
Nerelerden yardqm alabilirim?

Tokat vvuran ggider!
Bayanlara yapqlan ev <iddetlerine <ahit olursanqz ne yapabilirsiniz?

Söz konusu ki<i bayan arkada<qnqz, kom<unuz veya akrabanqz ise?

Beklemek xare deäil, xünkü baskq ve <iddet artabilir.

A<aäqdaki adreslerden zamanqnda yardqm alabilirsi

niz.

Görmemezlikten

gelmeyin!

Polisi arayqn!

>iddetten kkorunma yyollarq
Evinde <iddete maruz kalanlarq koruma



Nerelerden yardqm alabilirim?

Tokat vuran gider!
Bayanlara yyapqlan eev <<iddetlerine <<ahit oolursanqz nne yyapabilirsiniz? 

Söz kkonusu kki<i bbayan aarkada<qnnqz, kkom<unuz vveya aakrabanqz iise?

Beklemek xare deäil, xünkü baskq ve <iddet artabilir.

A<aäqdaki adreslerden zamanqnda yardqm alabilirsi

niz.

Görmemezlikten 

gelmeyin!

Polisi aarayqn!

O bayana cesaret verin ve yardqm elinizi uzatqn ki

kendi kendisini savunabilsin.

Sabqrlq olun. >iddetli gecimsizliäin xözümü hemen

bulunmaz.

>iddetten korunma yollarq



Nerelerden yyardqm aalabilirim?

Tokat vuran gider!
Bayanlara yapqlan ev <iddetlerine <ahit olursanqz ne yapabilirsiniz?

Söz konusu ki<i bayan arkada<qnqz, kom<unuz veya akrabanqz ise?

Beklemek xxare ddeäil,  xxünkü bbaskq vve <<iddet aartabilir.

A<aäqdaki aadreslerden zzamanqnda yyardqm aalabilirsi-

niz.

• Frauennotruf Saarland, Tel. 06 81 - 3 67 67

• Frauenhaus Saarlouis, Tel. 0 68 31 - 22 00

• Frauenhaus Saarbrücken, Tel. 06 81 - 99 18 00

• Frauenhaus Neunkirchen, Tel. 0 68 21 - 9 22 50

• Frauenaufnahmeheim Elizabeth-Zilken-Haus,

Saarbrücken, Tel. 06 81 - 91 02 70

• Weißer Ring, Tel. 06 81 - 6 73 19

• Bulunduäunuz yerdeki kadqn haklarq sorumlusu

• Bulunduöunuz yerdeki danq<ma daireleri

Görmemezlikten

gelmeyin!

Polisi arayqn!

>iddetten korunma yollarq



Baskqsqz bir hayat
sürmek her insanqn hakkqdqr.

Kanuni haklarqnqzq kendinizi
korumak ixin kullanqn.

Acil ddurumlarda nne yyapabilirsiniz?
Evinizde de kaba kuvvete maruz kal
qyormusunuz?

"Her insanqn ya<ama ve

saälam bir vücuda sahip

olma hakkq vardqr.

Insan özgürlüäüne

dokunulamaz."

Bunlarq kabullenme mecburiyetiniz yok!

Kendinizde sux aramayqn: Kadqn veya xocuklarq tehdit
etmenin veya döämenin kabullenir yanq yoktur.Bunun
sorumlusu bunlarq yapan ki<inin kendisidir!

Evlerinde <iddete maruz kalanlar, kanunen o ki<ileri

yerle<im yerlerinden uzakla<tqrma hakkqna sahiptirler

ki, olay yeri kime ait olursa olsun. Bu yetkiyi kendi

nizde polis kanununa dayanarak gexici bir xözüm

olarak kullanabilirsiniz.

(Evden uzakla<tqrmq, Madde 12, Paragraf 2 SPolG)

• Hemen polise telefon edin: 110 Eäer 

arkada<qnqz <iddet kullanqyorsa

onlar sizi korumak zorundadqr.

