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Önsöz
Aile içi ṣiddet maǧdurlarɪnɪn özel korumaya
ihtiyaçlarɪ vardɪr. Aile içi ṣiddet ṣahɪsa özel durum
deǧildir. Alkol, stres, provokasyon (tahrik etme)
gibi marezetler neden olarak kabul edilemez.
Ṣiddetin sorumluluǧu, ṣiddet uygulayan kiṣinin
sorumluluǧundadɪr. Ṣiddete maruz kalmɪṣ
maǧdurlarɪnɪn yardɪm ve korunma isteme haklarɪ
vardɪr.
´´Aile içi ṣiddetin ´´ kavram içeriǧi bütün bedensel cinsel ve ruhsal (vede
sosyal ve ekonomik) ṣiddeti içermektedir, bu durum yetiṣkin kiṣilerin
arasɪnda yaṣanɪyor, suç mahalinden baǧɪmsɪz olarak, bu kiṣiler birbiriyle
yakɪn iliṣkisi olan ṣahɪslar yada daha önce birbiriyle yakɪn iliṣkide
bulunmuṣ olan ṣahɪslardɪr. Herṣeyden önce bunlar biraradan yaṣayan
kiṣilerdir , aynɪ zamandan bu kiṣiler birbiriyle akrabalɪk baǧlarɪ olan
ṣahɪlardɪr.
Burada ağırlıklı olarak kadɪnlar maǧdurdur. Yaklaṣɪk olarak 16 ile 85
yaṣlarɪ arasɪndaki kadɪnlarɪn %25 ṣiddete yada cinsel ṣiddete veya ikisine
birden maruz kalmɪṣlardɪr – bu kadɪnlar birlikte yaṣamɪṣ olduklarɪ yɪllar
içinde eṣlerinden en az bir defa yada bir çok defa ṣiddet´te maruz
kalmɪṣlar.
Böyle durumlarda koruma ve destek saǧlamak, modern siyasetin
görevidir. Eyalet hükümeti bu konuyu önemsiyor. Bu nedenden dolayɪ
bizde çalɪṣmalarɪmɪzɪn aǧɪrlɪk noktasɪ olarak aile içindeki ṣiddete karṣɪ
mücadeleyi ele aldɪk ve bu konuyu koalisyon anlaṣmasɪ içinede
pekiṣtirdik.
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Bizim bu alanda kapsamlɪ bir destekleme sistemine ihtiyacɪmɪz vardɪr,
buda ihtiyaç duyulan ve talepleri karṣɪlayabilecek danɪṣma merkezlerini,
Kadɪnlarɪn ve Çocuklarɪn korunabilecekleri evleri içermektedir.

Etkili ve en hɪzlɪ önlemlerden biride evden uzaklaṣtɪrmadɪr, Maǧdurlardan
kendi güvenliklerin saǧlamlarɪ ve aynɪ zamanda alɪṣkɪn olduǧu evinden
ve çevreden ayrɪlmak zorunda kalmalarɪ beklenemez. Veböylece devlet
tarafɪndan suçluya sorunun çözümünde ṣiddetin bir araç ve çözüm
olmadɪǧɪ gösterilmiṣ olunur.

Ṣiddette korunmak insanlɪk hakkɪdɪr, bu evdeki ṣiddet içinde
geçerlidir.Haklarɪnɪ bilmiyen birisi hakkɪ olan seyleride arayamaz. Bu
bilgilendirme broṣürü ile evlerinde ṣiddete maruz kalan insanlara,
günecel hukuksal imkanlarɪ hakkɪnda bilgilendirmek. Evden uzaklaṣtɪrma
ile ilgili en çok sorulan sorularɪ cevaplamaktadɪr.
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Aile içi ṣiddet halinde evden
uzaklaṣtɪrma süreci
Evden uzaklaṣtɪrman bir çok önlemler dizisinden oluṣmaktadɪr, bunlarɪn
birlikte uygulanmasɪyla bir daha aile içi ṣiddetin olmamasɪ saǧlanmɪṣ
olunacaktɪr.
Evden uzaklaṣtɪrma sürecinin ilk ve etkili önlemi polis yasasɪnɪ § 27 a
maddesine göre polis tarafɪndan evden uzaklaṣtɪrma. Polisler - kuralda
görevli polis ekibi, ṣayet hala tehlike söz konusu ise ve tekrar yeniden
ṣiddetli tartɪṣma olma ihtimali varsa vede eve girme yasaǧɪ ile tehlike
önlenecekse, o zaman olay yerine çaǧrɪldɪǧɪnda gelen polis ekibi –
suçluya belli bir süre için eve girmeme yasaǧɪ verir. Maǧdur olarak evde
kalabilme hakkɪna sahipsiniz.

