Aile içi µiddet
➔ Uzaklaµt∂rma ve geri dönüµ yasa©∂ Polis kanunu madde 43 re di©es sayfalar
➔ Medeni hukuk kapsam∂ndaki koruma önlemleri

Gewalt.Los

En s∂k rastlanan sorular∂n cevaplar∂
Bu bilgi broµürü aile içi µiddet ma©duru olan kiµileri haklar∂ ile ilgili olarak bilgilendirmek amac∂yla haz∂rlanm∂µt∂r. Ayn∂ zamanda aile içi µiddete müdahale ile
ilgili genel sorular ve bu konuda zaten mevcut olan veya sa©lanmakta olan
yard∂m olanaklar∂ da belirtilmektedir.

Uzaklaµt∂rma ve geri dönüµ yasa©∂:
Polis kanunu madde 43 re di©es sayfalar
Kanun kimi korur?
Kanun µiddete maruz kalan herkesi, söz konusu µiddetin resmi veya gayri resmi
eµ, ebeveyn, akrabalar veya konutu paylaµan di©er kiµiler taraf∂ndan uygulanmas∂nda herhangi bir ay∂r∂m gözetmeksizin korur.
Yeni kanun nerede geçerlidir?
Yeni kanun St.Gallen Kantonunda geçerlidir: Ωiddete maruz kalan kiµinin
konutunun St.Gallen Kantonu hudutlar∂ içinde bulunmas∂ gerekmektedir. Buna
benzer bir kanun da Appenzell Ausserrhoden Kantonunda yürürlüktedir.
Ωiddete maruz kal∂rsan∂z ne yapmal∂s∂n∂z?
Siz veya çocu©unuz µiddete maruz kalacak olursan∂z bir yard∂m kuruluµuna
baµ vurabilirsiniz. Akut bir tehlikenin varl∂©∂ halinde ise derhal bir polis karakoluna giderek koruma ve yard∂m talep edebilirsiniz:
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Acil ça©r∂ 117
Polis derhal yard∂ma koµmakla yükümlüdür. Polis olay∂ de©erlendirir ve di©erleri için tehlike yaratan µah∂slar∂ on gün süreyle konuttan/evden ve yak∂n çevresinden uzaklaµt∂rabilir ve bu bölgeye dönüµünü yasaklayabilir. Ωiddete maruz
kalan kiµi olarak siz ve çocuklar∂n∂z temel olarak al∂µt∂©∂n∂z ortamda kalma
hakk∂na sahipsiniz.
Ceza Kanunu, devletin resmi yollardan (kamu davas∂) olarak soruµturdu©u suçlar∂ kapsamaktad∂r. Bu gibi durumlarda polis, kurban∂n iste©inden ba©∂ms∂z olarak harekete geçmektedir ve suç iµleyen kiµinin ceza hukuku aç∂s∂ndan hesap
vermesini sa©lamak için o kiµi hakk∂nda soruµturmak yapmakla yükümlüdür.
Ancak bunun yan∂ s∂ra sadece ma©dur kiµinin hususi baµvurusu ile ceza hukuku aç∂s∂nda soruµturulan suçlar∂ da kapsam dahilindedir. Ωikayet müracaat∂,
olay∂n meydana geldi©i tarihten itibaren üç ay içersinde polise veya sorgu hakimine yap∂lmal∂.
Cinayet, a©∂r müessir fiil, tecavüz, µantaj, al∂koyma gibi a©∂r suçlar, kurban ile
suçu iµleyen kiµi aras∂ndaki iliµkiye bakmaks∂z∂n daima resmi yollarla (kamu
davas∂ olarak) ceza hukuku bak∂m∂ndan soruµturulmaktad∂r. Bunun d∂µ∂nda
resmi soruµturma (kamu davas∂) yükümlülü©ü basit müessir fiil, tekrarlanm∂µ
fiili tecavüz (fiil) ve tehdit durumlar∂nda da geçerlidir, ancak sadece e©er suç
eµler aras∂nda boµanma gerçekleµtikten sonraki bir y∂l içersinde iµlenmiµ ise ve
resmi nikah olmaks∂z∂n birlikte yaµayan çiftlerde (ayn∂ cinsiyetteki çiftler dahil)
için e©er suç müµterek evlerini feshettikten sonra ki bir y∂l içersinde iµlenmiµ ise.
E©er bu durum söz konusu de©ilse, suçu iµleyen kiµinin ceza hukuku aç∂s∂ndan

