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es gestattet, die Druckschrift  zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.

www.zukunft sministerium.bayern.de

Dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und 
Soziales, Familie und Integration wurde durch die 
berufundfamilie gemeinnützige GmbH die erfolgreiche 
Durchführung des audits berufundfamilie® bescheinigt: 
www.beruf-und-familie.de.

Wollen Sie mehr über die Arbeit der 
Bayerischen Staatsregierung erfahren? 
BAYERN DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen 
Staatsregierung. Unter Telefon 089 12 22 20 oder per E-Mail 
unter direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial 
und Broschüren, Auskunft zu ak tuel len Themen und Inter -
netquellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen 
und Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung.

Özellikle kadınlar sığınma yurdunda (bilgi de 
verilmekte) kadınlar için acil durum telefonu polisin 
kadınlar ve çocuklar için özel görevlileri, evlilik ve 
aile sorunları ile ilgili danışmanlık merkezleri, genel 
sosyal servisler, gençlik daireleri, eğitimle ilgili 
danışmanlık merkezleri, çocukları koruma derneği, 
WEISSER RING vs. gibi yerler bilgi vermekte ve 
destek sunmaktadır. İletişim bilgilerini yerel telefon 
rehberinden veya www.gewaltschutz.bayern.de 
adresinden bulabilirsiniz.

Acil hallerde yardım:

Acil servis 110  veya her polis karakolundan

Bilgi ve destek  

       Şiddete karşı
Koruma kanunu
Aile içi şiddet kurbanları için 
iyileştirilmiş güvence

Aile içi şiddet, genellikle özel alanda görülse de 
özel bir mesele değildir. Kurbanları yalnız 
bırakmamak hepimizin görevidir.

2002 yılından beri yürürlükte olan şiddete karşı 
koruma kanunu aile içi şiddet kurbanlarının 
faillere karşı güvencesini iyileştirmektedir. Şimdi 
net bir şekilde, „Döven, gitmek zorunda“ mesajı 
verilmektedir.

Bu broşürle size, şiddete karşı koruma ve 
yardım olanakları hakkında genel bilgi vermek 
istiyoruz. Aile içi şiddete maruz kalmanız 
halinde, buna katlanmak yerine, direnin ve 
hukukun size sunduğu haklardan yararlanın!
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Aile içi şiddet özel mesele değildir. 01.01.2002’den 
beri yürürlükte olan şiddete karşı koruma kanunu ile 
aile içi şiddet kurbanlarının hukuki haklarını koruma 
olanakları belirgin bir şekilde iyileştirilmekte ve 
failler daha fazla sorumlu tutulmaktadır.

Kurbanlar
→  Şiddete ve takip etmeye karşı korunmak için adli 

önlemler  talep edebilir ve
→  Ortak kullanılan bir dairenin kendilerine 

bırakılması için  mahkemeye başvurabilir.

Kanun, evli olan, evli olmayan veya başka bir 
şekilde birlikte yaşama hallerinde geçerli olmasının 
yanı sıra aile içi şiddetin hem kadın ve hem de 
erkek kurbanları için geçerlidir. 
Koruma kararı ve/veya bir dairenin bırakılması için 
asliye mahkemelerine ya bir avukat vasıtasıyla yada 
şahsen başvurabilirsiniz. Bir avukattan bilgi almanız 
veya bir avukatı vekil tutmanız halinde, bunun için 
belirli koşullarda dava masrafl arı yardımı 
alabilirsiniz. Bir avukat tutmamanız halinde, yazılı 
başvuruda bulunabilirsiniz veya başvurunuzu hukuki 
başvuru dairesinde şahsen doldur(t)abilirsiniz. Bu 
hususta önceden randevu almak ve hangi belgelerin 
gerekli olduğunu sormak yararlıdır. İkamet yeriniz için 
yetkili asliye mahkemesinin iletişim bilgilerini 
yerel telefon rehberinden veya internetten 
www.gewaltschutz.bayern.de adresinden bulabilirsiniz.
 

Eşinizin veya partnerinizin size şiddet 
uygulaması veya şiddet uygulamakla tehdit 
etmesi veyahut sizi takip etmesi halinde asliye 
mahkemesi – aile mahkemesi – talebiniz üzerine 
gerekli koruma kararlarını çıkartabilir.

Ortak kullanılan bir dairenin tahsisi için şartlar 
kolaylaştırılmıştır.

Eşlerde dairenin bırakılması:

Eşinizin sizi dövmesi veya tehdit emesi 
halinde, müşterek hanenin size tahsis 
edilmesi için ikamet yeriniz için yetkili asliye 
mahkemesine – aile mahkemesine başvurabilirsiniz.

Diğer hallerde ortak kullanılan bir 
dairenin bırakılması:

Partnerinizle evli olmasanız dahi partnerinizin 
sizi dövmesi veya tehdit etmesi halinde, 
müşterek hanenin size tahsis edilmesi için 
ikamet yeriniz için yetkili asliye mahkemesine – 
aile mahkemesine – başvurabilirsiniz. 
Hanenin tahsisi geçici bir süre içindir (yani 
sürelidir) ve
→  dairenin partnerinizle ortak mülkünüz olması,
→  dairenin tek başına partnerinizin mülkü olması veya 
→  kiralık bir dairede kira kontratında sizin 

adınız yazılı olmaması halinde dahi mümkündür.

Direk tehlikeye maruz kalmanız halinde polis, 
→  faile geçici bir süre için müşterek haneye girme 

yasağı (süreli geçici bir evden kovma) koyarak,
→  ciddi durumlarda faili nezarete alarak,
→  güvenceniz için başka önlemler alarak 

(örneğin geçici bir süre için temas yasağı)
sizi korur.

Bu süre içinde güvenceniz için örn. mahkemece 
koruyucu kararlar alınması için başvuruda 
bulunmak gibi başka adımlar atma olanağınız 
bulunmaktadır.

Polis, işlenen suçları kovuşturmak, sorgulamada 
bulunmak ve delil toplamak zorundadır.

İstek üzerine yerel polis karakolunuzdan temin 
edebileceğiniz veya internetten 
www.gewaltschutz.bayern.de adresinden 
indirebileceğiniz „Aile İçi Şiddet – Polis Bilgilendiriyor“ 
(Häusliche Gewalt  - Die Polizei informiert) adlı broşürde 
aile içi şiddette polis müdahalesine ilişkin 

MAHKEME, 
FAİLE ÖZELLİKLE

→  evinize girmeyi,
→  belirli bir yerden itibaren evinize yaklaşmayı,
→  sizin düzenli olarak bulunduğunuz (örn. 

işyeri, kreş, okul, vs.) belirli yerlere gitmeyi,
→  hem telefonla hem de E-Posta, faks, kısa 

mesaj vs ile olmak üzere sizinle temasa geçmeyi,
→  haklı çıkarlar için gerekli olmadığı sürece 

sizinle buluşma girişiminde bulunmayı.

YASAKLAYABİLİR.

Koruma kararları sürelidir. Acilen karar alınması 
mümkündür. Mahkemenin belirli ve uygulanabilir bir 
kararının ihlali cezayı gerektiren bir suç sayılmaktadır. 
Bu nedenle, bir ihlal halinde polise veya savcılığa suç 
duyurusunda bulunulması tavsiye olunur.

DAHA FAZLA BİLGİ

bulabilirsiniz.  

Şiddete karşı koruma kanunu
       Şiddete karşı koruma ve takip 
                         etmelere karşı adli önlemler

        Ortak kullanılan bir
  dairenin bırakılması Polisiye önlemler