Ṣayet evden uzaklaṣtɪrmadan sonra tehlike hala devam ediyorsa, o
zaman polis evden uzaklaṣma verdiǧi kiṣiye, polis eve yada yakɪnlarɪna
gelmesini yasaklar (geri dönüṣ yasaǧɪ) ve yaraladɪǧɪ veya tehtit ettiǧi
kiṣiye yaklaṣmasɪnɪ yasaklar (yaklaṣma yasaǧɪ)
Polisin aldɪǧɪ önlemler sadece geçici bir süre içindir. Uzun süreli
korunmayɪ medeni kanuna göre koruma önlemleri sunmaktadɪr. Bunun
için kaldɪǧɪnɪz yerdeki adliyeye gidin, evin size tahsis edilmes için bir
ihtiyati tedbir veya suçlunun sizinle görüṣmesi yada yaklaṣmasɪ yasaǧɪ
talebinde bulunun.
Evden uzaklaṣtɪrma önlemlerinin diǧer unsurlarɪ
• Maǧdurlara danɪṣmanlɪk hizmeti sunmak
• Etkili Cezai takip

Alɪnan önlemler birbiriyle uyumlu ve baǧlantɪlɪ yürütüldüǧü zaman, evde
uzaklaṣtɪrma süreci neticesinde, size yöneltilen ṣiddet herzaman için
ortadan kaldɪrɪla bilinir.
AILE IÇI ṢIDDET HALINDE EVDEN UZAKLAṢTIRMA SÜRECI
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Bir çok kez aile içi ṣiddete mümkün olan- farklɪ nedenlerden dolayɪSadece beli önlemler uygulanabilir, polis tarafɪndan evden uzaklaṣtɪrma
yapɪlsɪn yapɪlmasɪn, bundan baǧɪmsɪz olarak , Örneǧin medeni hukuka
göre koruma önlemleri talebinden bulunula bilinir. Aynɪ zamanda polisin
evden uzaklaṣtɪrma karararɪnda baǧɪmsɪz olarak danɪṣmanlɪk
hizmetlerinden yararlanɪlabilinir .

En çok sorulan sorularɪn cevaplarɪ ve tavsiyeler

● Polisin evden uzaklaṣtɪrmasɪ ile ilgili

EVDEN UZAKLAṢTIRMA NE DEMEKTIR ?

Evden uzaklaṣtɪrma demektir, Șuçlu evi terk etmek zorundadɪr. Siz evde
kalabilirsiniz. Genellikle ṣuçlu evin anahtarlarɪn vermek zorundadɪr.
Evden uzaklaṣtɪrma kararɪ sürdüǧü sürece o eve gelemez.

EVDEN UZAKLAȘTIRMA KARARININ SÜRESI NE KADARDIR?

Duruma göre belediye evden uzaklaṣma süresini tehlikenin derecesine
ve istisnayi duruma göre süreyi belireler. Genel olarak evden
uzaklaṣtɪrma süresi 4 ile 14 gün arasɪnda deǧiṣir.

POLISIN EVDEN UZALAṢTIRMASIYLA ILGILI SORULAR
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EVDEN UZAKLAṢTIRMA SÜRESI UZATILA BILINIR MI?

Evet. Birinci kez verilen kararɪ- kɪsa süre için- Evden uzaklaṣtɪrma- örnek
olarak hafta sonu için- normal olarak gelen polis ekibi tarafɪnda orada
karar verilir. Daha sonraki süre için (enfazla iki hafta için) bulunduǧunuz
(oturdugunuz yerdeki) yerin belediyesi veyahut ṣehrin belediyesi karar
verir.
Ṣayet siz siddetten koruma yasasɪ gereǧi koruma önlemlerinden dolayɪ
baṣvuruda bulunursanɪz. O zaman bulunduǧunuz yerin belediyesi
veyahut ṣehrin belediyesi tarafɪndan, sürenin bir kez daha uzatɪlmasɪ (en
fazla iki hafta daha olmak üzere) mümkün olabilir.

SUÇLU TEKRAR GELIRSE NE YAPMAM GEREKIR?

