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 Aile içi ṣiddette güvenliǧiniz nasιl 

saǧlanabilir?       

Size ilk yardιmda bulunan polistir (polis 
telefon hattι: 110): ṣiddet olayιnι durdurur 
ve faili evden uzaklaṣtιrιr.          

Önemli olan: Failin olay yerinden 
uzaklastιrιlmasι.    

Ṣiddete karṣι yasa    

Yasalar sizi ṣiddet eylemlerine karṣι korur!  

Aile mahkemesi - dilekçe verdiǧiniz taktirde 
- geçici olarak aṣaǧιda belirtilen kararlarι 
açιklama yetkisine sahiptir: 

• Eve girme yasaǧι   
• Eve, iṣ yerine veya okul gibi 

çocuklarιn bulunduǧu mekanlara 
belirli bir mesafeden fazla 
yaklaṣmama 

• Temasa geçme yasaǧι (ne ṣahsen 
ne de telefonla) 

Aile mahkemesinin bu denli yasaklar içeren 
hükümlerde bulunabilmesi için bir avukat 
veya yerel mahkemenin hukuk danιṣmanι 
aracιlιyla dilekçe vermeniz gerekmektedir. 
Maddi sιkιntι çekiyorsanιz eǧer dava 
masraflarιnιn üstlenilmesi için baṣvuruda 
bulunabilirsiniz (“Prozesskostenhilfe“). 
 
 
 

“Platzverweis“ nedir? 

“Platzverweis“ aile fertlerinden birinin 
ailenin diǧer bir üyesini tehdit ettiǧi veya 
ona ṣiddet uyguladιǧι için polis tarafιndan 
evden uzaklaṣtιrιlmasι ve belirli bir süre 
boyunca eve yaklaṣmasιnιn 
yasaklanmasιdιr.    

Failin eve dönmesi nasιl engellenebilir? 

Fail ev anahtarιnι polise vermek 
zorundadιr. Gerekirse “Platzverweis“, yani 
failin uzaklaṣtιrιlmasι kararι tehdit edilen 
kiṣinin iṣ yerini, okulunu veya anaokulunu 
kapsayacak ṣekilde düzenlenir.  

Fail “Platzverweis“, yani uzaklaṣtιrιlma 
kararιna uymadιǧι taktirde… 

... polis derhal haberdar edilmelidir ki 
maǧdurun güvenliǧini saǧlayacak tedbirler 
alιnabilinsin.  

Lütfen derhal polisi haberdar edin! 
 
 
 

“Platzverweis“, yani uzaklaṣtιrιlma kararι 
verilmeden önce ve de verildikten sonra 
hayatιnιzιn yönünü belirlemeniz 
gerektmektedir.     
 
Bu ne anlama geliyor? 

İlgili danιṣmanlιk merkezleri ṣiddete maruz 
kalmιṣ kadιn ve çocuklara aṣaǧιda 
belirtilen konularla ilgili yardιmcι 
olmaktadιr: 

• Hukuki meseleler 
• Maddi sorunlar 
• Krizlerin çözümü  

Bunun yanιsιra ṣiddete maruz kalmιṣ her 
kadιnιn Kadιn Sιǧιnma Evinde kalmasι 
saǧlanabilmektedir. 

Çocuklar maǧdur olursa 

Ṣiddet uygulanan evde çocuklar 
yaṣιyor ise 

•  uzaklaṣtιrιlma kararι verilince, 
veya 

•  Aile Hukuku’nu ilgilendiren 
davalarda 

Gençlik Dairesi devreye girer. 

Gençlik Dairesi’nin görevleri ṣunlardιr: 
• İlgili aileye bosanma, çocukla ṣahsi 

münasebette bulunma hakkι gibi 
konular hakkιnda bilgi verip 
yardιmcι olmak; 

• gerektiǧinde aracι olarak görev 
yapmak. 

Konu ne olursa olsun, çocuklarιn güvenliǧi 
her zaman önce gelir! 
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Ṣiddet uygulayan erkekler kiṣisel olarak 
danιṣman ile görüṣme ve içlerindeki ṣiddeti 
yenebilmelerinde yardιmcι olacak terapi 
grubuna katιlma imkanιnι kullanabilirler.          

