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Yasa - Gesetz

Şiddete Karşı Koruma Yasası

medeni kanunlara dayanan
imkanları ile aktüel veya geçmişte
evlilik ya da beraberlik yaşadıkları,
tanıdık veya yabancı şahıslar tarafından fiziksel
şiddete, tehdit, taciz veya takibe (stalking)
maruz kalan şahıslara korunma imkanları
sunmaktadır.
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Başvurular - Anträge

Hangi konularda başvuru yapabilirsiniz?

• Kontak, iletişim ve yaklaşma yasağı
Şiddet uygulayan şahsın size yaklaşması, sizin sürekli
bulunduğunuz yerlerde bulunması veya sizinle irtibata

geçmesinin yasaklanması için dilekçe verebilirsiniz. Bu
yasak Telefon, SMS, Fax, başka şahıslar aracılığıyla
temas kurma ve dijital medyalar için de geçerlidir.

• İkametgahın size bırakılması
İkametgahınızda (ev/daire) sadece kendiniz oturabilmeniz için dilekçe verebilirsiniz. İlaveten ikametgahınız için
geçerli olan kontak ve yaklaşma yasağı dilekçesi veriniz.
Şiddet uygulayan şahsın ismi ev kontratınızda geçiyor
olsa bile, o evde 6 aya kadar rahatça ve yanlız oturabilirsiniz. Böylece sakin ve emniyetli bir şekilde gelecekteki adımlarınızı düşünmek için ihtiyacınız olan zamana
kavuşmuş olursunuz.
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Masraflar - Kosten

Mahkemeye dava açmanın masrafı olur
Mahkeme masraflarına ilaveten oluşabilecek diğer
masraflar:

Tavsiye

•
•
•

İcra memuru

avukatınız
ve şiddet uygulayan, karşı tarafın avukatı için
oluşan masraflar da olabilir

Eğer geliriniz yeterli değilse, dava masrafları yardımı
talep etme imkanınız var. Yardım talebinde bulunurken her zaman kararın karşı tarafa bildirilmesi ve
uygulanması masraflarını da ilave ediniz.
Mahkeme İşlem Masrafları Yardım Talep Dilekçesi
(Verfahrenskostenhilfeantrag) için gereken evraklar:

•

Gelirinizi gösteren belge (Maaş belgesi, ALG II
işsizlik parası belgesi vs.)

•

Gider masraflarınızı gösteren belgeler: kira,
sigorta, varsa borçlarınız, ödediğiniz nafaka vs.

Kendi geliriniz yoksa, bunu yemin yerine geçen yazılı
açıklama (eidesstattliche Erklärung) ile beyan etmek
zorundasınız.
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Mahkemeler - Amtsgerichte

Eğer Kreis Offenbach’da ikamet ediyorsanız hangi
mahkeme sorumlu?
Offenbach Adliyesi
Kaiserstr. 16 - 18, 63065 Offenbach am Main
Tel. 069 8057-0
Pazartesi – Cuma: 9:00 - 12:00 arası
Öğle sonrası için önceden randevu gerekli
Seligenstadt Adliyesi
Klein-Welzheimer Str. 1, 63500 Seligenstadt
Tel. 06182 931-0
Pazartesi – Cuma: 9:00 - 12:00 arası
Langen Adliyesi
Zimmerstr. 29, 63225 Langen
Tel. 06103 59102
Pazartesi – Perşembe: 9:00 - 12:00 arası
Cuma: 8:30 - 10:30 arası
Yargı Bölgeleri
• Seligenstadt, Hainburg, Rodgau ve Mainhausen
için Seligenstadt Adliyesi yetkili

•

Langen, Egelsbach, Rödermark ve Dreieich için
Langen Adliyesi yetkili

•

Offenbach am Main, Heusenstamm, Mühlheim
am Main, Obertshausen, Dietzenbach ve
Neu-Isenburg için Offenbach Adliyesi yetkili
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Evraklar - Dokumente

Dilekçelerinizi nasıl vereceksiniz?
Şiddete karşı koruma yasasına göre dilekçenizi şahsen
verebilirsiniz. Bu işlem için avukat tutmanız gerekmiyor.
Dilekçenizi bir an evvel vermelisiniz. İhtiyaç durumunda
bir tercüman çağırabilirsiniz. Yetkili mahkemede adli
memurlar tarafından dilekçenin taslağı sizinle birlikte

hazırlanıp, bir Aile Mahkemesi Hakimi‘ne sunulur.
Bu başvuru dilekçesi için kendinizi iyi hazırlamanız
tavsiye edilir. Yaşanmış olayları ayrıntılı şekilde
anlatmanız çok önemlidir. Güncel yaşamınızda hangi
ortamlarda bulunduğunuzu not alınız. Dilekçenizde bu
ortamlar içinde şiddet uygulayan şahsa kontak kurma
ve yaklaşma yasağı talep edebilirsiniz.

