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A1

Kadın Sığınma Evinde (Frauenhaus) veya özel sığınacak bir yer bulmuş olsanız bile, ayrılıktan sonra resmi dairelere başvurulması şarttır. 

Listenin başında sayılmış olan maddeleri derhal yerine getirmeniz gerekiyor! 
Durumunuza göre, yapmanız gereken şeyler hakkında kendinizi bilgilendiriniz:


A2

Çocuklar Anneye
Çocuklarınız ile birlikte kaçtıysanız bir an evel aşağıda belirtilen yerlere başvurmanız gerekiyor :

______________________________________________________________

A5  (in Deutschland)

İkametgâh tâyin etme hakkı
Bu acildir. Eziyet eden şahıs sizden önce resmi makama gittiyse, çocukları sizden yasal bir şekilde alabilir.  

Nasıl?
Bu dilekçede tehlikeleri tarif ediniz ( örneğin: çocuklar eziyet çekiyor, kendiniz eziyet çekiyorsunuz, baba çocukları kaçırmakla tehdit ediyor...)
Bu konu hakkında eşiniz yazılı bir şekilde bilgilendirilecektir. Eşinizin bu konu hakkında hemen haberdar olmasını istemiyorsanız, bunu dilekçe ile isteyebilirsiniz.


A6  (in Deutschland)

Nerede?
Çocuklarınızın bulunmuş olduğu bölgeden sorumlu olan aile mahkemesinin (Familiengericht) hak dilekçe bürosunda.

Ne Zaman?
Hak talep etme bürosu ( Rechtsantragsstelle), genelde öğlen vakti açıktır. Çocukların kaçırılma tehlikesi varsa, günlük hakim isteyebilirsiniz veya cumartesi günleri Hakim Acil Servisine (Richter-Notdienst) başvurup, hukuki alanda ihtiyadi tedbir çıkarmasını(einstweilige Anordnung) sağlayabilirsiniz.  



A9 (Konten sperren) / (Banka hesabına bloke)

Banka hesabına bloke 
·	Eziyet eden kişi banka hesabınız üzerinde hak sahibi ise, hesabınızı dondurun ve verilmiş yetkiyi sildirin.
·	Kendi hesabınızı açın. 
     Hukuki danışmanlığa başvurarak, ortak hesaplarınızdan hangi miktarın üzerinde   
     nafaka hakkınızın (Unterhalt) bulunduğunu öğreniniz. 
·	Ortak tasarruf cüzdanları (Sparbuch), kıymetli evrakları vb. emniyet altına alınıp tevdi edilmelidirler. En azından, daha sonra elinizde var olmuş olan değerlerin ispatında bulunabilmek için kopyalar çekin. 




A10

Derhal Nakit
Paraya ihtiyacınız var. Kaçışınız için. Çünkü yaralısınız. Çünkü şu aralar işe gidemiyorsunuz.

1. Eşinize karşı nafaka talebinde (Antrag auf Unterhaltsforderung)
bulunmak üzere, ailelerle ilgili hukuk mevzuatında uzman avukatınıza dilekçe hazırlattırınız. Aynı zamanda kendisi, sizi ayrılmada (boşanmada) gerekecek konularda bilgilendirebilir. 

Birçok kadın yurtları (Frauenhaus) ve danışmanlıkları (Frauenberatungsstellen) hukuk danışmanlığına (Rechtsberatung) sahipler veya hukuki danışmanlıklar sağlayabilirler.


A11

2. İşsizlik Parası II için dilekçe (Arbeitslosengeld II)

İş Merkezi (Jobcenter) para vermeden önce, öncelik sahibi kişi veya dairelerin ödemelerde bulunmaya mecbur olup olmadıklarını inceler. Bu nedenle bazen, sizden öncelikle kocanıza karşı bir nafaka talebinde bulunmanız istenir.

Yabancı kadınlar (istisnaî haller dışı) sosyal yardım alamıyorlar; aksi takdirde oturum iznini (Aufenthaltserlaubnis) kayıp edebilirler.



A12

Nasıl?
İş Merkezini arayarak, hangi evrakların hemen gerektiğini veya sonradan gerekeceğini öğrenin. Çoğu zaman, kâğıtlar hala erkeğin evinde bulunmaktadır. 

İçinde bulunduğunuz konumu izah edin, düzenli olarak, derhal para alırsınız.


A13

Nerede? 
Oturduğunuz yere ait İş Merkezin’den,
önceden İşsizlik parası II alıyorduysanız ve taşındıysanız, hangi İş Merkezi üzerinden aldığınızı öğrenmelisiniz.

Gideceğiniz zamanın resmi açılış saatlerinin dışında olmasını rica ediniz. Eşinizle  orada karşılaşmamak için.
Bulunduğunuz yerin gizli tutulmasını rica edin.

