
Tehlikeli bir durumda polis acil durum numarası 
olan 133’ü arayın

Herhangi bir yaralanma olması durumunda 
yaralanan yerin fotoğrafını çekin ve olayı (ve 
önceki saldırıları da) belgeleyin.

Yaralanırsanız bir doktora görünün.

Tanıkların isimlerini ve adreslerini not alın.

Gewaltschutzzentrum NÖ (Aşağı Avusturya Şiddetten 
Koruma Merkezi) size kapsamlı ve ücretsiz 
danışmanlık sağlar. Bu danışmanlık kapsamında 
psikososyal destek ve yasal danışmanlık alırsınız.

Aşağı Avusturya Şiddetten Koruma Merkezi, aile içi, 
cinsel şiddete maruz kalan veya kişilerin ısrarlı takib-
inden etkilenenleri destekleyen mağdurları koruma 
tesisleridir.

Gewaltschutzzentrum Niederösterreich 
(Aşağı Avusturya Şiddetten Koruma Merkezi)
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Kendi güvenliğiniz için nelere dikkat 
etmelisiniz?

02742 / 319 66
02622 / 243 00
02822 / 530 03

Eve Girme ve Yaklaşma Yasağı
İhtiyati Tedbir 

Tüm teklifler gizli ve ücretsizdir!

Şiddetten korunma yolları bulmak için yardım

Psikososyal destek

Kriz durumlarında müdahale

Tehlike değerlendirmelerinin ve kişisel güvenlik 
planlarının hazırlanması

Hukuki danışmanlık

Durumdan etkilenen çocuklara destek

İhtiyati Tedbir başvurusu

Polise şikayet etme

Yetkili kişilerle iletişim

Şiddet suçu mağdurları için psikososyal ve 
yasal dava refakati

Şiddetten Koruma  Merkezi bana nasıl 
yardımcı olabilir?

Bilinen mağdur koruma kuruluşu 
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Eve Girme ve Yaklaşma Yasağı Klasörü
(Betretungs- und Annährungsverbot)
Güvenlik Polisi Yasasının 38a maddesi uyarınca 
şiddete karşı polis koruması 

Şiddete maruz kalırsam ne yapabilirim?

Şiddet, her zaman fiziksel olmak zorunda değildir. Acil 
bir durumda, derhal polisin acil durum numarası olan 
133’ü arayın.

Şiddette karşı korunma merkezi size ve çocuklarınıza 
destek sağlamak için yanınızdadır. Tereddüt etmeyin 
ve danışmanlık hizmetine başvurun. 

Eve Girme ve Yaklaşma Yasağı ne zaman 
uygulanır?

Eğer fiziksel şiddete uğrarsanız, tehdit altında hisseder- 
seniz veya bir saldırı riski altındaysanız polis, şiddeti 
uygulayan kişiye yaşadığınız eve girmesini veya 
yaklaşmasını yasaklayabilir. Yaşadığınız dairenin veya 
evin kime ait olduğu önemli değildir. Yaklaşma yasağı, 
polis tarafından tespit edilen tehlike altındaki kişiler 
için 100 metrelik bir yarıçap içinde geçerlidir. 

Eve Girme ve Yaklaşma Yasağı ne kadar süre 
koruma sağlar?

Eve Girme ve Yaklaşma Yasağı iki hafta geçerlidir. 
Polis, şiddet uygulayan kişiden sahip olduğu ev 
anahtarlarını alır. Şiddet uygulayan kişinin yanına 
sadece kişisel kullanım için eşya almasına izin verilir 
(para, kişisel belgeler, kıyafet, iş ekipmanı, ... gibi).

Eve girme yasağı uygulanan kişinin, sizin rızanız olsa 
bile, polis tarafından refakat edilmeden daireye veya 
eve dönmesine izin verilmez.

Şiddet uygulayan kişi Eve Girme ve Yaklaşma 
Yasağını dikkate almazsa ne yapmak gerekir?

Hemen polisi arayın! Polis, şiddeti uygulayan kişiyi 
tekrar evden çıkarır ve para cezası verebilir. Yasak 
birkaç kez ihlal edilirse, kişi tutuklanabilir. 

Eve Girme ve Yaklaşma Yasağının 
sonuçları nelerdir?

Eve Girme ve Yaklaşma Yasağı polisin uyguladığı bir 
yasaktır. Yasağın uygulandığı kişinin sabıka kaydına 
işlenmez. Ancak siz ve/veya çocuklarınız yaralanırsanız 
veya tehdit edildiyse yasal işlemler başlatılacaktır.

Gewaltschutzzentrum NÖ (Aşağı Avusturya Şiddetten 
Koruma Merkezi) ücretsiz destek ve danışmanlık 
sunmak için Eve Girme ve Yaklaşma Yasağı ile ilgili 
bilgi sağlar. Evde çocuklar yaşıyorsa, polis ayrıca 
çocuk ve gençlik yardım servisini de bilgilendirir. 
Çocukların veya gençlerin korunması için de ilgili 
yasağın uygulanma durumu varsa polis, çocukların 
düzenli olarak bakımı ile ilgilenen kişilere de bilgi  
verecektir (örneğin çocuk bakıcıları).

Korumayı uzatmak mümkün mü?

İki haftalık koruma süresi içinde bölge mahkemesine 
ihtiyati tedbir başvurusunda bulunursanız, Eve Girme 
ve Yaklaşma Yasağı en fazla 4 hafta daha uzatılır.

İhtiyati Tedbir
(Einstweilige Verfügung)
Yürütme Yasası, Bölüm 382b, c uyarınca  
şiddete karşı adli koruma

İhtiyati Tedbir nedir?

Mahkeme, şiddet uygulayan kişinin altı aya kadar 
daireye veya eve girmesini yasaklama kararı verebil-
ir. Bu durumda şiddet uygulayan kişinin bir yıla 
kadar sizinle iletişime geçmesi, işyerinize ve/veya 
çocuklarınızın gittiği okula gelmesi yasaklanabilir.

İhtiyati Tedbir için ne zaman başvuru 
yapılabilir?

Önceki tehditler veya fiziksel şiddet nedeniyle, 
şiddet uygulayan kişiyle makul bir şekilde birlikte 
yaşamanız veya temas kurmanız beklenemiyorsa 
İhtiyati Tedbir için başvurabilirsiniz. Burada ön koşul, 
barınma ihtiyacınızın olmasıdır. Mülkiyetin türü 
önemli değildir. İhtiyati Tedbire başvurmak için poli-
sin daha önceden herhangi bir eylemde bulunmuş 
olması şartı aranmaz. Daha önceden Eve Girme ve 
Yaklaşma Yasağının uygulanmış olması gerekmez.

İhtiyati Tedbir için nereye ve nasıl 
başvurulur?

Başvuru, ikamet ettiğiniz yerin bölge mahkeme-
sine sunulmalıdır. Şiddetten Koruma Merkez-
indeki görevliler başvuruda size destek olacaktır. 
Başvuruyu kendiniz yapabildiğiniz gibi veya bir avu-
kat yardımıyla da yapabilirsiniz.

Başvuru için gerekli belgeler şu şekildedir: 
İfadeniz, tanıklar, polis raporları, sağlık raporlarınız, 
fotoğraflarınız... Daha önceden uğramış olduğunuz 
saldırılarla ilgili belgeler de önemlidir. Başvuru 
yaparken bu belgeleri de yanınızda getirin. Mah-
keme başvurunuzun sonucunu en kısa sürede 
bildirmelidir. Karar, verilen hükme bağlıdır.