Yerel yetkili bölge mahkemesi
Şiddete karşı koruma yasası bağlamında yapacağınız
müracaat için Aile Muhakemeleri Uygulama Kanunu
§ 211 FamFG maddesine göre dilekçenizi vereceğiniz
yerel yetkili mahkemeyi kendiniz seçebilirsiniz:

•
•
•

olayın olduğu yerdeki mahkemeye
yada dava açmak istediğiniz taraf ile birlikte
ikamet ettiğiniz yerin bağlı olduğu mahkemeye
yada dava açmak istediğiniz tarafın ikamet ettiği
yerin bağlı olduğu mahkemeye
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Şiddetten koruma yasası dahilinde vereceğiniz
dilekçeler için hangi evraklar gerekli?

•
•
•

Kimlik belgeleriniz
Suç duyurusunda bulunduğunuza dair polisten belge
Şiddet uygulayan şahsın evden uzaklaştırıldığına

dair polisten belge

•

Yaşadığınız şiddetin fiziksel izlerini belgeleyen
doktor raporu

•

Mümkünse olaya tanık olmuş şahitlerin adresleri
ve yemin yerine geçen yazılı açıklamaları (eidesstattliche Erklärung)

•

Kaldığınız evin size verilmesini talep ediyorsanız,
oturduğunuz evin kira kontratı

•

Size şiddet uygulayan şahsın (biliniyorsa) kaldığı adres
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Adli işlemler - Rechtssprechung

Dilekçeyi verdikten sonra neler oluyor?
Aile Mahkemesi hakimi dilekçenize istinaden kısa
zaman içinde, acil karar vermek için gerekçeleri yeterli
görürse aynı gün karar verir. Burada karşı tarafın talep
ve çıkarlarıda adli işlemlerde
göz önünde bulundurulur.
Bu durum acil kararın „einstweilige Anordnung“ hemen
çıkmamasına, mahkemenin sizi ve size şiddet uygulayan
şahsı dinlemek için bir duruşma tarihi çıkarmasına neden
olur. Duruşma randevusu genel olarak müracaattan
sonra 1-2 hafta içinde gerçekleştirilir.
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Bilgi

Mahkeme sizi hakim tarafından alınan karar hakkında
bilgilendirir. Karar duruşmaya gerek görülmeden
çıkmış ise, kararı teslim alabilirsiniz. Size şiddet
uygulayan şahıs alınan karar hakkında mahkeme icra
memurluğu tarafından bilgilendirilebilir. Duruşmalara
çağrı (celp) posta yoluyla iletilir.

Mahkeme kararı - Beschluss

Birlikte ikamet ettiğiniz evin size bırakılması yolunda
mahkeme kararı çıkmasına (Beschluss für die Wohnungsüberlassung) rağmen, size şiddet uygulayan şahıs halen
evde oturuyor olabilir.
Bir Mahkeme İcra Memur’u şiddet uygulayan şahsı
evden uzaklaştırabilir.

Dikkat

Önemli

Yerel mahkemenin girişinde danışmada icra
memurları dağıtım şubesini (Gerichtsvollzieherverteilerstelle) sorunuz.
Oradan sizin oturduğunuz semt için sorumlu olan icra
memurlarının iletişim bilgilerini alabilirsiniz.
Polisin iki haftalık evden uzaklaştırma kararının bitimine
dek halen mahkeme kararı çıkmadıysa, polise başvurarak
bu süre uzattırılabilir.
Size şiddet uygulayan şahıs çıkartılmış mahkeme
kararlarına uymuyorsa neler yapabilirsiniz?
Eğer şiddet uygulayan şahıs makeme kararında belirlenen
düzenlemelere uymuyorsa buna karşı bir çok imkanınız
var:

•

Gündüz ve gece her an polisi çağırabilir veya suç
duyurusunda bulunabilirsiniz. Şiddet uygulayan şahıs
alınan iletişim kurma ve yaklaşma yasağı kararına
uymadığı taktirde suç işlemiş olur.

•

Ayrıca şiddete karşı koruma yasasına dayanan mahkeme
kararını çıkaran yetkili mahkemeye başvurarak öngörülen para yada nezarete alma kararının uygulanması için
müracaat edebilirsiniz. Bunun için şahsen başvuruda
bulunmanız zorunlu. İhlallerin mahkemeye basitçe
(sözlü) yapılması yeterli olmaz.

