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Danışma ve destek - poliste ilk 
bilgilendirme

Nasıl devam ediyor?
Polis tarafından alınan önlemler (uzaklaştırma cezası ile 
yakınlaşma, iletişim ve ikamet yasağı) ilk aşamada birkaç 
günlüğüne (genelde 10 gün için) sağlanır. Eğer suçlu bu düzenle-
meleri ihlal ederse vakit kaybetmeden polisi arayınız.  

İfadenin alınması

Suçlu aleyhine bir cezai soruşturma başlatılmışsa polis sizi 
ifadenizi almak üzere davet edecektir. Başınıza nelerin geldiğini 
herhangi bir engellemeye maruz kalmadan ortaya koyabilmek 
için ifadenin alınması davetine icabet etmenizi tavsiye ederiz. Bu 
ifade işlemine gelirken avukatınız veya güvendiğiniz bir kişi size 
refakat edebilir.

Yerel mahkemeler

Suçlunun polis tarafından uzaklaştırılması zamansal olarak 
sınırlıdır. Kendinizi suçluya karşı uzun vadeli bir şekilde koruyabil-
mek için suç duyurusundan bağımsız olarak yetkili yerel mahke-
menin hukuki başvuru noktasında şiddete karşı korunma kanunu 
kapsamındaki aşağıdaki önlemlerin alınmasını talep edebilirsiniz:

■	 	Koruma düzenlemesi (suçlu aleyhinde temas, yaklaşma ve 
ikamet yasağı),

■	 	Konutunuzun sadece sizin ikametinize tahsis edilmesi.

Koruma düzenlemeleri sadece yakın sosyal ilişkilerdeki şiddet 
durumlarında değil, tekrarlayan taciz durumlarında da talebiniz 
üzerinde aile mahkemesi tarafından tahsis edilebilir.

Yasal danışmanlık / destek

Velinin bakım yükümlüğünün devri, görüşme hakkının iptal 
edilmesi veya oturma izniniz ile ilgili sorularınızda bahsi geçen 
danışmanlık merkezlerinden birine veya bir avukata danışmanız 
gerekmektedir. Orada sınırlı bir gelir ile veya hiçbir 
gelirinizin olmaması durumunda ilgili yerel mahkemeden 
ne şekilde danışmanlık veya mahkeme masrafl arı desteği 
alabileceğiniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Eğer bir mahkeme 
duruşması söz konusu olursa mahkemelerin ve savcılıkların tanık 
temas merkezlerinden ilgili desteği alırsınız. Tanık temas 
merkezlerinin görevleri ve ulaşılabilirliği hakkında mahkemeye 
davet aracılığıyla bilgilendirilirsiniz.

Tıbbi muayene / olay yeri inceleme

Poliste yapılacak bir suç duyurusundan bağımsız olarak aşağıdaki 
mağdur ambulansları ücretsiz muayene, belgelendirme ve olay yeri 
inceleme hizmetleri sunmaktadır:

■	 	Mainz Üniversite Hastanesinin cinsel şiddet mağduru yetişkin ve 
çocuklara yönelik ambulans hizmeti. Ayrıntılı bilgi için telefon 
numarası: 06131 / 17-9550 bzw. 06131 / 17-0 (24 saat boyunca 
ulaşılabilir).

■	 	Klinikum Saarbrücken‘deki (yasal tıp) şiddet mağduru olan çocuk 
ve yetişkinlere yönelik mağdur ambulansı. Ayrıntılı bilgi için 
telefon numarası: 0681 / 963-2913, -2914, -2915.

Her durumda yapmanız gereken nedir?
■	 	Yaralanmalarınızın bir hekim tarafından raporla tespit 

edilmesini sağlayın ve bunların tıbbi gizlilik yükümlülüğünden 
muaf tutulmasını sağlayın. 

■	 	Suçlunun suçunun sabit olmasını sağlayacak tüm kanıtları 
(örneğin mektuplar, mesajlar, e-postalar) saklayın. 

■	 	Bir günlük aracılığıyla tarih ve (mümkün ise) tanıkların isimleri ile 
birlikte kayıt edin.

■	 	İzole olmayın, aksine arkadaşlarınız, akrabalarınız ve 
komşularınız ile temas halinde olun.

■	 	En önemli dokümanlarınızın kopyalarını bir arkadaşınızda / 
tanıdığınızda saklayın.

■	 	Kendinizi ve çocuklarınızı koruyun. Yeni şiddet uygulamalarından 
endişe ettiğinizde evinizi terk edin veya polisi erkenden bu 
durumdan haberdar edin.