hesap vermesini sa©layabilmek için hususi olarak bir µikayette bulunulmal∂.
Bir defaya mahsus gerçekleµen fiili tecavüzler (fiil), maddi hasara yol açma,
haneye tecavüz, cinsel taciz, telefonun kötü niyetli kullan∂m∂ vs daima sadece
ilgili kiµinin baµvurusu olarak ceza hukuku aç∂s∂ndan soruµturulur.
Yetiµkinler taraf∂ndan çocuklara yönelik uygulanan µiddet durumlar∂ genel olarak resmi yollardan (kamu davas∂ olarak) soruµturulmaktad∂r.
Komµunuzda µiddet uyguland∂©∂n∂ fark edecek olursan∂z ne yapabilirsiniz?
Böyle bir durumda da polise baµ vurabilirsiniz.
Uzaklaµt∂rma µiddet kurban∂n∂n iste©ine mi ba©l∂d∂r?
Hay∂r, ciddi bir tehdidin görüldü©ü hallerde kurban – korkudan veya gizli tehditler nedeniyle – uzaklaµt∂rma talebinde bulunmasa bile polis uzaklaµt∂rmay∂
uygulayacakt∂r. Kanun yap∂c∂ bununla µiddet kurbanlar∂na görev itibar∂yla
yard∂mc∂ olmay∂ amaçlamaktad∂r.
Malik veya kirac∂l∂k konumunun önemi var m∂?
Hay∂r bunun önemi yoktur. Polis tehlike yaratan µahs∂ malik ya da tek kirac∂
oldu©una bakmaks∂z∂n konuttan uzaklaµt∂rabilir.
Anahtarlar∂n al∂nmas∂, mahkeme tebligat∂ için adres tespiti
Polis tehlike yaratan µah∂stan uzaklaµt∂rma an∂nda konutun veya evin anahtarlar∂n∂ al∂r. Polis uzaklaµt∂r∂lan µah∂stan kendisine yap∂labilecek resmi tebligat∂n
ulaµt∂r∂labilece©i bir adres b∂rakmas∂n∂ talep eder.
Uzaklaµt∂r∂lan µah∂s beraberinde neler götürebilir?
Uzaklaµt∂r∂lan µah∂s sadece kiµisel ihtiyac∂ için gerek duyaca©∂ eµyalar∂n∂ beraberinde götürebilir (örne©in evrak, giysi, hüviyetleri, ilaçlar∂ vs. gibi).
Geri dönüµ yasa©∂ hangi bölge için geçerlidir?
Bu önlem ev/konut ve bunun yak∂n çevresi için geçerlidir. Örne©in koridorlar,
merdiven boµlu©u, bodrum, çamaµ∂rl∂k, avlu, bahçe ile evin giriµi ve giriµ yolu
bu kapsama girerler. Mekansal koruma alan∂n∂n tespitinde kurbanlar∂n etkili bir
µekilde korunmas∂ ve yeni bir µiddet giriµiminin önlenmesi belirleyicidir. Polis
uzaklaµt∂rma bildiriminde mekansal koruma bölgesini aç∂kça belirtmek zorundad∂r. Uzaklaµt∂rma bildiriminin bir kopyas∂ uzaklaµt∂r∂lan µahsa, di©er bir kopyas∂ da tehdit alt∂ndaki µahsa verilir.
Ωiddet uygulayan µah∂s gitmeyi reddederse ne olur?
Böyle bir durumda polis zor kullanabilir ve µiddet uygulayan µahs∂ oradan uzaklaµt∂rabilir.
Uzaklaµt∂rma ve geri dönüµ yasa©∂ polisin µiddet uygulamas∂n∂ ancak olaydan
sonra ö©rendi©i durumlarda da uygulanabilir mi ?
Evet, uzaklaµt∂rma ile birlikte uygulanan geri dönüµ yasa©∂, µiddete hedef olan
µah∂slar∂n olay sona erdikten sonra karakola baµ vurmalar∂ ve daha baµka µiddet eylemlerinin oluµmas∂ndan korkmalar∂ halinde de uygulanacakt∂r.
Geri dönüµ yasa©∂ ne kadar sürer?
Geri dönüµ yasa©∂ on günlüktür. Uzaklaµt∂rmay∂ izleyen üç gün içinde sorumlu
hakim taraf∂ndan gözden geçirilmesi ve onaylanmas∂ gerekmektedir. Bu karar
nihaidir. Polis emrinin kald∂r∂lmas∂, uzaklaµt∂r∂lan kiµiye anahtar∂n∂n polis