İşsizlik Parası II (Arbeitslosengeld)/ -Yardımı (-hilfe)
Yeni adresinizi ve yeni banka hesabınızı iş ve işci bulma kurumuna bildirin.


A14 (Anmeldung + Auskunftssperre)

İkametgâh (Polizeiliche Anmeldung) / ve ilgili Gizli Tutma Talebi (Auskunftssperre)

Yeni ikametgâhınızı (polizeiliche Anmeldung ) çıkartırken hakkınızda kaydedilen bilgilerin, bütün kişilere karşı (eşiniz dahil) gizli tutulması için (Auskunftssperre), muhakkak dilekçe vermelisiniz.
Dilekçenizde kısaca nedenlerinizi belirtiniz.

Nerede?
Almanya`da nüfus daireleri (Meldestelle), polisde (Polizei) veya halk bürosunda (Bürgeramt) olabilir. – Belediyeden  (Rathaus) sorunuz.
 


A15

Evden Eşyalar
Evinizden evraklar, oyuncaklar veya giysi gibi özel eşyalara ihtiyacınız varsa emniyetiniz icabı polisten koruma refakatı (Begleitschutz) isteyin. 

Eziyet eden şahıs evde bulunmasa bile, memurlar yanınızda kalmalıdırlar.

Daha önce, heyecandan önemli birşey unutmamak için kendinize bir liste hazırlayın.


A16  (Deutschland)

Nerede /  Nasıl?
110‘u çevirip eski evinizin hangi polis karakolunun dahilinde olduğunu (zuständige Polizeiwache) öğrenin.

Karakolu arayarak, ‘Lagedienst’ servisini isteyiniz.
İçinde bulunduğunuz tehlikeyi anlatın ve koruma talep ediniz.
Gideceğiniz günü tayin ettiriniz.
İkamet beyannamenizi ( polizeiliche Anmeldung) yanınızda bulundurarak, o evde ikamet ettiğinizi ispat etmeniz gerekiyor. 

Dikkate alınız: Bu, polisin özel bir hizmetidir, yasal bir mecburiyet altında değildir.



A18(Kindergarten-/Schulwechsel)

Çocuk Yuvası / Okul

Kaçtıysanız, çocukları yeni bir okula veya yuvaya yazdırıp yazdırmamayı düşünün. Aksi takdirde, eşiniz çocukları orada karşılayabilir veya onları kaçırabilir.
Ikamet değiştirmek istediğinizde (yasal duruma göre) sizinle birlikte çocuklar üzerinde velayet sahibi olan babanın rızası gerekebilir. Fakat bu konuda aile mahkemesi tarafından alabileceğiniz bir karar ile ikrar edebilirsiniz.

Görevlilere çocuklarınızın kimler tarafından alınabileceğini bildirin.

Önemli: Derhal, aile mahkemesinde velâyeti tek başına üzerinize alma talebinde bulunun, aksi takdirde baba çocukları okul/yuvadan alma hakkına sahip.



A20 (Deutschland)

Çocuklara Para 

Çocuk Parası (Kindergeld)
Çocuklarınız 18 yaşını doldurana kadar ve meslek eğitimleri süresince çocuk parası alabiliyorsunuz. 
Çocukların sizin yanınızda yaşadıklarını söyleyin.
Eziyet eden şahsın paradan faydalanamaması için kendinize ait yeni banka hesabını bildiriniz.
Havale edilene kadar aradan uzun zaman geçebilir.

Nerede?
İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda, aile kasası (Familienkasse im Arbeitsamt).
Memurlar ve kamu hizmetlerinde çalışanlar, maaş kasasından (‘Besoldungskasse’).


A21

Nafaka Avansı (Unterhaltsvorschuss)

Şayet baba nafaka ödemiyor ise, talep üzerine 12 yaşından küçük çocuklar için ikametinizin bulunduğu yere ait gençlik dairesinden (Jugendamt) azami 72 ay boyunca nafaka avansı alabilirsiniz. Çocuğunuz için yardımcı isteyebilirsiniz.


A22

Yetiştirme Parası (Elterngeld)

Çocuğun doğumundan sonra 24 ayını doldurana kadar alabilirsiniz.
Ödemelerin sadece 6 ay öncesi geçerli sayılıyor.
Gençlik dairesine (Jugendamt) başvurmanız gerekiyor.

 
A25

Posta
Özel postanızı mutlaka ayrı bir adrese göndertiniz, mesela arkadaşlara, tanıdıklara, kadınlar yurduna.

Çoğu zaman eziyette bulunmuş şahıslar önemli tebligatları yok ederler veya mektupları açarak önemli bilgiler elde edebilirler; misal olarak ikamet yerinizi.

