Danışmanlık ve Şiddete Karşı Koruma Merkezi aracılığıyla yardım
Şiddete Karşı Koruma Merkezi, aile içi şiddet ve
taciz mağdurlarını destekler.
Polis, sizin evinize birinin girmesini
yasakladığında aynı zamanda Şiddete Karşı
Koruma Merkezi’ni de bilgilendirir.
Bir danışman sizinle iletişime geçer ve size
destek sunar.
Siz de Şiddete Karşı Koruma Merkezi ile
doğrudan iletişime geçebilirsiniz,

Şiddete Karşı Koruma Merkezi NÖ St. Pölten
Adres: Grenzgasse 11, 4. Stock, St. Pölten
Telefon: +43 27 42 / 319 66
E-posta: office.st.poelten@gewaltschutzzentrumnoe.at

Eine Information des Landes NÖ

Şiddete karşı yardım
Hilfe bei Gewalt an Frauen

İnternet: www.gewaltschutzzentrum-noe.at

Herkes şiddete uğrayabilir, siz bile.

Homepage: http://gewaltschutzzentrum-noe.at/

Çoğu şiddet evde olan insanlara bile uygulanıyor,
bu insanların zengin ya da fakir olmasına bakılmaksızın gerçekleşiyor.

Aile içi şiddete maruz kalan göçmen kadınların istihdam izni
Göçmen kadınlar, başka bir ülkeden gelip
Avusturya’da yaşamak isteyen kadınlardır. Bu
kadınların, aile içi şiddete maruz kaldıklarında
istihdam izni vardır.
Bu kadınların ya da reşit olmayan çocukların
eşleri tarafından fiziksel saldırıya uğradığında
veya tehdit edildiğinde kocası ile birlikte
yaşamasının mantıksız olduğu durumlarda söz
konusudur.
Bunun için ön koşul ise eşinin şiddet davranışı
olduğu kadınların:
• polise şikayette bulunması
veya

• mahkeme tarafından ihtiyati tedbir kararının
olması
veya
• eşinden boşanmış olması
veya
• örneğin aşağıdaki kişi ya da kuruluşların
şiddet olayını onaylaması:
-- Doktor,
-- Hastane,
-- Kadın sığınma evi
-- Gençlik kurumu,
-- Çocuk Koruma Merkezi

Şiddet herkesi ilgilendiriyor! Kanun tüm insanları şiddetten korur.
• biri sizi sürekli kontrol ediyorsa
• aşağılanıyorsanız ve küçük
düşürülüyorsanız
Yani, biri tarafından kelimeler ile hakarete
uğruyor ve aşağılanıyorsanız ya da
herhangi bir fiziki şiddet uygulanmadan kötü
muamele görüyorsanız.
• biri tarafından size küfrediliyorsa

Kanunda: Her türlü şiddet yasaktır!
Şiddet türleri örneğin şunlardır:
• dayak yediğinizde
• kötü muamele görmeniz durumunda
• tecavüze uğradığınızda
Yani, biri sizinle ilişkiye zorluyor ve
siz istemiyorsanız.

Biz size yardım ederiz!
Şiddete karşı bir şeyler yapmak için her zaman
bir yol vardır.
Şiddet mağduru iseniz koruma, güvenlik ve

yardım haklarınız vardır.
Bunun hakkında konuşmak zorunuza gidiyor olsa
bile yardım almanız önemlidir.

Yardım ve danışmanlık hizmetimiz ücretsiz ve gizlidir.

Kontakt
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Allgemeine Förderung
und Stiftungsverwaltung, Referat Generationen
Landhausplatz 1
3109 St. Pölten
E-Mail: frauen@noel.gv.at
Telefon: 0 2742 / 9005-12989
Eine Initiative von Landesrätin Mag. Barbara Schwarz

İsterseniz size anonim olarak da yardım edebiliriz.
İsminizi vermek zorunda değilsiniz.
Tirol için burada yardım ve danışmanlık hizmeti

alabilirsiniz: http://www.noe.gv.at/GesellschaftSoziales/Frauen/Gewaltschutz/schutz_vor_
gewalt.html

Mağdur kişilere nasıl yardım edebilirsiniz
Ailenizde ya da yakınlarınızdan şiddet olaylarını
öğrendiğinizde sizin için bu durum çok stresli
olabilir.
Şiddete karşı bir şeyler yapmaları için mağdurları
cesaretlendirin. Ancak mağdur kişinin izni
olmadan hiçbir şey yapmayın.
Şiddet gören kişiyi diğer adımlarda destekleyin.
Hiçbir şey için zorlamayın.