Konuṣulmasι gereken konular denir?   

o Ṣiddet nedir?  
o İliṣkimde hangi sorunlarla karṣι 

karṣιyayιm ve neden ṣiddet 
uyguluyorum?     

o İliṣkimdeki sorunlarι ṣiddete 
baṣvurmadan nasιl çözebilirim.      

Terapi grubuna katιlιm ne kadar sürer?   

o Haftada bir defa 
o 6 ay boyunca 
o akṣam saat 18’den sonra 

JederMann Heilbronn 

Ṣiddet durumlarιnι önlemek için baṣvurabileceǧiniz adres    

Danιṣma bürosu: Wilhelmstr. 27, 74072 Heilbronn 
Telefon: 07131/6427232, Faks: 07131/6427232 
Cep telefonu: 0179/4883083 
E-posta: Info@jeder-mann.org  
Destekleyen kurum: JederMann e.V. 

Kadιnlar için danιṣma bürosu    
Kadιn ve Çocuk Koruma ve Sιǧιnma Evi   

Ṣiddete maruz kalmιṣ kadιnlarιn daima (acil durumlarda 
geceleyin ve hafta sonlarιnda bile) baṣvurabilecekleri adres     

Danιṣma bürosu: Steinstr. 8, 74072 Heilbronn 
Kadιn ve Çocuk Koruma ve Sιǧιnma Evi: anonim 
Telefon: 07131/814 97, Faks: 07131/993824 
E-posta: beratung-fuer-frauen@diakonie-heilbronn.de  
Destekleyen kurum: Kreisdiakonieverband Heilbronn 

“Frauen helfen Frauen“ (Kadιnlar arasι yardιmlaṣma)     
Kadιn Sιǧιnma Evi   

Bedensel ve ruhsal ṣiddete maruz kalan kadιnlara yardιm    
 
Danιṣma bürosu: Gartenstr.64, 74072 Heilbronn  
Kadιn Sιǧιnma Evi: anonim 
Telefon: 07131/50 78 53, Faks: 07131/57 46 46  
E-posta: frauenhaus@versanet.de   
www.frauenhaus-heilbronn.de  
Destekleyen kurum: Frauen helfen Frauen Heilbronn e.V. 

Yardιm çaǧιrma   
“Pro Familia“ 

Aile içi ve cinsel ṣiddet olaylarιnda kiṣisel veya eṣinizle 
birlikte deǧerlendirebileceǧiniz danιṣmanlιk hizmeti 
    
Danιṣma bürosu: Moltkestr.56, 74076 Heilbronn 
Telefon: 07131/89177 + 07131/930090, Faks: 07131/5944896 
E-posta: heilbronn@profamilia.de   
Destekleyen kurum: Pro Familia Ortsverband HN e.V. 

“Amt für Familie, Jugend und Senioren / Jugend- und 
Familienhilfe“ (Aile, Yaṣlιlar ve Gençler Bakanlιǧι) 

Boṣanma ve çocukla ṣahsi münasebette bulunma hakkι gibi 
konularla ilgili ebeveynlerin danιṣabilecekleri adres 

 
 Amt für Familie, Jugend u. Senioren:  

Titotstr. 7-9, 74072 Heilbronn 
Telefon: 07131/56-2843, Faks: 07131/56-3509  
E-posta: soziales+jugend@stadt-heilbronn.de  

 

       Ṣiddet içermeyen  
         bir hayat  
       sizin hakkιnιzdιr      

 

“Landratsamt / Jugendamt - Allgemeiner Sozialer Dienst 
– Fachdienst Trennung / Scheidung“ 

 
Boṣanma ve çocukla ṣahsi münasebette bulunma hakkι gibi 
konularla ilgili ebeveynlerin danιṣabilecekleri adres  
    
Landratsamt: Lerchenstr.40, 74072 Heilbronn 
Telefon: 07131/994-495, Faks:07131/994-6995 
E-posta: jugendamt@landratsamt-heilbronn.de  

Koordinatör: Leitstelle zur Gleichstellung der Frau 
Stadt Heilbronn 
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