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Açık olduğu saatler

Pazartesi 11.00 - 13.00 h
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Bize ulaşabileceğiniz yer

B�LG�LEND�RME
Ş�DDETEKARŞI ÖNLEM

Türk Kızları, Kadınları
ve Aileleri için

Danışma Bürosu



Ş�DDETEKARŞI ÖNLEM
Hangi ülkeden gelirse gelsin, hiç bir kadın şiddete
katlanmak zorunda değildir. Şiddetten Koruma
Yasası gereğince (Gewaltschutzgesetz) yardımalma
hakkı herkes için geçerlidir. Ayrılma sürecinde geliri
olmayan her kadın, devlet yardımı alma hakkına
sahiptir.

Almanya’da kadınlara ve kız çocuklarına şiddet
uygulamak yasaktır. Bütün dünyada kadınları
koruyan yasalar mevcuttur.

HERKADIN Ş�DDETEMARUZKALMADAN
YAŞAMAHAKKINA SAH�PT�R
• Güvenlik ve korunma hakkına sahipsiniz
• Şiddete karşı kendinizi savunma hakkına
sahipsiniz

• Şiddet üzerine konuşma hakkına sahipsiniz

H�ÇK�MSEB�RKADINA
• Vuramaz
• Cinsel ilişkiye zorlayamaz
• Tehdit edemez
• Küfür ve onur kırıcı sözler söyleyemez
• Eve kilitleyemez

Kocası, aile fertleri ve akrabalar dahi bunları
yapamaz. Onlar kadın hakkında karar veremez
ve hiçbir şeyi yasaklayamazlar.

HERKADINYARDIMALAB�L�R
Hangi dili konuşursa konuşsun, hangi ülkeden
gelirse gelsin, ne zamandanberi Almanya‘da yaşarsa
yaşasın. Kadınlar yardım istedikleri için oturma
haklarını kaybetmezler. Şiddete maruz kalan
kadınların; yasalarda bulunan istisna uygulamalar
gereği oturum haklarının korunacağı belirtilir.
Kadınlar kendileri için iltica başvurusunda
bulunabilirler.
Polise her an ulaşabilirsiniz.

Polis sizin ve çocuklarınızın korunması için vardır.
Zorba kocanızı hemen evden uzaklaştırır, gerekirse
de gözaltına alır. Şiddet uygulayan eş yada kişi, eğer
beraber oturuyorsanız ev anahtarını size vermek
zorundadır ve onun evden bir kaç gün uzak kalması
sağlanır.
Mahkemeye korunmak için talepte bulunursanız
eşiniz size yaklaşamaz. Ayrıca sizinle telefon ve sms
yoluyla kontak kuramaz. Şiddet ile ilgili deliller çok
önemlidir. Kanıtların hepsini kayıt altına alın, polise
darp izini belgelettirin.

ÖNEMLI KONTAKLAR

Tek başınıza baş edemediğiniz tehlikeli durumlar
varsa, kendinizi emniyete alın.
Örneğin bir komşunuza giderek. Yaralıysanız eğer,
derhal bir hastanenin acil servisine başvurun. Kadın
sığınma evine hemen gidebilirsiniz.
Notruf: 110

Kinderschutzbund: 0561 - 89 98 52

Hilfetelefon
Gewalt gegen Frauen: 08000 - 11 60 16

Burada birçok dilde, her 24 saat yardım
alabileceğiniz B�LG�LERmevcuttur.
Bilgilendirme gizli olarakta yapılır.

KADIN SIĞINMAEVLERI

Kassel 0561 - 89 88 89
Landkreis Kassel 0561 - 49 101 94
Homberg/Efze 05681 - 61 70
Eschwege 05651 - 3 26 65

Kadınlar ve aileter için konut hizmetleri vardır.
Lütfen bu hizmetlerle ilgili soruları bize
sorunuz. Danışmanlık hizmetleri ücretsizdir.
Danışmanlar sizden duyduklarını gizli tutmakla
yükümlüdür!

DANIŞMAMERKEZ�HAKKINDA
Kültürlerarası anlayışa ve göçmenkadınlarınAlman
toplumuna uyumuna katkıda bulunuyoruz.

Göçmenler ve içinde yaşadığı toplum arasında,
bağlantı zinciri ve köprü görevini üstleniyoruz.
Bu anlayışla, iki kültür arası dialoğa hizmet
veriyoruz. Çeşitli devlet kurumlarıyla, örneğin
Yabancılar ve Gençlik Dairesi, �ş ve �şçi Bulma
Kurumu ile işbirliği içindeyiz.
Müslüman gelenek, kültür, değer ve normları ve de
eğitim konusunda, diğer kuruluşlardaki uzman
kişilere ayrıca öneri ve yardımda bulunuyoruz.

GÖREVLER

Alman Çocuk ve Gençlik Yardım Daireleriyle
(Jugendämter) işbirliği yapmak. Anlaşmazlıklarda
ortak çözüm bulmaya yönelik, alınacak karar ve
önlemler için danışmanlık yapmak.
Göçmen kızlara, kadınlara ve ailelerine, yardım
kurumları ve eğitim olanakları hakkında, bilgi
vermek ve aracılık yapmak.

Göçmenlik konusunda ailelere destek ve yardımcı
olmak için, bireysel, gurup ve aile danışmanlığı
yapmak.

Eğitim sürecini etkileyen kuruluşlar ve kurumlarla
işbirliği yapmak. Alman dairelerinde göçmenlere
yönelik çalışanAlman veYabancımemurlara uzman
danışmanlık hizmeti vermek.

DANIŞMA

• Yaşam şeklinin planlanmasında
• Nesiller arası sorunlarda
• Çocuk eğitimindeki zorluklarda
• Krizemüdahalede
• Evlilik ve çiftlerin sorunlarında
• Aile içi şiddetti önlemeye yönelik çalışmalar
• Aile içi şiddette
• Okul problemlerinde
• Ayrılma ve boşanmalarda
• Psikolojik kaynaklı bedensel hastalıklarda