Şiddet gören kişinin istemediği hiçbir şeyi
planlamayın ya da yapmayın.
Mağdur kişiye danışmanlık merkezlerinin ve
kadın sığınma evlerinin telefon numarasını ve
adresini verin.
En iyisi mağdur kişiyi iletişim kurarken
destekleyin ve danışmanlık görüşmesinde eşlik
edin.

Yardım etmek isteyen herkes için öneriler
• Şiddete uğrayan mağdur kişinin anlattığı her
şeyi ciddiye alın.
• Onu dinleyin.
• Hangi destekleri almak istediğini sorun.
• Ne düşündüğünüzü ya da gözlemlediğinizi
ona söyleyin.
Ancak bunu yalnızca mağdur kişi ile tek başına bir araya geldiğinizde yapın.
• Empati kurun ve anlayışlı olun.
• Mağdur kişi yardım teklifinizi reddedebilir.
Her zaman yeniden desteğinizi sunun.
• Mağdur kişinin ne yapmak istediğine kendisinin karar vermesine izin verin.
Önemli olan sizin bu süreçte ona eşlik etmeniz ve destek olmanızdır.
İyi niyetle de olsa mağdur kişinin izni olmadan hiçbir şeye karar vermeyin.
• Mağdur kişilerin şiddete uğramalarında hiçbir
suçları yoktur, ancak yine de kendilerini genellikle suçlu hissederler ve utanırlar.
Bunun hakkında konuşun.
• Mağdur kişiyi suçlamayın

• Şiddeti uygulayan kişi hakkında kötü konuşmayın.
• Mağdur kişiye zaman verin.
Mağdur kişinin davranışlarının anlaşılması
genellikle zordur.
Örneğin:
-- Mağdur kişilerin şiddet olayı hakkında neden konuşmak istemediklerini ve kendilerini
geri çektiklerini.
-- Şiddeti uygulayan kişiyi neden polise şikayet etmediklerini.
-- Şiddeti uygulayan kişiden neden ayrılmadıklarını.
Şiddet olayını neden unutmak ve bastırmak
istediklerini.
• Komşularınızdaki şiddete şahit olduğunuzda
polisi arayın.
Bu bir adım olmalı ve bir şeyler yapılmalıdır.
• Çocuklara şiddet uygulandığında polisi arayın
Acil çağrı 133 - ya da Çocuk ve Gençlik Hizmetleri – Telefon: +43 2742 / 9005 -16416.
Aradığınızda isminizi söylemeniz gerekmez.

Sosyal şiddet

Finansal şiddet

Sosyal şiddet, mağdur kişileri ebeveynlerinden ve
çevresinden uzaklaştırmaya yöneliktir.
Örneğin:
• akraba ve tanıdık ilişkileri önlenir
• arkadaş ilişkileri önlenir

Finansal şiddet, mağdur kişiyi eşine maddi
açıdan bağımlı yapmaktır.
Örneğin:
• paraya erişimin engellenmesi
• yalnızca diğerinin isteği yerine getirildiğinde
para verilmesi

Cinsel şiddet
Cinsel şiddet, mağdur kişi ile rızası dışında
ilişkiye girilmesiyle meydana gelir
Örneğin:
• tecavüz etmek ya da birine tecavüz etmeye
çalışmak
• cinsel istismar
Yani, cinsel ilişkinin mağdur kişilerin izni
olmadan gerçekleşmesidir.
• taciz etmek
Yani, biri sürekli sizinle ilişkiye girmek istediği
hakkında konuşuyor ve siz bunu istemiyorsunuz.
• cinsel tehdit
Yani, biri sizi tecavüz etmek ile tehdit ediyor.