O zaman hemen polisi telefonla aramanɪz gerekir. Çünkü suçlu evden
uzaklaṣtɪrma kararɪna karṣɪ gelmiṣtir, böylece polis onu gerektiǧinden göz
altɪna alabilir.

POLISIN EVDEN UZAKLAṢTIRMA KARARINDAN SONRA HALA SUÇLUDAN
KORKUYORSAM NE YAPMAM GEREKIR?

Öyleyse polis ve danɪṣma merkezindekilerele korkularɪnɪzɪ paylaṣmanɪz
gerekir. Evden uzaklaṣtɪrma kararɪyla kendinizi yeterince güvencede
hissetmediǧinizi açɪklayɪn, böylece geçici bir süre için örneǧin bir
kadɪnlarɪn- ve çocuklarɪn koruma evinde kalabilirsiniz.

EVDEN UZAKLAṢTIRMA KARARININ IPTAL EDILMESI IÇIN BAṢVURUDA
BULUNABILIRMIYIM?

Hayɪr. Evden uzaklaṣtɪrma sadece sizin baṣvurunuza baǧlɪ deǧildir. Polis
evden uzaklaṣtɪrma kararɪnɪ ancak her hangi bir tehlike söz konusu
olmadɪǧɪ zaman kaldɪrabilir. Acaba hala ṣiddetli tartɪṣma olasɪlɪǧɪ
beklenebilirmi, ihtimali halinde tabiki sizin fikriniz önem taṣɪmaktadɪr.
Icabɪ halinde polis durumu bununla birlikte sizden farklɪ deǧerlendirebilir.

POLISIN EVDEN UZALAṢTIRMASIYLA ILGILI SORULAR
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EVDEN UZAKLAṢTIRMA KARARI SÜRESIZ OLARAK DÜZENLENEBILIRMI?

Hayɪr. Genel olarak polis tarafɪndan alɪnan önlemer geçici bir süre
içindirler. Uzun süreli koruma önlemleri için sivil mahkemeler yetkilidir.

● Danɪṣmanlɪkla ilgli
Bir çok danɪṣma merkezleri vardɪr, evdeki ṣiddet konusunda uzman
danɪṣmanlar sizi en iyi ṣekilde bilgilendirirler. Bazɪ ṣehirlerde ve ilçelerde
özellikle evde uzaklaṣtɪrma süreciyle ilgili vede evde ṣiddet ile ilgili
danɪṣma merkezleri kurulmuṣtur. Uzman ve anlayɪṣlɪ bay ve bayan
danɪṣmanlarɪ genel sosya hizmet veren merkezlede ve derneklerin yada
sosyal hizmet merkezlerinin danɪṣmalɪk hizmetilerinden bulabilirsiniz. Bir
çok merkezde kadɪnlar için kadɪna karṣɪ ṣiddet konusunda üstün nitelikli
danɪṣmanlar bulabilirsiniz. Oturduǧunuz çevredeki kadɪnlarɪ ve çocuklarɪ
koruma merkezlerinin telefon numarasɪnɪ ve adreslerini telefon
kitaplarɪnda bulabilirsiniz. Bu bilgilendirme broṣürlerinin çoǧunda
kaldɪǧɪnɪz çevredeki danɪṣmanlɪk merkezlerinin adres listeleri ektedir.

BANA UYGUN OLAN DANIṢMA MERKEZINI NASIL BULACAGIM?

En önemlisi sizin ile bay veya bayan danɪṣman arasɪnada karṣɪlɪklɪ bir
güven iliṣkisini kurabilmenizdir . Hangi danɪṣma merkezinin sizin için
uygun olduǧunu tespit etmek için görüṣmeye gitmeniz gerekir. Bu neden
dolayɪ bir çok yerde bilgilendirme merkezleri vardɪr. Oradan evden
uzaklaṣtɪrma süreci ile ilgili bilgilendirilirsiniz ve bundan sonra neler
yapmanɪz gerektiǧi konusunda bilgilendirilirsiniz. Eǧer siz isterseniz sizi
baṣka bir danɪṣma merkezine yönlendire bilirler.

DANIṢMANLIKLA ILGIL SORULAR
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BENIM VERMIṢ OLDUḠUM IFADEYE DAYANARAK ÇOCUKLARIM BENDEN
ALIRLARMI?

Hayɪr. Suçlu yaptɪǧɪ ṣiddete kendisi sorumludur, siz deǧilsiniz.

ÇOCUKLARIN DURUMU NE OLACAK?