taraf∂ndan iade edilmesi ve kiµinin tekrar apartman dairesine/eve dönebilmesi
ile sonuçlan∂r. Ki bu durumdan kurban haberdar edilmektedir.
Geri dönüµ yasa©∂ uzat∂labilir mi?
Evet. Geri dönme yasa©∂n∂n on günden fazla bir süreyle devam etmesi gereken durumlarda tehdit alt∂ndaki µah∂s harekete geçebilmekte ve uzaklaµt∂rma
uygulamas∂n∂n ilk yedi günü içinde hukuk mahkemesine baµ vurarak koruma
önlemleri uygulanmas∂n∂ isteyebilmektedir. (bak∂n∂z aµa©∂da yer alan „Koruman∂n uzat∂lmas∂: Hukuk mahkemesi taraf∂ndan koruma önlemlerinin düzenlenmesi).
Geri dönüµ yasa©∂na uyulmas∂ nas∂l kontrol edilir?
Polis kural olarak geri dönüµ yasa©∂na uyulup uyulmad∂©∂n∂ ancak tehlikeye
maruz µahs∂n talebi üzerine kontrol edebilir. Ancak polis yasa©a uyulmas∂n∂
kendili©inden de kontrol edebilir. Bunu özellikle muhtemel tehlikeyi yüksek
düzeyde olarak s∂n∂flad∂©∂ takdirde yapar.
Uzaklaµt∂r∂lan µah∂s geri dönüµ yasa©∂n∂ dikkate almazsa ne yapabilirsiniz?
Böyle bir durumda derhal polisi aramal∂s∂n∂z (Acil ça©r∂ 117). Polis uzaklaµt∂rma
cezas∂ alm∂µ µahs∂ gerekiyorsa zor kullanarak tekrar uzaklaµt∂r∂r. ∑lave olarak
haneye tecavüz fiili oluµtu©undan – idari bir hükme ayk∂r∂ davran∂µ – tutuklama
ve ceza uygulan∂r.
Uzaklaµt∂r∂lan µah∂s sakinleµtikten sonra tekrar geri dönebilir mi?
Hay∂r. Uzaklaµt∂rman∂n hukuki geçerlili©i devam etti©i sürece uzaklaµt∂r∂lan
µah∂s geri dönemez. Tehlikeye maruz kalan µah∂s uzaklaµt∂r∂lm∂µ µahs∂n eve
girmesine kendi r∂zas∂yla izin verse bile uzaklaµt∂rma cezas∂ alm∂µ µah∂s eve
girdi©i takdirde suç iµlemiµ duruma düµer. Uzaklaµt∂r∂lan µah∂s acilen ihtiyaç
duydu©u eµyalar∂n∂ evden alma ihtiyac∂ duyacak olursa bu iµlem ancak bir polis
memurunun nezaretinde gerçekleµtirilebilir.

Nereden bilgi ve destek alabilir, nereye dan∂µabilirsiniz?
Ωiddete maruz µah∂slar∂n dan∂µmanl∂k hizmetleri için:
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Dan∂µma Noktas∂ Ωiddete Maruz Kalan Kad∂nlar
Kurban Yard∂m Vakf∂n∂n Uzmanl∂k Dairesi
Beratungsstelle Gewaltbetroffene Frauen
Fachstelle der Stiftung Opferhilfe

Telefon 071 227 11 44

Kurban Yard∂m Dan∂µma Noktas∂
Kurban Yard∂m Vakf∂n∂n Uzmanl∂k Dairesi
Beratungsstelle Opferhilfe
Fachstelle der Stiftung Opferhilfe
Telefon 071 227 11 00
(für gewaltbetroffene Männer – µiddete maruz kalan erkekler için)
Dan∂µmanl∂k merkezi bilgi verir, destekler ve size kiµisel ve hukuki
sorunlar∂n∂zda dan∂µmanl∂k yapar. Ayr∂ca koruma önlemlerinin hukuk mahkemesince belirlenmesi için gerekli baµ vuruyu yapman∂za da yard∂mc∂ olur.
Dan∂µmanl∂k hizmeti ücretsizdir. Dan∂µmanl∂k bürosunda çal∂µanlar kesin bir s∂r
saklama yükümlülü©ü alt∂ndad∂rlar. Dan∂µmanl∂k yard∂m∂ almay∂ istedi©iniz
andan itibaren b∂rakabilirsiniz.