Rahatsız etmek ve stalking (takip etmek)
Rahatsız etmek ve stalking (takip etmek) de
şiddet türüdür.
Stalking, birinin başka bir kişiyi bilerek ve sürekli
takip etmesi ve bu şekilde rahatsız etmesi
demektir.
Bu şiddet genellikle ayrılığı kabul etmek
istemeyen eski eşler tarafından uygulanır.
Örneğin:
• sürekli ve istenmeyen çağrılar, SMS, mektuplar ya da e-postalar
• mağdur kişi adına istenmeyen siparişler
• sürekli izleme ve takip etme

Mağdur kişinin hakları
Şiddet türleri
Şiddet denildiğinde birçok insanın aklına fiziksel
şiddet gelir.
Ancak şiddetin birçok diğer türleri vardır.
Her türlü şiddet olayında size yardım ediyoruz.
Aşağıdaki farklı şiddet türlerinin listesini ve
açıklamasını okuyun:
Fiziksel şiddet
Fiziksel şiddet, başka bir kişinin fiziksel sağlığına
yöneliktir.
Örneğin:
• itmek, vurmak ya da boğmak
• tokat atmak, tekmelemek ya da bir şey
fırlatmak
• saç çekmek, sıkıca tutmak, vurmak
• sigara ile yakmak
• kafasını duvara vurmak
• öldürmeye teşebbüs ya da öldürme

Psikolojik şiddet
Psikolojik şiddet, öz değer duygusunu olumsuz
etkileme amaçlı olarak bir kişinin psikolojik
sağlığına yöneliktir.
Örneğin:
• hakaret etmek ya da aşağılamak
• iftira atmak
Yani, bir kişinin başka biri hakkında yalanlar
anlatması ve bununla bu kişiye zarar vermeyi
amaçlamasıdır.
• bilerek görmemezlikten gelmek ya da konuşmamak
• birini sürekli küçük düşürmek
• aşırı kıskanç olmak ve arkadaşları, ailesi ve iş
arkadaşları ile ilişkilerini sürekli kontrol etmek
• birine oldukça sık bağırmak

Şiddetten korunma kanunu herkesi şiddete karşı
korumalıdır.
Ayrıca şiddete uğrayan kişileri de yeniden şiddete
uğramamaları için korumalıdır.
Bunun için mağdurların burada listelenen ve
açıklanan farklı hakları vardır:
Uzaklaştırma ve girme yasağı
Bir şiddet olayını polise bildirdiğinizde ve polis
sizin sağlığınızın, özgürlüğünüzün ya da hatta
hayatınızın tehlikede olduğunu kabul ederse
şiddeti uygulayan kişiyi hemen evi terk etmeye
zorlayabilir.
Bu, şiddet uygulayan kişinin polis aracılığıyla
uzaklaştırılması olarak da adlandırılır.
Polis şiddeti uygulayan kişinin eve tekrar
dönmesini de yasaklayabilir.
Bu, girme yasağı olarak da adlandırılır.
Polis, şiddeti uygulayan kişiden evin anahtarını
hemen alır.

14 yaşının altındaki çocuklar da tehlikedeyse
polis, şiddeti uygulayan kişinin okula, çocuk
bakım evine ya da anaokuluna gitmesini de
yasaklar.
Mahkeme tarafından uzun süreli koruma
Şiddeti uygulayan kişiye karşı uzun süreli
korumaya ihtiyacınız varsa polis işlemlerinden
sonraki 2 hafta içerisinde mahkemeye
başvurmalısınız.
Burada “ihtiyati tedbir kararı” talep edilmelidir.
Mahkeme tarafından verilen bir ihtiyati tedbir
kararı,
mahkemenin sizi şiddeti uygulayan kişiye karşı
hemen koruması anlamına gelir.
Şiddeti uygulayan kişi sizin evinize uzun süre
boyunca giremez ve sizi rahatsız edemez.
Bu durumda evin kime ait olduğu önemli değildir.
Şiddeti uygulayan kişi ihtiyati tedbir kararına
uymazsa hemen polisi arayın.

