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Dayak atan ki˛i gitmeli!
Her insan˝n ˛iddetsiz bir
Ya˛am Hakk˝ vard˝r.

Koca Daya˝ Madurlar˝ iÁin Koruma

• Sizin ayr˝lman˝z˝ veya ayr˝lmak istemenizi kabullenemeyip,
Sizi takipmi ediyor? Sizi rahats˝z edip, Size ask˝nt˝m˝ oluyor?
Sizi korkutuyormu?

«Herkesin Ya˛am Hakk˝ ve Bedeni
Dokunulmazl˝k Hakk˝ vard˝r. Ki˛inin
ˆzg¸rl¸¸ne dokunulamaz.»
Anayasan˝n 2. Maddesinin 2. Paragraf˝

Bu ˛u demek:
• Evlilikte dahi «Hay˝r» diyebilme hakk˝.
• E˛ taraf˝ndan sayg˝ gˆrme ve ciddiye al˝nma hakk˝.
• E˛ten ayr˝lma hakk˝.

Bunlara katlanmak zorunda deilsiniz!
SuÁu kendinizde aramay˝n! Kad˝nlar˝ veya Áocuklar˝ tehdit
etmenin veya onlar˝ dˆvmenin savunulacak hiÁbir taraf˝
yoktur. Hesap verecek olan ˛iddet uygulayand˝r, Siz deil.

Medeni Kanunun Size tan˝d˝˝ Korunma
Hakk˝n˝z˝ kullan˝n.
Yeni fiiddeti ÷nleme Yasas˝, Sizin haklar˝n˝z˝, Size kar˛˝
˛iddet kullanan e˛inize kar˛˝ kuvvetlendirmektedir.

E˛iniz Size kar˛˝ ˛iddet kullan˝yormu?
E˛iniz
• Sizi, arkada˛lar˝n˝z˝n, dost ve akrabalar˝n˝z˝n yan˝nda
kˆt¸leyip, size hakaret ediyormu?
• Sizin, arkada˛lar˝n˝zla, dostlar˝n˝zla ve ailenizle
bulu˛man˝za izin vermiyormu?
• Sizin, evi terketmenize engelmi oluyor?
• Sizin, para durumunuzu kontrolm¸ ediyor?
• Aniden ˆfkelenip, kendinimi kaybediyor?
• Sizin e˛yalar˝n˝za zararm˝ veriyor?

• Ba˛vurman˝z halinde, mahkeme ˛iddet kullanan ki˛iyi,
bu ki˛i kirada oturuyor yada mal sahibi dahi olsada,
yasa gerei alt˝ ay s¸reyle birlikte oturulan evden uzakla˛t˝rabilir.
• Yasa, Sizi evin d˝˛˝nda urayabileceiniz taciz ve sark˝nt˝l˝klara kar˛˝da koruma alt˝na almaktad˝r. Mahkeme verecei kararla, ˛iddet kullanan ki˛inin, Sizin arzunuz d˝˛˝nda
Size yakla˛mas˝n˝, Size Telefon etmesini ve sizinle temas
kurmas˝n˝ yasaklayabilir.

• Sizi, Áocuklar˝n˝z˝, akrabalar˝n˝z˝, arkada˛lar˝n˝z˝, ev
hayvanlar˝n˝z˝ ve dahi hatta kendi kendini yaralamaklam˝
tehdit ediyor?
• Sizi dˆv¸yormu, itip kak˝yormu, ˝s˝r˝yormu?
• Sizi cinsel ili˛kiye zorluyormu?
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Kimden ve nereden yard˝m isteyebilirsiniz?
Ciddi bir ˛ekilde yaralanmay˝ beklemeyiniz. fiiddetin dozu
artacakt˝r. Zaman˝nda Yard˝m ve Koruma iÁin
• Kad˝n Evlerine (Frauenhäuser), Dan˝˛ma B¸rolar˝na
(Beratungsstellen), * Acil Yard˝ma (Notruf)
• Arkada˛lara, dostlara, akrabalara ve kom˛ulara
• Bir Avukata veya bir Hukuk ›˛leri B¸rosuna
(Rechtsberatungsstelle)

Acil durumda ne yapabilirsiniz?
• Eer e˛iniz ˛iddete ba˛vurursa Polisi aray˝n˝z: 110 –

• Yak˝n˝n˝zdaki Madurlara Yard˝m B¸rolar˝na
(Opferhilfeb¸ros)

Polis Sizi korumak zorundad˝r ve gerekirse ˛iddet kullanan ki˛iyi 14 g¸n s¸reyle evden uzakla˛t˝rabilir (Evden
Uzakla˛t˝rma).
• Kendinizi evinizde g¸vende hissetmiyorsan˝z ve korkuyorsan˝z veya daha youn bir yard˝m ve destee ihtiyaÁ
duyuyorsan˝z, bir Kad˝n Evine (Frauenhaus) ba˛vurunuz.
Siz ve Áocuklar˝n˝z orada yanl˝z olmayacaks˝n˝z ve himaye
alt˝nda olacaks˝n˝z.
• Yara, bere veya darp izlerinizi bir doktor raporuyla belge-

Kurban eer bir bayan arkada˛˝n˝z, kom˛unuz veya akraban˝zsa, ne yapabilirsiniz?
›lgisiz kalmay˝n!
Yard˝m elinizi uzat˝n. Sab˝rl˝ olun. fiunu unutmay˝n: Kˆt¸
muamele konusunda konu˛mak hiÁte kolay deildir. fiˆyle
d¸˛¸n¸n, kendiniz buna benzer bir durumda olsan˝z, sizin
iÁin ne iyi olabilir.

leyiniz.
• Dayakla tehdit edildiiniz an, ama en geÁ ˛iddete maruz
kald˝ktan hemen sonra, b¸t¸n ˆnemli belgeleri toplay˝n˝z,
nakit para temin ediniz ve Size gerektiinde belkide
kaÁman˝z iÁin gerekli olacak olan her˛eyi emin ve g¸venli
bir yerde saklay˝n˝z.
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* Telefon numaralar˝n˝ g¸nl¸k gazetelerde, genellikle Acil Yard˝m (Notfalltelefonnummer)
Telefonlar˝n˝n yan˝nda veya Telefon Rehberinde (Kad˝nlar Kad˝nlara yard˝m ediyor
«Frauen helfen Frauen» bˆl¸m¸nde) bulabilirsiniz.
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