Danışma merkezi:

Hemen her gün birçok kadın eşi tarafından dövülmekte, aşağılanmakta ve kötü muameleye maruz
kalmaktadır. Eşiniz veya bir başka aile ferdi sizi veya
çocuklarınızı dövdüğünde, yaraladığında, tehdit
ettiğinde, eve hapsettiğinde, esir aldığında, cinsel
tacizde bulunduğunda veya tecavüz ettiğinde yasal
açıdan suç işlemiş olur. Bu durumlarda yardım alabilirsiniz – az ya da hiç Almanca bilmeseniz de.
Şiddetten kaçmak istiyorsanız, sizin ve çocuğunuzun
sığınabileceği özel kuruluşlar mevcuttur. Hemen hemen her büyük kentte kadın yurtları ya da sığınma
evleri bulunmaktadır. Bu kuruluşlarda çalışan kadın
görevliler size yardım edeceklerdir. Kadın yurtlarının
ve sığınma evlerinin adresleri gizli olduğundan eşiniz sizin nerede bulunduğunuzu öğrenemez. Burada
ilk etapta güvence altındasınız.
Tehlikeli anlarda polise de haber verebilirsiniz. Bu
durumda isterseniz polis size bir kadın yurdu ile bağlantı kurmanızda yardımcı olur ve evi terk ederken
de sizi destekler. Polis eşinizi derhal evden uzaklaştırabilir, evin anahtarını elinden alabilir ve onun size
yaklaşmasını yasaklayabilir. Daha sonra mahkeme
kararı ile bu yasağın kalıcı olması sağlanır.
Kadın danışma merkezlerinden ayrıntılı bilgileri
alabilirsiniz. Bu kuruluşlardaki kadın görevliler size
parasal ve yasal konularda yardımcı olabilir ve sizinle
birlikte kalıcı bir çözüm ararlar.

Olay Yeri Aile – Şiddetten Kurtulmanın Yolları
Bu broşür aile içi şiddete maruz kalan kadınların hakları konusunda bilgilendirmektedir. Broşür Almanca,
Rusça, Arapça ve Sırpça/Hırvatça dillerinde bulunmakta ve göçmen kadınların problem ve korkularını
ele almaktadır. Oturma hakkı, çocukların korunması
ve maddi destek ile ilgili en önemli hukuki sorulara
değinir. Amaç kadınlara şiddetten kurtulmanın yollarını göstermektir.
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Olay Yeri Aile –
Şiddetten Kurtulmanın
Yolları
Göçmen Kadınlar İçin Bilgiler

Aile içi şiddetten kendinizi emniyete almak ve Almanya’daki oturma hakkınızı korumak için çeşitli
olanaklar mevcuttur. Eşinizden ayrıldığınızda,
Almanya’yı derhal terk etmek zorunda değilsiniz.
Alman pasaportunuz varsa, vatandaşlık hakkınız
eşinizden ayrıldıktan sonra da kalır. Sınırsız oturma
iznine (yerleşim izni) sahipseniz, oturma hakkınız
kaybolmaz. Oturma izni (sınırlı) size evlilikten dolayı
verildi ise, bu izni uzatmak mümkündür.
Eşinizden ayrılmadan önce Almanya‘da en az üç
yıl evli olarak yaşadıysanız, ayrılma veya boşanma
durumunda bağımsız oturma hakkı alabilir ve
Almanya’da eşinizden bağımsız olarak yaşayabilirsiniz.
Eğer bir Türk vatandaşı ile evli ve çalışıyorsanız
genelde iki yıl evli kalmanız yeterlidir. Bu eşinizin
Avrupa hukuğuna göre hak sahibi olup olmadığına
bağlıdır (Assoziationsrecht). Bu konuda bilgi edinin!
Yinede, ayrıldıktan bir yıl sonra kendi gelirinize
sahip olup geçiminizi devletten yardım almadan
devam ettirmeniz gerekmektedir. Eşinizin size ödeyeceği nafaka gelirinize eklenir.

Yeni evli veya Almanya‘da kısa bir süreden beri yaşıyor olsanız dahi yardım ve danışmanlık alabilirsiniz.
Eşiniz sizi veya çocuklarınızı dövüp, işkence veya
taciz ediyorsa, Yabancılar Yasası bu gibi ağır mağduriyet durumlarında size eşinizden bağımsız oturma
hakkı öngörmektedir. Yani, evliliğiniz çok kısa sürse
dahi Almanya‘da kalma hakkı alabilirsiniz. Sığınma
başvurunuz sonuçlanmamış bir aşamada ise veya
Almanya‘da oturmanıza sadece „müsamaha“ ediliyorsa (Duldung) ayrı kurallar geçerlidir. Buna rağmen,
şiddete maruz kaldığınızda derhal yardım istemekten
kaçınmayın. Size mutlaka yardım edilir ve bir hukuki
danışma merkezine veya avukata gönderilirsiniz.

Şiddetsiz ve korkusuz yaşamaya hakkınız vardır. Kimsenin sizi dövmeye veya aşağılamaya hakkı yoktur
– aile fertleri de olsa! Size yardım edecek çok sayıda
kuruluş mevcuttur.
Eşinizin maddi desteğine muhtaç değilsiniz. Kendi geliriniz yoksa, devlet size ve çocuklarınıza hem parasal
hem diğer konularda yardım eder.
Eşiniz birlikte oturduğunuz evden çıkartıldığında
veya siz sığınma evine taşındığınızda, ilgili makamlar
tarafından evli olarak görülmezsiniz. Bu sayede, eşinizin maddi durumundan bağımsız olarak destek alabilirsiniz.

Çocuğunuzun sağlığı baba hakkından önce gelir! Aile
mahkemesi çocuğunuzun korunmasını sağlayabilir.
Örneğin mahkeme bir babanın çocuğu ile ilişki kurmasını yasaklayabilir, size çocukların nerede yaşayacaklarına dair tek başınıza karar verme hakkı verebilir ve onların velayet hakkını sadece size bırakabilir. Böylece çocuklarınızla ilgili tüm kararları kendi başınıza verebilirsiniz. Danışma merkezleri ve kadın sığınma evleri bu
gibi yasal konularla ilgili ücretsiz destek vermektedir.

Tehlikeye maruz kaldığınız anda derhal polise müracaat ediniz (ücretsiz İmdat Hattı 110).
Çevrenizdeki danışma merkezlerinin ve kadın yurtlarının adreslerini bilinmeyen numaralar servisinden
ve yerel yönetim kuruluşlarından alabilirsiniz.
Berlin ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde şiddete
maruz kalan kadınlar için toplu telefon numaraları
hizmete açılmıştır. Bu numaralardan tüm Almanya
çapında diğer yardım kuruluşları ile iletişime girebilmeniz sağlanır.

Ptesi-Cum: Saat 18.00 – 3.00 arası
Ctesi, Paz: Saat 10.00 – 3.00 arası