Kurbanlara yard∂m dan∂µmanl∂k bürosunun sizinle temas kurmas∂n∂ ister
misiniz?
O zaman polis nezdinde kiµisel bilgilerinizin kurbanlara yard∂m
dan∂µmanl∂k bürosuna iletilmesini kabul etti©inizi yaz∂l∂ olarak onaylaman∂z gerekmektedir. (Matbu form: „OHG madde 6 paragraf 2 uyar∂nca
bildirim, ev içi µiddete müdahale“) Böyle bir durumda dan∂µmanl∂k bürosu sizinle temasa geçecektir. Daha sonra kendili©inizden de
dan∂µmanl∂k bürosuna ulaµabilirsiniz.
Uzaklaµt∂r∂lan kiµi nerede dan∂µmanl∂k hizmeti alabilir?
Uzaklaµt∂r∂lan kiµi „Ωiddet olaylar∂nda erkeklere karµ∂ dan∂µmanl∂k“
bürosuna baµ vurabilir. Bu büro tecil yard∂m∂ alt∂nda yap∂land∂r∂lm∂µt∂r
(adresleri karµ∂laµt∂r∂n∂z). Burada ücretsiz olarak bilgi ve destek alabilir
ve dan∂µmanl∂k hizmetlerinden yararlanabilir.
Ωiddet uygulayan µah∂s davran∂µ∂n∂ de©iµtirmek istiyorsa µiddetle ilgili
konularla ilgili dan∂µmanl∂k deste©i alabilmek için „cib“ veya St.Gallen’deki „Erkek µiddetine karµ∂ erkekler“ adl∂ kuruluµlara baµ vurabilir
(adresleri karµ∂laµt∂r∂n). Bu dan∂µmanl∂k hizmetlerinin ücretini kendisi
karµ∂lamak zorundad∂r.
Ayr∂ca sosyal bir e©itim program∂na kat∂lma konusunda bilgilendirilme
imkan∂ da bulunmaktad∂r. Bu tip programlar tecil yard∂m∂ kuruluµunca
gerçekleµtirilirler.
Velayet bürosu bilgileri
Velayet ile ilgili önlemler söz konusu oldu©unda polis uzaklaµt∂rma iµlemini mümkün olan en k∂sa sürede yetkili velayet bürosuna bildirir. Velayet bürosu uzaklaµt∂r∂lan µah∂sa karµ∂ velayet önlemleri al∂nmas∂n∂n
gerekli olup olmad∂©∂n∂ kararlaµt∂r∂r. E©er çocuklar söz konusu ise
ayr∂ca çocuklar∂ korumak için ek önlemler al∂nmas∂n∂n gerekli olup
olmad∂©∂n∂ da aç∂kl∂©a kavuµturur.

Polis taraf∂ndan göz alt∂na al∂nma Polis kanunu
madde 40 re di©es sayfalar
Polis µiddet uygulayan bir kiµiyi göz alt∂na alabilir mi?
Temelde evet. Polis bir µahs∂, kendisini veya baµkalar∂n∂ ciddi µekilde
tehlike ile karµ∂ karµ∂ya b∂rakt∂©∂ ve tehlikenin baµka türlü önlenemedi©i
hallerde geçici olarak göz alt∂na alabilir. Genellikle geri dönüµ yasa©∂n∂
içeren uzaklaµt∂rma tehlikeyi önlemek veya en az∂ndan azaltmak için
daha yumuµak bir önlem olarak yeterli olmaktad∂r. Bu yüzden kural olarak polis ev içi µiddet olaylar∂nda uzaklaµt∂rma önlemini uygular. Polis
alkol veya uyuµturucu etkisi alt∂nda olan, mükerrer olarak µiddet uygulayan ve geri dönüµ yasa©∂ ile birlikte uzaklaµt∂rma uygulamas∂n∂n
yararl∂ bir sonuç do©uramayaca©∂ izlenimini veren µiddete yatk∂n
µah∂slar∂ göz alt∂na al∂r.
Polis µahs∂ ne kadar göz alt∂nda tutabilir?
Ωah∂s kaç∂n∂lmaz bir µekilde zorunlu olan süreden fazla göz alt∂nda
tutulmamal∂d∂r. Ωahs∂n kendisine zarar verebilmesi ihtimali bulunan
durumlarda göz alt∂ süresi 24 saati aµamaz. Di©er µah∂slar∂n tehlike
alt∂nda bulunduklar∂ durumlarda ise polisin tevkif mahkemesine baµ
vurusu sonucu göz alt∂ süresi azami sekiz güne kadar uzat∂labilmektedir.

