. Evden uzaklaştırma işlemi

..:. Yaklaşma yasağı (cep telefonu da dahil)

..:.  Maddi yardımlar

..:. Mahkemece belirlenen ikamet yeri  
 (Şiddetten Korunma Kanunu)

..:. Çocuklarınızın korunması

..:. İkamet haklarınızın açıklığa kavuşturulması

Sır saklama yükümlülüğüne  
sadık kalıyoruz!

Stand 01/08 



Acil Yardım

Polisi çağırmaktan korkmayın. Polis sizin tarafınızda 
olacaktır ve zorbalık yapanı hemen evden 
uzaklaştırabilecek ve evden	uzaklaştırma cezası 
verebilecektir.

	 Polis:	110

Veya eğer isterseniz, çocuklarınızla birlikte, kadın	
sığınma	evinin	korumasını	talep edebilirsiniz.  
Burada öncelikle emniyette olursunuz ve bundan  
böyle işin ehillerinin yardım ve desteğiyle, daha  
sonraki günlerde ne yapacağınızı düşünebilirsiniz.

	 Kadın	Sığınma	Evi:	:	0	72	31-45	76	30	

Şiddet ve zorbalık yapan kişi, polisçe konulan 
düzenlemelere uymadığı takdirde, kendisi 500 
€’luk para cezasına veya hapis cezasına bile 
çarptırılır. Evden uzaklaştırma, ilk adımda en 
fazla 7 gün ile sınırlandırılmıştır, fakat tehlike-
nin durumuna göre bu süre uzatılabilir.

Bu sırada kendinizi mutlaka bilgilendiriniz. 
Bu zaman içerisinde mağdur veya zarar veren 
olarak ne kadar erken bilgi ve yardım alırsanız 
o kadar iyi olur

Çünkü zorbalık ve 
şiddet hiçbir zaman 
kendiliğinden sona 

ermez!

Delillerin Emniyet Altına 
Alınması 
Mümkün olduğu kadar çabuk doktora	muayene olun ve 
yara-bereniz varsa rapor alın. Bu, sizin daha	sonraki	
savunmanız	için	çok	önemlidir! Gece ve hafta sonları 
hastaneye müracaat edebilirsiniz.

Evden Uzaklaştırma

Evden uzaklaştırma, akut bir tehlikeden korunma 
için polis	tarafından	alınan	acil	bir	tedbirdir. Bunun 
anlamı şudur; şiddet ve zorbalık yapan, bu fiilinden 
sonra hemen kendisinden ev	anahtarı	alınır ve hemen 
o anda evi terk etmesi gerekir. Ondan sonraki günler-
de, şiddet ve zorbalık yapan kişi ne evine geri dönebi-
lir ne de zarar verdiği kişiye yaklaşabilir.

Bu tedbirlere uyulması veya evden uzaklaştırmanın 
uzatılabilmesi konusunda her şehir ve belediyenin 
düzen dairesi (Ordnungsamt) görevlidir.

Zor durumdan 
kurtulmanın 
bir çözüm yolu 
vardır.


