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VTitel	Hazırlık
__________________________________________________________________


VL1	Acil durum çantası
VL2	Emniyet planı
VL3	Tehlike anında nasıl davranılacak
VL4	Polis 
VL5	Ayrılık sonrası nereye?
VL6	Yardım için nereye başvurulması gerekiyor
___________________________________________________________________

V2
Şiddete Karşı Koruma Kanunu yoluyla faili evden uzaklaştırta bilirsiniz ve sizinle irtiba kurmasına dair yasak koydurta bilirsiniz.
Bu konuyla ilgili bilgileri » Gewaltschutz « bölümünde bulabilirsiniz.

Eşinizin size karşı (tekrar) şiddet kullanacağından  korkuyorsanız, kaçmak için hazırlıklı olmanız gerekiyor.
Önceden nasıl hazırlık yapabileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.
__________________________________________________________________

V3

Acil Durum Çantası Neden Gerekiyor?

Tecrübeler, zor kullanan şahısların ayrıldıkdan sonra kızgınlık nedeniyle bazı dokümanları yok ettiklerini gösteriyor. Bu yüzden önemli dokümanlarınızın aslını veya fotokopilerini yanınızda bulundurmaya çalışınız.

»Acil durum çantasında« önemli eşyalarınızı bulundurunuz ve bu çantayı emin bir yere saklayınız.

(Içerik »Acil Durum Çantası«)
V4

»Acil Durum Çantası « 

§	Nüfus cüzdanı / Pasaport ve çocukların pasaportları / kimlikleri
§	Varsa vatandaşlık belgesi
§	Doğum belgeleri / evlilik cüzdanı
§	Sağlık sigorta kartı (çocukların da) 
§	Kira kontratı, iş kontratı
§	Emeklilik, sosyal sigortalar ve çalışma dairesinden  belgeler
§	Varsa velâyetnâmenin fotokopisi
§	Banka evrakları, tasarruf cüzdanı, hisse senetleri vb evraklar (kopyaları)
§	Mücevherat
§	Bir kaç gün için önemli eşyalar:
Kıyafet, hijyenik eşyalar, okul eşyaları, en sevilen oyuncak, ilaçlar
§	Ev / Araba için yedek anahtar
§	Adres defteri
§	Hatıralarınız: Hatıra defteri, fotoğraflar vb

Bu listeyi ”Emniyet planı” bölümünde bulabilirsiniz. Not alınız veya bu sayfayı bilgisayara yazdırınız.
___________________________________________________________________

V5

Emniyet Planı

Komşularınıza veya arkadaşlarınıza, acil bir durumda polisi aramalarını veya sizi ve çocuklarınızı, kısa bir süre için evlerinde korumak için saklamalarını rica ediniz.

Polisin, danışma merkezlerinin ve kadın sığınma evlerinin telefon numaralarını el altında bulabileceğiniz bir kâğıda yazıp saklayınız, fakat her an çabuk bulabileceğiniz bir yerde olsun ( örneğin: cüzdan veya benzeri).

Burada kendi emniyet planınız için gerekli çizelgeleri bulabilirsiniz, bilgisayarınızdan bunun çıktısını alınız. Bu çizelge size, yapmış olduğunuz hazırlıklarda ve ilerde yardımcı olacaktır.

Emniyet Planını Aç
___________________________________________________________________

V6

Tehlike Anında Gerekli Davranış Biçimi

Yine şiddetle karşılaşdığınızda:
Kendinizi derhal emniyete alın!
Kendinizi telefon bulunan bir odaya kilitleyiniz ve anında polisi arayınız:

Tel.  Avrupa-Polis-İmdat-Servisi: 112 
Tel.  Almanya`da: 110

Evinizi en kısa zamanda terk ediniz. Durumunuzdan haberdar olan komşularınıza gidiniz veya umumi ortamlara kaçınız; örneğin lokanta veya işyerleri.
Bulunduğunuz yerden polisi arayınız ve o an bulunduğunuz yeri tarif ediniz. Diğer insanlardan sizi korumalarını ve yardımcı olmalarını isteyiniz.

Kendinizi kurtaramıyorsanız "imdat" diye değil 
"yangın var" (”Feuer”) diye bağrınız.
Bu durumda komşular ve yoldan geçen vatandaşlar daha çabuk reaksiyon gösterirler.
___________________________________________________________________

V7

Polis Geldiğinde

Polise başınızdan geçen olayları anlatınız ve endişelerinizi söyleyiniz. Özellikle geçmişte yaşamış olduğunuz sıkıntıları da muhakkak anlatınız. Polisin sizi, erkekten ayrı, sorgulaması gerekiyor. Polis delilleri emniyet altına almalı ve fotoğraf çekmeli.

•Polis saldırgan erkeği bir kaç günlüğüne evden uzaklaştırır veya göz altında tutabilir.

•Polis sizin evden emniyetli bir şekilde çıkmanıza yardımcı olabilir ve sizi kadın sığınma evine götürebilir.

