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Telefon: 0621/37 97 90

İlişkilerde şiddet durumunda 

evden  
uzaklaştırmayla  

ilgili bilgi 

n	Fraueninformationszentrum	(FIZ)
	 des	Mannheimer	Frauenhaus	e.	V.
	 Eichendorffstraße	66-68
	 68167	Mannheim
	 Telefon:	0621/37	97	90
	 Telefax:	0621/3	39	33	14
	 fiz@frauenhaus-fiz.de
	 www.frauenhaus-fiz.de

n	Spendenkonto
	 Förderverein	Mannheimer	Frauenhaus	e.V.
 Sparkasse Rhein Neckar Nord 
	 IBAN:	DE17	6705	0505	0030	2467	21
	 BIC:	MANSDE66XXX

n In	Notfällen
	 Wenden	Sie	sich	bitte	an	die	Polizei
	 Telefon:	0621/174-0	oder	Notruf	110

n Soziale	Dienste	-	Kindesschutzstelle
	 Telefon:	0621/293-3700

Frauenhäuser
n	Mannheimer	Frauenhaus	e.V.	
	 Telefon:	0621/74	42	42
	 frauenhaus@frauenhaus-fiz.de
	 www.frauenhaus-fiz.de

	 Mitglied	im	Paritätischen	Wohlfahrtsverband	
	 Baden-Württemberg

n Frauen-	und	Kinderschutzhaus	Heckertstift 
	 Telefon:	0621/41	10	68

Unterstützt	durch	das	Ministerium	für	
Soziales	und	Integration	aus	Mitteln	
des	Landes	Baden-Württemberg



 
 
 
 
 
 
Birçok kadın şiddet görüyor. Şiddet uygulamak ve 
görmek yaş, kazanç, uyruk, din, cinsiyet, yaşam biçimi 
ve özürlülükten bağımsızdır. Bu broşür ilişkilerde 
şiddet yaşandığında evden uzaklaştırmayla ilgili bilgi 
verir. 
 
Evden uzaklaştırma nedir? 

Polis ev içi şiddetle ilgili arandığında, sözlü olarak 
evden uzaklaştırma kararı verebilir. Bunun için 
koşul sizin ve/veya çocuğunuzun ağır biçimde 
tehdit edilmesi veya kötü muamele görmesidir. 

 
Faile* evi terk etmesi ve sizinle arasında 100 
metre mesafeyi koruması emredilir.  

 
Fail uzaklaştırma kararına uymazsa, polise hemen 
bilgi verilmelidir. 

 
Tecrübelere göre, polisin müdahelesi ve şikayet 
dilekçesi ihtimali şiddet uygulayan pek çok erkeği 
ürkütmektedir. 

 
 
 
 
*Birçok kadın erkek şiddetiyle karşılaşıyor. Failler çoğu 
zaman eski veya şimdiki partnerleri. Bu nedenle, fail 
derken erkeklerden söz ediyoruz. 
 

 
 
Evden uzaklaştırma normalde 14 gün için geçerlidir. 
 

Polis kira kontratında kimin adının yazdığı veya 
daire veya evin kime ait olduğu önemli olmaksızın 
her şiddet uygulayanı evden uzaklaştırabilir. 

 

Evden uzaklaştırma sırasında neler yapmalı? 
 
Evden uzaklaştırma sırasında hızlı ve detaylı biçimde 
bilgi almanızı tavsiye ediyoruz. 
 

Aile Mahkemesinde veya avukat aracılığıyla 
şiddetten koruma yasası uyarınca koruyucu tedbir 
kararları talep edebilirsiniz. Örneğin, dairenin tek 
başına kullanımı, irtibat veya yaklaşma yasağı. 

 
Aynı zamanda yaralanmaları doktor raporuyla teyit 
ettirmeniz de önemlidir. 

 
 
Bundan sonraki adımlarla ilgili size danışmanlık 
hizmeti veriyoruz. Çok az Almanca konuşuyorsanız, 
lütfen çeviri için güvendiğiniz birini yanınızda getirin. 
 
 
Danışmanlık hizmetlerimiz tabii ki başka bir kadın, 
örneğin kadın partnerleri tarafından şiddete uğrayan 
kadınlar için de geçerlidir. 
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