
Kadınlara ve çocuklara karşı şiddet öncelikle aile 
içerisinde ve birlikteliklerde karşımıza çıkmaktadır. 
Şiddet genel olarak kanunla yasaklanmıştır ve bir 
suç teşkil etmektedir!

Şiddetin en sık karşılaştığımız biçimleri:
• Tehdit etmek
• Vurmak
• Kötü muamelede bulunmak
• Cinsel istismarda bulunmak 
• Paranın dağılımını kontrol etmek 

Bunların sebepleri ise şunlar olabilir:
• İhtilafları çözebilme becerisinden yoksun olmak
• Kıskançlık ve eşe sahip olma isteği 
• Alkol

Acil Polis Hattı: 110
 

Polis, suçları kayıt altına almak ve bunları aydınlat-
makla yükümlüdür.

Şöyle ki …
… Fail açısından
• Yaklaşık 10 gün süreyle evden uzaklaştırma!
• Mağdurla temas yasağı!
• Gerekirse polis tarafından gözlem altına alınma! 

… Mağdur açısından:
• Yeni saldırılara karşı korunma
• Tedavi ve hukuk desteği

Başınıza gelenleri bildirmekten korkmayın!

Suç duyurusunda bulunmanız oturum durumunu-
zu riske atmayacaktır!!!

Kurumunuzdaki muhatabınız: 
 

Bu broşürün finansmanı Göttingen Mağdurlara 
Yardım Bürosu (Opferhilfebüro) tarafından sağlan-
mıştır.

     Nereden yardım alabilirim?

Ailede ve Birlikteliklerde

Şiddet



Kadınlar için Acil Çağrı (Frauennotruf)
Bilgi ve destek için
burayı arayabilirsiniz

0551 44684

Olduğunuz Yerde Yardım -
Göttingen kenti ve ilçesi

Suç mağduru musunuz ve yardıma mı ihtiyacınız var?

Yapacağımız kişisel görüşme çerçevesinde sizlere 
işinize yarayacak birçok bilgi verebiliriz.

Hizmetlerimiz ücretsizdir.

Hem kadınlara hem de erkeklere danışmanlık hizmeti 
veriyoruz! 

Aşağıdaki telefon numarasından randevu alabilirsiniz:

0551 4031450

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz: 
www.opferhilfe.niedersachsen.de

Almanya‘nın her yerinde kadınlar ve aile 
fertleri için danışmanlık hizmeti:
• Çevirmenlerimiz 15 dilde hizmet vermektedirler
• Ücretsizdir
• Anonimdir
• Günün 24 saati hizmet alabilirsiniz
• Telefonla veya İnternet üzerinden başvurabilirsiniz

Cinsel veya aile içi şiddetin tanığı veya mağduru 
olmuş çocuklar ve gençler için yardım

Kadın Sığınma Evi (Frauenhaus) şiddet mağduru ka-
dınlara ve onların çocuklarına psikososyal danışmanlık 
hizmeti vermekte ve geçici olarak kalacak yer temin 
etmektedir.

Kadın Sığınma Evi‘nin adresi güvenlik nedeniyle 
gizlidir. 

Bize hafta sonları ve tatil günleri de dahil olmak üzere 
her gün ulaşabilirsiniz.

0551 5211800

www.Frauenhaus-goettingen.de

   Nereden yardım alabilirim?