  


V9

Ayrılık sonrası nereye?


Vx9.1
Tanıdık / Akraba (5)

Vx9.2
Yeni daire (1)

Vx9.3
Kadın sığınma evi (2)

Vx9.4
Sığınma konutu (3)   

Vx9.5
Uzaklaştırma (4)
UUuuuuuyaklaştırmazaklatrma – sadece Austurya`da
__________________________________________________________________

V10

Tanıdık / Akraba

Zor kullanan şahıs tanıdıkların, akrabaların adresini bildiği sürece, kadının bu kişilere sığınması anlamsız olacaktır.
___________________________________________________________________

V11

Yeni Daire

Kendinize,önceden adresi bilinmeyen bir yer kiralayabilme şansına sahip olsanız dahi, bu koşul altında yalnız başınasınız kalmamalısınız. Çünkü bu çok tehlikeli zamanda sağduyulu komşulara veya arkadaşlara ihtiyacınız olacak.

Bu konularda size destek verebilecek uzman kurumlara başvurun.

___________________________________________________________________

V12

Uzaklaştırma

Polis zor kullanan erkeği ( Avusturya’da on gün boyunca) evden uzuklaştırabilir.

Almanya’daki Şiddete karşı koruma yasası tüm aile içi şiddete uğrayan kişilere mahkeme kararı ile faili evden uzaklaştırma imkanı sunuyor. (»Şiddete karşı koruma yasası« altında bk.)

Buna rağmen tehlikeli durumlarda çocuklarınızı alıp, evinizi terk etmelisiniz ve güvenli bir konuta (örneğin kadın sığınma evine) yerleşmelisiniz.

Saldırgan erkeği tehlikeli yapan faktörler şunlardır: 
Üzerinde silah bulundurmak, tehdit (intiharla) etmeler, alkol ve esrar bağımlılığı, hastalık derecesinde kıskançlık.

V13

Kadın sığınma evleri (Frauenhaus)

Korunma altında olup, geçici bir süre için, her milletten olan kadınlara açık, çocuk sahibi olan/olmayan kadınlar için bir sığınma olanağıdır. 
Kadın yurtlarına gece gündüz ulaşılabilinir. 
Almanya`da yaklaşık 400 kadın sığınma evleri mevcuttur. 

Genelde size çocuklarınızla beraber bir oda verilir ve her türlü bakımınız kendi sorumluluğunuzdadır. 
Kadın sığınma evlerinde geniş bilgi ve destek alabilirsiniz. Gerektiğinde resmi dairelere giderken yanınıza refakatçı bile alabilirsiniz. Çocuklar için çoğu zaman özel imkânlar sunuluyor.
________________________________________________________

V14

Masraflar
Bazı kadın sığınma evlerinde kalmak ücretsizdir. Çoğu yerlerde az miktarda, kişi ve gün başına belirli bir para ödemeniz gerekiyor. Belirli durumlarda masrafları Sosyal Yardım Kurumu karşılıyor.
______________________________________________________________

V15

Sınırlamalar
Esrar, alkol ve ilaç bağımlısı olan veya ruhsal rahatsızlığı olan kadınlar, kadın yurtlarına kabul edilmezler. Özürlü kadınlara yönelik kadın yurtları çok az bulunmaktadır. 
Çoğu kadın yurtlarında erkek çocuklar için yaş sınırı konulmaktadır fakat yaşı büyük olan erkek çocuklarına konut bulunmasında yardımcı olunur. Bazı yerlerde kadınlar, yaşı büyük olan erkek çocuklarıyla, sığınma konutlarına yerleşebilirler.
______________________________________________________________
V16

Sığınma konutları 
Kadın ve çocukların, şiddete karşı güvende olmaları için, sığınma konutları vardır. Bu tür evlere yalnız veya müşterek olarak yerleşmek mümkün.
Kiralar kadınlar tarafından karşılanır. Geliri az olan kadınların kira ücretini, Sosyal Yardım Kurumu üstlenmektedir.

Sığınma konutlarında görevlilere danışıp, destek alabilirsiniz. Sığınma konutları sizi kadın sığınma evlerinde olduğu kadar koruma altına alamıyor. Bazı sığınma konutlarının adresleri gizli değildir. Bazılarında erkek çocukları için yaş sınırı konulmaktadır. 
______________________________________________________________

V17

Yardım Nereden Alınabilir?

Bazı telefon numaralarının, eşinizden ayrılmadan önce, hazır bulundurulması, sizin için çoğu şeyi kolaylaştıracaktır.   


§	Kadın sığınma evleri 
§	Acil müdahele merkezleri 
§	Kadın danışma merkezleri 
§	Sulh Mahkemesi
§	Sosyal ve Gençlik Kurumu 

Kadın yurtlarının adresleri, emniyet açısından saklı tutulmaktadır. Gitmek istediğinizde önceden oraya telefon açıp, kararlaştırılan bir yerden alınırsınız.

______________________________________________________________