Emniyetiniz için polis ve mahkemedeki dosyanızda adresiniz ayrı bir zarf içerisinde tutulabilir. Böylece eşinizin avukatı dahi (örneğin mahkeme dosyasının incelemesi esnasında) bilgi edinemez.    

Postahanelerde mektupların ayrı adrese çevrilip gönderilmeleri için ilgili dilekçeyi doldurabilirsiniz (Nachsendeantrag). Bu tür servis için ücret alınıyor.


A26

Krediler, Borçlar ve Otomatik 
Ödeme Talimatları (Daueraufträge)

Yürürlükte bulunan otomatik ödeme talimatlarını göz ardı etmeyiniz. Bu konuda size bankanız yardımcı olabilir.

Ortak borçlardan kendinizi dışlamaya çalışın.
Bankanıza içinde bulunduğunuz durumu izah edin. Borçlular danışmanlığı bölümüyle (Schuldnerberatung) görüşünüz.


A27

Ev Arayışı

Bulunduğunuz yere ait ev bulma kurumundan (Wohnungsamt), ne tür imkanlar bulunduğunu ve bunlar için neleri hazır etmeniz gerektiğini öğreniniz. 
İleride terk ettiğiniz ev ile ilgili kira borcu üzerinize kalmaması için, çıkışınızı verin. Bunu yapabilmeniz için eziyet eden şahsın imzası gerekecek. Sizin ev kontratından çıkmanızı kabul etmiyor ise, ev sahibine durumunuzu izah edin. Eğer bu konuda bir anlaşmaya varamıyorsanız, acilen eziyet eden şahsın, sizin kontrattan çıkmanızı kabul etmesine yönelik dava açmanız gerekecek.
 

A28

Konut Dairesin’den(Wohnungsamt) Sosyal Konut Belgesi (Wohnberechtigungsschein) talebinde bulunun (kısaltması: WBS). Bunun için gerekenler:

·	Ikametgâh (polizeiliches Melderegister)
·	Geçerli pasaport (Pass) veya nüfus cüzdanı(Personalausweis)
·	Avukat tarfından verilen ayrı yaşanıldığına dair beyanname (Bescheinigung über das Getrenntleben)
·	Çocukların doğum belgeleri (Geburtsurkunden)
·	Gelir belgesi (geçim için alınan yardım, işsizlik parası, işsizlik yardımı, maaş belgeleri)
·	Varsa annelik cüzdanı (Mutterpass) -15’inci haftadan itibaren doğmamış çocukta barınacak yere talep hakkına sahip sayılıyor

WBS Federal Almanyanın her yerinde geçerlidir, ve sahibine sosyal dairelere (Sozialwohnung) taşınma hakkı kazandırır.


A29

Mutlaka önemseyin!

Eziyet eden şahıs hangi dairelere gittiğinizi biliyorsa, kendinizi saldırılara karşı şu şekilde koruyabilirsiniz: 
 
·	Ziyaretlerinizi, resmi saatlerin dışında tutmaya çalışın.
·	Güvendiğiniz bir kişi size eşlik etsin.
·	Yetkili elemanları muhtemel tehlike üzerine bilgilendiriniz.
·	Eğer eziyet eden şahıs, dairelerde sizi tehdit veya takip ediyor ise polisi çağırın.



A30

Gizlilik!

Yeni adresinizin daireler tarafından açıklanmamasını (Adresse geheim halten) rica edin. Daire ve mahkemeler posta kutu adreslerini (örneğin Kadınlar evinde kaldığınızda) kabul etmek zorundadırlar.


A31

İş Yeri

Şayet iş yerinizi terk etmiyorsanız, şefiniz ve iş arkadaşlarınızdan şahsınıza ait bilgileri vermemelerini rica ediniz ve erkek sizi takip edecek olursa, sizi ikaz etmelerini rica edin.



A32

Adresler

Adreslerini alabileceğiniz teşkilatlar

·	En yakın Kadın Danışmanlık Merkezi (Frauenberatungsstelle) / acil servis, telefon rehberinde veya www.bv-bff.de" www.bv-bff.de üzerinden
·	En yakın Kadın sığınma evlerini telefon rehberinden genelde "Frauen helfen Frauen" olarak  kayıt edilmiştir, veya sığınma evlerinin koordinasyon yerinden telefon 069/6706252 /-260
·	Belediye veya Kaymakamlık üzerinden ulaşılabilen Yerel Kadınlar veya Eşit tutulma görevlisi 
·	Polis (imdat telefon) 110
·	Mahkemelerin hak dilekçe büroları
·	Büyük kentlerde erkek danışma yerleri www.4uman.info/adressen.html
 
Ayrıca adresleri temin edebileceğiniz yerler:

•	www.dajeb.de
•	www.frauenberatungsstellen.de
•	www.frauennotrufe.de