Polis taraf∂ndan göz alt∂na al∂nma geri dönme yasa©∂ ile birlikte uygulanacak uzaklaµt∂rma cezas∂ ile birlikte uygulanabilir mi?
Evet. Polis tehlike yaratan µahs∂ göz alt∂na alm∂µ olsa bile, göz alt∂nda
tutma iµlemi sadece k∂sa bir süre için uygulanabildi©inden, geri dönüµ
yasa©∂ ile birlikte uzaklaµt∂rma önlemi de uygulanabilmektedir. Geri
dönüµ yasa©∂ böyle durumlarda özel bir anlam taµ∂maktad∂r, zira özellikle böyle durumlarda tehlike yaratan µahs∂n müµtereken kullan∂lan eve
dönüµü yeni µiddet t∂rmanmalar∂na yol açmaktad∂r. Ωiddete maruz
kalan taraf – baµka sald∂r∂lar ile engellenmeksizin – hukuk mahkemesine baµ vurarak koruma önlemleri talep edip etmeyece©ine karar verebilmelidir.
Uzaklaµt∂rma ve kovuµturma tutuklulu©u iliµkisi
Ωiddet uygulayan µahs∂n göz alt∂ süresinin sona eriµinden sonra kovuµturma amac∂yla tutuklan∂p tutuklanmayaca©∂, di©er unsurlar∂n yan∂
s∂ra bir ceza davas∂n∂n aç∂l∂p aç∂lmayaca©∂na, tutuklama nedenlerinin
varl∂©∂na ve kovuµturma tutuklulu©unun olayla orant∂l∂ oluµuna ba©l∂d∂r.

Koruman∂n uzat∂lmas∂: Koruma önlemlerinin hukuk mahkemesi taraf∂ndan belirlenmesi: Polis kanunu madde 43
E©er geri dönüµ yasa©∂n∂n on günden daha fazla sürmesini istiyorsan∂z
uzaklaµt∂rmadan itibaren yedi gün içinde hukuk mahkemesine baµ
vurarak koruma önlemlerinin belirlenmesini talep etmeniz gerekmektedir. O zaman geri dönüµ yasa©∂ mahkemenin baµvuru ile ilgili karara
varabilmesini sa©lamak amac∂yla en fazla on günlük bir süre için kendili©inden uzar. Mahkeme baµ vuruyu derhal polise bildirir. Polis sürenin uzamas∂n∂ ilgili µah∂slara tebli© eder. Koruma önlemlerinin belirlenmesi ile ilgili baµvuru önceden polise baµ vurulmadan da yap∂labilir.
Hangi koruma önlemlerinin uygulanmas∂ için baµ vurabilece©iniz evli
olup olmad∂©∂n∂za ba©l∂d∂r.
Uzaklaµt∂r∂lan µah∂sla evli iseniz medeni hukuk önlemlerinin al∂nmas∂ için
nas∂l baµ vurmal∂s∂n∂z?
Böyle bir durumda uzaklaµt∂rmay∂ takiben mümkün oldu©u kadar
çabuk, ancak en geç yedi gün içinde yetkili mahkemenin evlili©i koruma
hakimli©ine evlilik kapsam∂nda koruma tedbirlerinin al∂nmas∂ amac∂yla
bir baµvuruda bulunmak zorundas∂n∂z. Daha önceden aç∂lm∂µ bir boµanma davas∂n∂n sürdü©ü hallerde ihtiyati tedbirler talep edebilirsiniz.
Baµvurular∂ do©ru gerçekleµtirebilmek, do©ru belgeleri ve delilleri sunabilmek için önceden bir dan∂µmanl∂k deste©i alman∂z son derece önemlidir. St.Gallen kurbanlara yard∂m dan∂µmanl∂k bürosu size baµvurunuz
konusunda yol gösterecektir. Ayn∂ makam bir avukat taraf∂ndan temsil
edilmenizin gerekli olup olmad∂©∂ konusunda da fikir verebilecektir.
Hangi baµvurular yap∂labilir?
Müµterek konutun/evin tahsisi talebi
Konuta/eve ve yak∂n çevresine giriµ yasa©∂
Cadde, mahalle, yaklaµma ve temas yasaklar∂ gibi önlemleri
Çocuklar∂n velayetinin tahsisi talebi