Başka sorunuz var mı?
Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa lütfen

■	 	polis merkezinize,
■	 	müdahale kurumlarına,
■	 	kadın sığınma evlerine (Frauenhaus),
■	 	kadın sığınma evlerinin danışma merkezlerine,
■	 	bağımsız kadın acil çağrı merkezlerine,
■	 	bir avukata,
■	 	yerel mahkemenizin yasal talepler merkezine başvurun.

Bütün kurumlar ve kuruluşlar size memnuniyetle destek 
verecektir.

Polis

İÇ İŞLERİ,
SPOR VE ALTYAPI
BAKANLIĞI



Yakın kişisel çevrenizde bulunan bir kişi tarafından kötü muameleye 
maruz kalıyor, dövülüyor, yaralanıyor, tehdit ediliyor, rehin  
tutuluyor, cinsel yönden istismar ediliyor, tecavüze uğradınız ise 
veya uğruyorsanız bütün bunlara karşı kendinizi koruma hak ve 
imkanına sahipsiniz. 

Bu durum birisi sizi rahatsız ettiğinde, takip ettiğinde veya kısa  
mesaj, telefon veya internet kullanarak taciz ettiğinde de geçerlidir.

Aşağıdakiler hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir:

Polis ne yapar?
Polis tehlikeleri önleme ve cezai fiiller (yaralama, cinsel suçlar,  
tehdit ve benzeri gibi) söz konusu olduğunda soruşturma 
başlatmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük polis için sizin istekleriniz-
den bağımsız olarak da geçerlidir, gerektiğinde bir cezai soruşturma 
ile ilgili kişisel çıkarlarınızı açıklamalılar (suç duyurusu).
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■	 	suçluları, mağdurları ve tanıkları ayrı ayrı sorgulayarak neler 
yaşandığını tam olarak anlamaya çalışır,

■	 	kanıtların emniyete alınması için ilk önlemleri alır (örneğin olay 
yeri incelemeleri, fotoğraflar),

■	 	suçluyu belirli durumlarda evden uzaklaştırabilir veya göz altına 
alabilir,

■	 	size bilgilerinizin sizi sonraki adımlarda destekleyecek olan bir 
müdahale kurumuna iletmelerine onay verip vermediğinizi  
soracak ve 

■	 	gelecekte kendinizi en iyi nasıl koruyabileceğiniz konusunda size 
danışmanlık hizmeti verir.

Hangi haklara sahipsiniz?
■	 	Polisten bazı kanıtları emniyete almalarını isteyebilirsiniz.

■	 	Poliste ifade verme özgürlüğüne sahipsiniz, yani olay hakkında 
ifade verebilir veya vermeyebilirsiniz. Ayrıca fiziksel olarak  
muayene edilmeyi talep edebilirsiniz. 

■	 	Güvendiğiniz bir kişi veya bir avukat size poliste şikayette  
bulunurken refakat edebilir.

■	 	Eğer suçlu tarafından size yönelik bir tehdit söz konusu ise adres 
bilgilerinizin korunmasını talep edebilirsiniz.

■	 	Duruma göre Koblenz, Landau, Mainz veya Trier‘deki sosyal 
işler idaresinden mağdurların zararlarının giderilmesi kanununa 
(OEG) uygun olarak haklarınızdan yararlanmayı talep  
edebilirsiniz.

Size kim yardımcı olur?

Müdahale kurumları

Polise adresinizin en yakın müdahale kurumuna bildirilmesi 
konusunda rızanızın olduğunu bildirirseniz, müdahale kurumunun 
çalışanları polis müdahalesinden sonraki birkaç gün içerisinde sizinle 
iletişim kuracaktır.  Müdahale kurumu size şu imkanları sunar:

■	 	Psikososyal danışmanlık,

■	 	Polisin ilk koruyucu önlemlerinden sonra durumun 
değerlendirilmesi,

■	 	Kendinizi (ve çocuklarınızı) korumak için neler yapabileceğiniz ile 
ilgili bilgiler,

■	 	Yasal bilgiler, örneğin şiddetten korunma kanunu hakkında,

■	 	Sunulan diğer danışmanlık imkanları hakkında bilgi ve istenirse 
bunlarla ilgili yönlendirme.