• Eäer kendinizi evde emin hissetmiy-

orsanqz veya daha xok yardqma ihtiy-

acqnqz olursa kadqn evlerine ba<vura-

bilirsiniz.

Burada siz ve xocuklarqnqz koruma 

ve yardqm bulabilirsiniz.

• Vücununuzdaki darbeleri bir doktor 

veya foärafla belgeleyin.

• Daha ilk <iddet tehdidinde veya eyle-

minde bütün önemli evraklarqnqzq 

hazqrlayqn, kendinize nakit para 

bulun. Bankadaki tüm nakit paranqzq 

xekin,hepsini emin bir yerde 

saklayqn,olaki ani bir <ekilde xareyi 

kaxmakta bulabilirsiniz.



Baskqsqz bir hayat
sürmek her insanqn hakkqdqr.

Kanuni hhaklarqnqzq  kkendinizi 
korumak iixin kkullanqnn.

Acil durumlarda ne yapabilirsiniz?
Evinizde de kaba kuvvete maruz kal
qyormusunuz?

"Her insanqn ya<ama ve

saälam bir vücuda sahip

olma hakkq vardqr.

Insan özgürlüäüne

dokunulamaz."

Bunlarq kabullenme mecburiyetiniz yok!

Kendinizde sux aramayqn: Kadqn veya xocuklarq tehdit
etmenin veya döämenin kabullenir yanq yoktur.Bunun
sorumlusu bunlarq yapan ki<inin kendisidir!

• Dilekxeniz üzerine 
mahkeme adq gexen 
zorbayq ortak yerle<im 
yerin den aylarca uza-
kla<tqrabilir, hatta 
yerle<im yeri kendisinin
veya kendi üzerine kira 
anla<malq olsa bile.

• Kanun sizi yerle<im yer-
leri dq<qnda da korur. 
Mahkeme o ki<iye sizin 
i< yerinizde, ana oku-
lunda veya okulunuzda

bulunmasqnq yasaklaya-
bilir. 
Ayrqca size ve sizin 
kaldqäqnqz yere 
yakla<masqnq, sizinle 
telefonla,faksla,
mektupla veya E-mail 
ile ili<kiye gexmesinide 
yasaklayabilir.

• Mahkemeye dilekxeyi
siz kendiniz verebilirsi-
niz. Elbette bir avukata 
anq<manqzda yarar var.

Evlerinde <<iddete mmaruz kkalanlar, kkanunen oo kki<ileri 

yerle<im yyerlerinden uuzakla<tqrma hhakkqna ssahiptirler

ki, oolay yyeri kkime aait oolursa oolsun. BBu yyetkiyi kkendi-

nizde ppolis kkanununa ddayanarak ggexici bbir xxözüm 

olarak kkullanabilirsiniz.

(Evden uuzakla<tqrmq, MMadde 112, PParagraf 22 SSPolG)



Baskqsqz bir hayat
sürmek her insanqn hakkqdqr.

Kanuni haklarqnqzq kendinizi
korumak ixin kullanqn.

Acil durumlarda ne yapabilirsiniz?
Evinizde dde kkaba kkuvvete mmaruz kkal-
qyormusunuz?

"Her insanqn ya<ama ve

saälam bir vücuda sahip

olma hakkq vardqr.

Insan özgürlüäüne

dokunulamaz."

E<iniz:

• Size hakaret ediyor
mu?

• Sizi yakqnlarqnqzqn ve
ailenizin
yanqnda küxük
dü<ürüyor mu?

• Sizin ailenizle veya 
tanqdqklarqnqzla
görü<menize engel
oluyor mu?

• Evden xqkqp gezmenize
kar<q mq?

• Aniden kqzqp sinirle-
niyor mu?

• Size maddi olanaklar 
tanqyor mu?

• E<yalarqnqza zarar veriyor
mu?