Ziyaret haklar∂n∂n kurala ba©lanmas∂
Çocuklar ve evlili©in taraflar∂ için nafaka yard∂mlar∂n∂n belirlenmesi
Belirli eµyalar∂n tahsisi, mallar∂n ayr∂lmas∂ talepleri vs.
Davan∂n ücretsiz yürütülmesi / dava giderleri avans∂ talepleri
Acil düzenlemeler, ayr∂ sorgulama vs. gibi yöntem talepleri
Mülkiyet veya kirac∂l∂k durumu önem taµ∂r m∂?
Hay∂r, bu durum bir rol oynamaz. Uzaklaµt∂r∂lan eµ konut veya evin maliki veya tek yetkili kirac∂s∂ da tehlike ma©duru tarafa olsa konut / ev tahsisi yap∂labilir. Önemli olan husus tehlikeye maruz µahs∂n acilen bir
konuta ihtiyac∂n∂n bulunmas∂d∂r.
Ωiddetin varl∂©∂ nas∂l kan∂tlan∂r?
Ωiddetin varl∂©∂n∂n kan∂tlanabilmesi için delil malzemesi sunulmal∂d∂r.:
Polis taraf∂ndan uygulanan uzaklaµt∂rma cezas∂ ve tevkif hakimli©inin
onay karar∂, her türlü ceza kararlar∂, daha önceki benzer olaylarla ilgili
polis raporlar∂, doktor raporlar∂, yaralanma foto©raflar∂, karµ∂ taraf∂n tehdit mektuplar∂ ile dan∂µma bürolar∂n∂n ve kad∂n evlerinin verdikleri yaz∂l∂
bilgiler, sadece istisnai hallerde akraba ve tan∂d∂k çevresinden µahitlerin (adres ve delil metni aç∂klanarak) ifadeleri bu delil malzemeleri
aras∂ndad∂r. Özel kiµilerin yaz∂l∂ ifadeleri dikkate al∂nmaz.
Taleplerinizle ilgili olarak uzaklaµt∂r∂lan µahs∂n ifadesi al∂n∂r m∂?
Temelde evet. Uzaklaµt∂r∂lan µahs∂n olaylar∂ kendi bak∂µ aç∂s∂ndan
aç∂klama hakk∂ (hukuki sorgulanma) ve kendi görüµlerini destekleyen
delil malzemesi sunma hakk∂ vard∂r. Mahkeme kural olarak her iki taraf∂
dinledikten sonra karar verir.
Acil düzenlemeler hangileridir?
Zamansal aciliyet hallerinde mahkeme karµ∂ taraf∂n ifadesine baµ vurmadan da dava süresi için geçerli olan geçici düzenlemeler yapabilir.
Örne©in konutun µimdilik tehlikeye maruz µah∂s taraf∂ndan
kullan∂lmas∂na ve giriµ yasa©∂ konmas∂na karar verebilir. Ancak nihai
karara var∂lmadan önce uzaklaµt∂r∂lan µahs∂n ifadesi mutlaka al∂nm∂µ
olmal∂d∂r. Konut tahsisi ve giriµ yasa©∂ hususlar∂nda acil bir düzenleme
için baµ vurulmas∂n∂ tavsiye ederiz.
Dava sürecinde uzaklaµt∂r∂lan µah∂sla muhatap olacak m∂y∂m?
Mahkeme her iki taraf∂ da sözlü bir sorgulama için davet eder. Psikolojik nedenler yüzünden karµ∂ tarafla bir araya gelebilecek durumda
de©ilseniz direkt bir karµ∂laµmay∂ önlemek amac∂yla ayr∂ sorgulanma
baµ vurusunda bulunman∂z∂ tavsiye ederiz. Bu baµvuru istisnai hallerde bir doktor raporu ile desteklenir.
Davalar s∂ras∂nda refakatçi talep edebilir misiniz?
Dan∂µma bürosunun çal∂µanlar∂ndan biri size dava oturumlar∂ s∂ras∂nda
eµlik edebilir. Mahkeme önceden haberdar edilmelidir. Sorgulama randevular∂ için refakatçi talep edilemez – avukat da kat∂lamaz. Geçerli
nedenlerinizin varl∂©∂ halinde mahkeme refakatçiye izin verebilir.