10

Çocuklar - Die Kinder

Çocuklarınız ne olacak?
Şiddete karşı koruma yasasına dahil uygulamalar, çocuklarla ilgili velayet ve
görüşme hukukunu (Umgangsrecht)
düzenlemez. Aile içi şiddeti yaşamak,
çocuklar üzerinde çok ağır etki
yapmaktadır. Çocuklar kendileri şiddet
görmeseler bile, bir ebeveyn tarafının
şiddete uğradığını görmekle aile içi
şiddete tanık oluyor ve olumsuz şekilde etkileniyor. Bu nedenle
fazla vakit kaybetmeden kendiniz ve çocuklarınız için danışma
ve destek imkanlarını araştırınız. Kreis Offenbach‘ta bulunan üç
Aile Eğitim Danışma Merkezi‘nden birine, Gençlik ve Aile
Hizmetleri birimi bünyesinde hizmet veren Genel Sosyal
Hizmetler Kurumu‘na – (Allgemeiner Sozialer Dienst) ya da
Alman Çocukları Koruma Birliği‘ne (Deutsche Kinderschutzbund e. V.) başvurabilir ve randevu alabilirsiniz:

Ebeveyn, Aile, Çocuk ve Gençlik Danışma Merkezi:
Sorumluluk bölgesi – Egelsbach, Langen, Dreieich,
Neu-Isenburg
Beratungszentrum West
Frankfurter Str. 70 - 72
63303 Dreieich
Tel. 06103 833680
E-Mail bz-west@paritaet.projekte.org
Sorumluluk bölgesi - Dietzenbach, Heusenstamm,
Mühlheim, Obertshausen
Beratungszentrum Mitte
Offenbacher Str. 17
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8276-0
E-Mail bz-west@bz.diakonie-of.de
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Sorumluluk bölgesi - Hainburg, Mainhausen, Rodgau,
Rödermark, Seligenstadt
Beratungszentrum Ost
Puiseauxplatz 1
63110 Rodgau
Tel. 06106 66009-0
E-Mail erziehungsberatung@bz-ost-caritas.de
Kreis Offenbach
Fachdienst Jugend und Familie
- Gençlik ve Aile Hizmetleri Kurumu Werner-Hilpert-Str. 1
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8180-3307
Almanya Çocukları Koruma Birliği
Deutscher Kinderschutzbund e. V.
Westkreis Offenbach e. V.
Wiesenstr. 5
63225 Langen
Tel. 06103 51211
Stoltzestr. 8
63263 Neu-Isenburg
Tel. 06102 254747
Wilhelm-Leuschner-Str. 33
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 814997
E-Mail info@kinderschutzbund-wko.de
www.kinderschutzbund-wko.de
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Danışma ve Destek - Beratung & Unterstützung

Nerede danışma ve destek bulabilirsiniz?
Bu broşürde belirtilen danışma merkezlerinde bulabileceğiniz
bilgi ve hizmetler:

•

Şiddete karşı koruma yasası ile ilgili dilekçeler

hakkında bilgi ve yardım

•

Hukuksal sorunlarınızla ilgili bilgiler (Suç duyurusu,
çocuklarla ilgili olan bakım, görüşme ve velayet
hukuku vs. gibi konularda)

•

Avukatların ulaşım adresleri

Danışmanlar yaşadıklarınızın daha iyi üstesinden gelmeniz
ve yeni persfektifler geliştirmeniz hususunda size destek
vermektedirler.
Sizinle birlikte hayatınızı daha güvenceli ve şiddete mahruz
kalmadan sürdürebilmeniz için fikirler geliştirmenize
yardımcı olurlar.
Danışma hizmetleri sizin için ücretsiz ve arzu ettiğinizde
gizlilik temelinde verilir. Danışma ile ilgili bilgiler üçüncü
şahıslara ya da kurumlara verilmez.
Gerekli olduğunda bir tercüman çağrılabilir.
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İletişim - Kontakte

Kendinizi tehlikede hissediyorsanız –
Polis Acil 110
Kadınlar İçin Yardım ve Danışma Merkezi
Hochstädter Str. 1, 63110 Rodgau
Tel.
06106 3111
Zimmerstr. 3,
63225 Langen
Tel.
06103 4693202
Kadın koruma yurdu
Kreis Offenbach
Tel.
06106 13360
Aile Danışma Merkezi
Offenbacher Str. 17
63128 Dietzenbach
Tel.
06074 827640
Aile içi şiddet durumunda
erkekler için danışma hizmeti
Herr Kurt
michael.kurt@bz.diakonie-offenbach.de
Kreis Offenbach
Fachdienst Integrationsbüro
Werner-Hilpert-Str. 1
63128 Dietzenbach
Tel.: 06074 8180-4166
E-Mail: integrationsbuero@kreis-offenbach.de
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Broşür siparişi - Flyerbestellung

Sipariş adresi:
Kreis Offenbach
Der Kreisausschuss
Runder Tisch Häusliche Gewalt
Werner-Hilpert-Str. 1
63128 Dietzenbach
Tel. 06074 8180-3228
www.kreis-offenbach.de
Broşüre destek ve finansal yardım yapan kuruluşlar:
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