• Sizi, xocuklarqnqzq, akra-
balarqnqzq, rkada<larqnqzq,
ev hayvanlarqnqzq veya 
kendini yaralamakla teh-
dit ediyor mu?

• Sizi döäüp size kötü 
davranqyor mu?

• Sizi itip kakqp qsqrqyor 
mu?

• Sizi cinsel ili<kiye zor-
luyor mu?

• Ayrqlmq< olmanqzq veya 
olacaäqnqzq kabullene-
miyor mu? Sizi takip,
taciz edip kqzdqrqyor 
mu?

Bunlarq kkabullenme mmecburiyetiniz yyok!

Kendinizde ssux aaramayqn: KKadqn vveya xxocuklarq ttehdit
etmenin vveya ddöämenin kkabullenir yyanq yyoktur.Bunun
sorumlusu bbunlarq yyapan kki<inin kkendisidir!

Evlerinde <iddete maruz kalanlar, kanunen o ki<ileri

yerle<im yerlerinden uzakla<tqrma hakkqna sahiptirler

ki, olay yeri kime ait olursa olsun. Bu yetkiyi kendi

nizde polis kanununa dayanarak gexici bir xözüm

olarak kullanabilirsiniz.

(Evden uzakla<tqrmq, Madde 12, Paragraf 2 SPolG)



Baskqsqz bbir hhayat 
sürmek hher iinsanqn hhakkqdqr.

Kanuni haklarqnqzq kendinizi
korumak ixin kullanqn.

Acil durumlarda ne yapabilirsiniz?
Evinizde de kaba kuvvete maruz kal
qyormusunuz?

"Her iinsanqn yya<ama vve 

saälam bbir vvücuda ssahip 

olma hhakkq vvardqr.

Insan öözgürlüäüne 

dokunulamaz."

Anayasanqn 2. Maddesinin 2. Paragrafq 

Bu a<aäqdaki haklara sahip olmak demek:

• Her <eye raämen hayqr diyebilme - 

hatta evlilikte veya arkada<lqkta

• Hayat akada<qndan saygqlq davranq< bekleme

ve ciddiye alqnma 

• gerekirse hayat arkada<qnq bqrakma Bunlarq kabullenme mecburiyetiniz yok!

Kendinizde sux aramayqn: Kadqn veya xocuklarq tehdit
etmenin veya döämenin kabullenir yanq yoktur.Bunun
sorumlusu bunlarq yapan ki<inin kendisidir!

Evlerinde <iddete maruz kalanlar, kanunen o ki<ileri

yerle<im yerlerinden uzakla<tqrma hakkqna sahiptirler

ki, olay yeri kime ait olursa olsun. Bu yetkiyi kendi

nizde polis kanununa dayanarak gexici bir xözüm

olarak kullanabilirsiniz.

(Evden uzakla<tqrmq, Madde 12, Paragraf 2 SPolG)



Nerelerden yardqm alabilirim?

Tokat vuran gider!
Bayanlara yapqlan ev <iddetlerine <ahit olursanqz ne yapabilirsiniz?

Söz konusu ki<i bayan arkada<qnqz, kom<unuz veya akrabanqz ise?

Beklemek xare deäil, xünkü baskq ve <iddet artabilir.

A<aäqdaki adreslerden zamanqnda yardqm alabilirsi

niz.

Görmemezlikten

gelmeyin!

Polisi arayqn!

Bu bilgileri sunan ki<i veya kurulu<:

Daha etraflq bilgi ixin internet te:
www.frauenbeauftragte-saarland.de

yi tqklayqn

v.i.S.d.P. Bernadette Schroeteler

Sorumlu yer:
Yerel Kadqn haklarq i<leri dai resi-Saar Eyaleti Adalet Bakanlqäq na baälq
Evdeki Siddete Kar<q Koruma Dairesinin yardqmlarqyla

>iddetten korunma yollarq