Mahkeme ve avukatl∂k giderleri ne olacak?
Mahkeme ve avukatl∂k giderleri temelde davan∂n kazan∂lmas∂na ve kaybedilmesine göre paylaµt∂r∂l∂rlar. Yani taraflar∂n taleplerinin ne ölçüde
kabul veya red edildi©i rol oynamaktad∂r. Taraflardan biri ihtiyaç içinde
ise, yani mahkeme ve avukatl∂k giderlerini karµ∂layabilecek maddi gücü
yoksa, karµ∂ taraf∂n maddi imkanlar∂n∂n yeterli oldu©u hallerde baµvuruda bulunarak dava giderlerinin karµ∂ tarafa yüklenilmesini talep edebilir. Aksi halde mahkemenin ücretsiz görülmesi için talepte bulunacakt∂r. ∑htiyaç halinde bu iki husustaki talebin birleµtirilmesi ve baµvurunun mümkün oldu©u kadar erken verilmesi tavsiye olunur.
Uzaklaµt∂r∂lan µah∂s mahkeme taraf∂ndan karara ba©lanm∂µ yasaklara
uymazsa ne yapabilirsiniz?
Ru Mahkeme kararlar∂nda yer alan yasaklar∂ da belirterek derhal polisi
aray∂n. Bu kararlar∂ iyi saklay∂n. Polis yasaklara ayk∂r∂ davranan µahs∂
uzaklaµt∂racak ve idari karar∂ ihlal suçundan savc∂l∂©a sevk edecektir.
Polis ciddi ve belirgin bir tehlikenin varl∂©∂ ve baµka türlü önlenemez
durumda olmas∂ halinde ihlal suçu iµleyeni göz alt∂na da alabilir.

Uzaklaµt∂r∂lan µah∂s ile evli de©ilseniz medeni hukuk önlemleri için nas∂l baµ
vuracaks∂n∂z?
Buradaki durum öylesine kar∂µ∂kt∂r ki mutlaka hukuki bir dan∂µmanl∂k
deste©ine ihtiyaç göstermektedir. Kural olarak yetkili mahkemenin hakimine baµ vurarak acil hukuki koruma, eve giriµ yasa©∂ ve her yönden
daha kapsaml∂ koruma önlemleri talep edebilirsiniz. Çocuklar∂n velayeti ile ilgili baµvuru mahkemeye de©il, velayet bürosuna yap∂lmal∂d∂r.

Güvenli©inize dikkat edin!
Uzaklaµt∂rma ile ilgili yeni kanun hükümleri ma©durlara daha fazla
koruma sa©lamakta ve buna ilave olarak al∂µ∂lm∂µ muhitte yaµama
imkan∂n∂ vermektedir. Ancak bu hükümler µiddet uygulanmas∂na
karµ∂ güvenli bir koruma sa©lamamaktad∂rlar! Buna ra©men tehlikeli durumlarda sizin ve çocuklar∂n∂z∂n en az∂ndan tehlike ortadan
kalkana kadar evinizi terk etmeniz ve güvenli bir mekanda (örne©in
bir kad∂n s∂©∂nma evinde) bar∂nman∂z yerinde olacakt∂r. Ωiddet
uygulamalar∂ ayr∂lma ve boµanma dönemlerinde daha da artmaktad∂rlar! Tehlikeyi artt∂ran di©er unsurlar: Silah taµ∂nmas∂, alkol ve
uyuµturucu kullan∂m∂, (intihar) tehditleri veya hastal∂k derecesinde k∂skançl∂k ve sahiplenme duygular∂d∂r. Kötü davran∂µ içeren bir
iliµkiden kurtulma zordur ve genellikle uzun sürer. Her ihtimale
karµ∂ kendiniz için her türlü yard∂m∂ önceden organize etmeniz ve
bir destek a©∂ oluµturman∂z gerekmektedir.

Acil durum kart∂
Evlilik, birlikte yaµam ve aile içinde µiddet için
∑liµkinizde kendinizi güvende hissetmiyor musunuz?
Size µiddet uygulan∂yor mu veya kendinizi tehdit alt∂nda
hissediyor musunuz?
Aile içi µiddet özel bir problem de©ildir!
Yard∂m ve destek mümkündür.
Acil durumlarda yerinde müdahale
ve yard∂m için:

➔

Çevre
St.Gallen
mahkemeleri: Rorschach
Rheintal, Altstätten
Werdenberg-Sargans, Mels
Gaster-See, Uznach
Ober- + Neutoggenb., Lichtenst.
Alttoggenburg-Wil, Wil
Untertoggenburg-Gossau, Flawil

Polis acil 117
071 228 46 00
071 846 82 50
071 757 83 00
081 720 00 50
055 285 91 30
071 988 40 33
071 913 91 61
071 394 18 18

Ωiddet karµ∂s∂nda dan∂µma ve destek ar∂yorsan∂z, hukuk mahkemesinde koruma önlemleri ve önlemlerin süresinin uzat∂lmas∂
için nas∂l baµ vurabilece©inizi bilmiyorsan∂z baµvuru adresiniz:

Beratungsstelle Gewaltbetroffene Frauen
071 227 11 44
Fachstelle der Stiftung Opferhilfe
(Danıµma Noktası Ωiddete Maruz Kalan Kadınlar
Kurban Yardım Vakfının Uzmanlık Dairesi)

Teufenerstrasse 11, 9001 St.Gallen

Beratungsstelle Opferhilfe
Fachstelle der Stiftung Opferhilfe

➔
➔

071 227 11 00

(Kurban Yardım Danıµma Noktası
Kurban Yardım Vakfının Uzmanlık Dairesi)
(für gewaltbetroffene Männer – µiddete maruz kalan erkekler için)

Teufenerstrasse 11, 9001 St.Gallen
Telefon ile baµvuru zorunludur
Olay çocuklar∂ da kaps∂yorsa ilgili baµvuru adresleri

ba©l∂ oldu©unuz belediye (Gemeindeverwaltung)
Çocuklar ve gençler direkt olarak µiddete muhatap oluyorlarsa

Kinderschutzzentrum InVia

071 243 78 32

(Baµvuru ve dan∂µma bürosu, çocuk koruma merkezi)

Falkensteinstrasse 84, 9006 St.Gallen
veya acil koruma ve güvenlik ihtiyac∂ varsa

Kinderschutzzentrum Schlupfhuus

071 243 78 30

(S∂©∂nma evi, çocuk koruma merkezi)

Claudiusstrasse 6, 9006 St.Gallen
Kendinizi ve çocuklar∂n∂z∂ güvenli bir yere nakletmeniz gerekiyorsa, veya destek ve dan∂µma ihtiyac∂ içindeyseniz:

Frauenhaus St.Gallen
(St.Gallen kad∂n evi)

24 saat eriµilebilir

071 250 03 45

Size uygulanan bedensel µiddet sonucu t∂bbi yard∂ma
ihtiyac∂n∂z varsa veya t∂bbi rapor alman∂z gerekiyorsa
Tel.......................
Aile doktorunuz
Acil durumlarda nöbetçi doktoru ö©renmek için
Tel. 144
Cinsel µiddete maruz kald∂ysan∂z olaydan sonra üç gün içinde
(24 saat boyunca) baµvurabilece©iniz adres: St. Gallen Kanton
hastanesi

Soforthilfe für vergewaltigte Frauen

Tel. 079 698 95 02

(Tecavüze u©ram∂µ kad∂nlara acil yard∂m)

Burada t∂bbi yard∂m ve destek bulabileceksiniz. Yaralar∂n∂z
tedavi edilecek ve muhtemel hastal∂klara karµ∂ önlem
al∂nacakt∂r. Ayr∂ca daha sonraki hukuki iµlemler için gerekecek
olan adli tabip muayenesi de burada yap∂labilmektedir.
Ba©∂ml∂l∂k sorunlar∂ (örne©in alkol) a©∂rl∂k taµ∂yorsa veya baµka
konularda (örne©in e©itim sorunlar∂) deste©e ihtiyaç duyuyorsan∂z baµ vuraca©∂n∂z makam
bölgenizin sosyal dayan∂µma merkezidir.
Adresi telefon rehberinde bulabilir veya Belediye Sosyal dairesinden bilgi alabilirsiniz. Ayr∂lma sonucu mali sorunlar
yaµ∂yorsan∂z da bu makama baµ vurabilirsiniz.
Örne©in ba©∂ml∂l∂k konusunda kendine yard∂m gruplar∂ ile ilgili bilgiler

Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen

071 222 22 63

(Kendine yard∂m gruplar∂ irtibat merkezi)

www. selbsthilfe-gruppen.ch

Polis taraf∂ndan uzaklaµt∂r∂lan ve geri dönüµ yasa©∂ uygulanan
µah∂slar için bilgi ve ücretsiz ön dan∂µmanl∂k adresi
Tecil bürosunda bulunan

Beratungsstelle Häusliche Gewalt
für gewaltausübende Personen

071 229 26 30

(Ωiddet uygulayan kiµiler için
hane içi µiddet konusunda danıµma noktası)

Oberer Graben 22, 9001 St.Gallen

Männer gegen Männer-Gewalt

071 22 333 11

(Erkek µiddetine karµ∂ erkekler)

Vadianstrasse, 9000 St.Gallen

ostschweiz@gewaltberatung.org
Çocuk ve kad∂nlara uygulanan µiddet özel konu de©ildir.

Koordinationsstelle des Kantons St.Gallen
gegen häusliche Gewalt
Oberer Graben 32, 9001 St.Gallen, Tel. 071 229 75 43