Kadın sığınma evleri (Frauenhaus)

Evinizi terk etmeye karar verirseniz bir kadın sığınma evinde (Frau-
enhaus) korunma ve barınma imkanlarından yararlanabilirsiniz. 
Müdahale kurumu veya polis - bunu arzu ettiğiniz takdirde - sizin 
için gerekli teması kurar. Kadın sığınma evlerinin adresleri anonim-
dir, erkekler buralara giremez. 

■	 	Kadın sığınma evinde size ve çocuklarınıza geniş kapsamlı 
danışmanlık hizmeti ve destek sunar ve böylece kendinize yeni 
bir yaşam kurup geleceğinizi şekillendirmenize yardımcı olur.

■	 	Burada yasal, finansal ve sağlıkla ilgili konular hakkında bilgilen-
dirilirsiniz. 

■	 	Resmi kurumlar ve diğer kuruluşlar ile ilgili işlerinizde yardım ve 
refakat imkanlarından yararlanabilirsiniz. 

Mümkün olduğunca kişisel eşyalarınızı yanınıza alın, örneğin:

■	 	Kendinizin ve çocuklarınızın pasaport ve kimlikleri,

■	 		Doğum belgesi, evlilik cüzdanı, aile cüzdanı,

■	 	sağlık sigortası kartı, aşı defteri,

■	 	Oturma izniniz ile ilgili belgeler,

■	 	Kira sözleşmesi, iş sözleşmesi, emeklilik tebligatları, çalışma 
kurumu tebligatları, sosyal sigortalar ile ilgili bilgiler,

■	 	Sosyal işler tebligatları, velayet tebligatları,

■	 	Hesap dokümanları, nakit para, EC-kartı, kredi kartı,

■	 	İlaçlar,

■	 	Sizin ve çocuklarınız için kişisel eşyalar (giysi, hijyen ürünleri, 
oyuncaklar, okul eşyaları, günlük).

Kadın sığınma evlerinin (Frauenhaus) danışma merkezleri

Bir kadın sığınma evindeki (Frauenhaus) ikametinizden bağımsız 
olarak kadın sığınma evlerinin müdahale merkezlerinde 
ilişkilerdeki kriz durumlarında, yakın sosyal ilişkilerinizdeki 
şiddet durumlarında, zorla evlendirilme durumlarında ve 
taciz vakalarında danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Burada kriz 
müdahalesi ve uzun vadeli psikososyal danışmanlık aracılığıyla 
yardım alırsınız.  Haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bunun 
yanında örneğin varlığınızı ayrılık durumlarında güvence latına 
almanız ile ilgili genel sosyal danışmanlık hizmeti alırsınız.

Bağımsız kadın acil çağır merkezleri - cinsel şiddet ile ilgili 
uzmanlık merkezleri

Kadın acil çağrı merkezleri kadınlara ve genç kızlara ve onların 
yakınlarında cinsel şiddet durumlarında yardım etmektedir. 
Bunların arasında cinsel taciz, cinsel istismar ve tecavüz durumları 
yer almaktadır, ilişkilerdeki, aile içindeki ve taciz durumundaki 
sıkıntılar da dahildir.

Bu uzmanlık merkezleri psikososyal danışmanlık ve kriz  
müdahalesi sunmaktadır. Çocukluğunuzda cinsel şiddete maruz 
kalmış olsanız bile burada danışmanlık ve yardım olanaklarından 
yararlanabilirsiniz. Bunun yanında örneğin suç duyurusunda bu-
lunma veya şiddet koruma kanunu ile ilgili diğer yasal bilgile 
ri de edinirsiniz. Buradaki çalışanlar talep etmeniz halinde size 
polise, mahkemedeki duruşmalara veya doktor ve hastanelere 
giderken refakat etmektedir. Bunun yanında kadın acil çağrı 
merkezleri kendi kendine yardım olanakları ve ayrıca güvendiğiniz 
kişiler ile ilgili danışmanlık hizmeti sunarlar.

Yardım imkanlarına nasıl ulaşırsınız?
Ulaşılabilirlik

■	 	Müdahale kurumlarının, 

■	 	Kadın sığınma evlerinin (Frauenhaus),

■	 	Kadın sığınma evlerinin danışma merkezlerinin,

■	 	Kadın acil çağrı merkezlerinin ve

■	 	diğer danışma ve yardım kuruluşları

Rheinland-Pfalz‘da www.rigg.rlp.de altında „yardım imkanları“ 
içinde bulabilirsiniz. Ayrıca orada indirebileceğiniz veriler ve ek 
bilgiler yer almaktadır. www.gewaltschutz.info web sayfası ek 
bilgiler sunmaktadır.