Evdeki ṣiddet kɪz ve erkek çocukllarɪnɪ strese koyar. Bu nedenden dolayɪ
evden uzaklaṣtɪrma kararɪndan sonra çocuk esirgeme kurumundan
(Jugendamt´tan)- sizinle bu konuyu konuṣmak için- birisi sizinle telefonla
irtibata geçer- bu alanda ne gibi destekler sunulduǧu - örneǧin bir bayan
veya bay psikologla konuṣma –çocuǧunuz veya çocuklarɪnɪz için uygun
olacaktɪr.

MADDI KONULARDA KIM BANA YARDIMCI OLUR?

Ṣayet evden uzaklaṣtɪrma kararɪndan sonra herhangi bir maddi geliriniz
yok ise, o zaman sosyal yardɪm dairesine baṣvuruda bulunabilirsiniz.

YARALARIMI NERDEN TEDAVI ETTIRE BILIRIM?

Durumunuzun aǧɪrlɪǧɪna göre aile doktorunuzdan veya bölümünde
uzman yada hastanedeki doktorlara tedavinizi yaptɪrabilirsiniz. Tedavi
gördüǧünüz bay veya bayan doktordan rapor isteyiniz. Bu raporu
mahkemede delil olarak sunabilrsiniz.

DANIṢMANLIK HIZMETI ILE ILGIL SORULAR
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● Medeni kanunun sunduǧu koruma

MEDENI KANUNLA ILGIL KORUNMA IÇIN NEREYE BAṢ VURUDA
BULUNMALIYIM?

Kaldɪǧɪnɪz bölgedeki sorumlu alie mahkemsinde. Dilekçenizi yazɪlɪ olarak
yapabilirsiniz. Eǧer dilekçenizi sözlü olarak yapmak istiyorsanɪz, o zaman
hukuki baṣvuru merkezi yada mahkemenin dilekçe baṣvuru bürosunda
yapacaǧɪnɪz sözlü baṣvurunuz tutanaǧa (yazɪlɪr) geçirilir.

NE BAṢVURUSUNDA BULUNA BILIRIM?

Ṣiddet´te koruma yasasɪnɪn yeni düzenlemesine göre özelikle iki türlü
baṣvuruda bulunabilirsiniz:
1.Evi siniz yalnɪz kullanmanɪzɪ için size tahsis edilmesi için.
2. Suçlunun size yaklaṣmasɪnɪ yada temasa geçmesini yasaklayan karar.

ṢAYET SUÇLU HAKKINDAN EVDEN UZAKLAṢTIRMA KARARI VERILMEMIS ISE
YINDE EVDEN UZAKLAṢTIRILMASI MÜMKÜN MÜ?

Evden uzaklaṣtɪrmadaki aranan koṣul suçlunun size karṣɪ ṣiddet
uygulamsɪdɪr ve sizinle aynɪ evde oturmasɪ koṣulu aranɪr. Bazɪ
durumlarda tehtit etmesi bile yeterlidir evden uzaklaṣtɪrma için.

EVIN SAHIBI VEYA KIRA SÖZLEṢMESI SUÇLUNUN ADINA ISE YINEDE EVDEN
UZAKLAṢTIRMA MÜMKÜNMÜ?

Evet.

MEDENI KANUNU SUNDUḠU KORUMA ILE ILGILI SORULAR
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EVI BEN NE ZAMANA KADAR YALNIZ KULLANABILIRIM?

Ṣayet ev sizinse yada kira sözlesmesi sizin adɪnɪza ise, o zaman evi
yalnɪz kullanma süresi herzaman için sizindir. Eǧer evin sahibi yada kira
sözleṣmesi suçlu adɪna ise o zaman evde yalnɪz yaṣama hakkɪ süresi en
fazla 6 ayla sɪnɪrlɪdɪr. Bu süre içinde kendinize uygun bir ev
bulamazsanɪz, o zaman mahkeme en fazla 6 ay daha uzatɪr. Eǧer kira
kontratɪ sizin ile suçlunun adɪna ise yada ev ikinizin ortakmalɪ ise o
zamanda mahkeme evden sizin yalnɪz yaṣamanɪzɪ sɪrlɪ bir süre için izin
verebilir.

SUÇLUNUN BENI DÖVDÜḠÜNÜ YADA TEHTIT ETTIḠINI NASIL KANITLAYA
BILIRIM?

Ṣuçlu hakkɪnda evden uzaklaṣtɪrma kararɪ çɪktɪ ise, o zaman mahkemeyi
bu hususta bilgilendirin. Mahkeme polisten konu ile ilgili bilgileri karar
vermek için ister. Doktor raporlarɪ ve yaralandɪǧɪnɪz bölgenin remismini
çektiyseniz bunlarɪda sunmanɪnɪzda yarar vardɪr, ṣayet ṣahit var ise
isimlerini bildirmeniz gerekir.

SUÇLUNUN ÇOCUKLARLA GÖRÜṢMESINI ENGELLEYE BILIRMIYIM?

Genelde anne ve babanɪn çocuklarla ilgilenmesi ve çocuklara karṣɪ
sorumluluklar vardɪr. Size ve çocuǧunuza kötü davranɪlmasɪ tehlikesi
sözkonusu ise, o halde aile mahkemesine baṣvuruda bulunmalɪsɪnɪz ki,
tehlikenin önlenmsi için gerekli tedbirler alɪnabilinsin. Özellikle görüṣmesi
yaklaṣmasɪ ṣeklinde olabilir, yada velayetin ondan alɪnmasɪ yada sɪnɪrlɪ
olmasɪ ṣeklinde olabilir. Gerekirse görüṣmeler denetim altɪndan yapɪlmasɪ
düzenlenebilir, bu da demektir ziyaretler güvenilen bir kiṣinin yanɪda
yapɪlɪr yada çocuk esirgemeden (Jugendamt´tan) bir kiṣinin eṣliǧinden
yapɪlɪr görüṣmeler.

MEDENI KANUNU SUNDUḠU KORUMA ILE ILGILI SORULAR
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MAHKEME BANA YAPILACAK TACIZLERDEN KORUYABILIRMI?

Evet. Aile mahkemes yapɪlmasɪ istenmeyen tacizlerden koruma tebirleri
düzenleyebilir.Yapɪlmasɪ istenmeyen tacizlere örnek herzaman takip
edilme ve gözetlenme, telefon terörü yada e-mail terörü, sms ve benzeri
rahatsɪzlɪklar verme gibi.

BAY VEYA BAYAN BIR AVUKATA IHTIYACIM VARMI?

Hayɪr, avukat tarafɪndan temsil edilmenize gerek yoktur. Tabiki aile
hukuku ile ilgilenen bay veya bayan bir avukata danɪṣmanɪz faydalɪ
olacaktɪr.

AVUKAT MASRAFLARINI KIM KARṢILAR?

Ekonomik sɪkɪntɪnɪz varsa ücretsiz avukat danɪṣma hizmeti talep etme
hakkɪna sahipsiniz. Gerektiǧinde dava masraflarɪnɪ karṣɪlanmasɪ için
talepte bulunabilirsiniz. Bununla ilgili bilgileri asliye hukuk mahkemesinin
hukuki baṣvuru merkezinde yada mahkemenin yazɪ iṣleri bürosunda
öǧrenebilirsiniz.

MEDENI HUKUK MAHKEMESININ BELIRLEDIGI KARARLARA KARṢI GELIRSE
NE OLUR?

O zaman polisi telefonla aramanɪz gerekir. Koruma kararɪna karṣɪ gelmek
koruma kararɪ yasasɪna göre suçtur.

BENIM BAṢ VURU DILEKÇEM ILE ILGIL MAHKEMENIN KARAR VERMESI
NEKADAR SÜRER?

Hızlı karar verilmesini istiyorsanɪz, o zaman acil dilekçe baṣvurusunda
bulunabilirsinz. Acil durumlar söz konusu olunduǧunda koruma kararɪ
çabucak bir gün içerisinde düzenlenebilir.

MEDENI KANUNU SUNDUGU KORUMA ILE ILGILI SORULAR
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● Caza yargɪlanmasɪyla ilgili
SAVCININ YANINDA VE MAHKAMEYE GIDINCE NE OLACAK?

Savcɪlɪk, polisin gittiǧi bir görev yeri hakkɪnda bilgilendirilirse, o zaman
incelemede bulunur, acaba bir suça teṣvik söz konusu oluṣmuṣmudur ve
acaba ipuçlarɪ ve deliler mahkemede dava açmak için yeterlimidir diye
incelemeler yapar. Olay Mahkemeye intikal ederse, o zaman esas
duruṣmadan davalɪnɪn iṣlediǧi suçu ile ilgili mahkem kendi tespitlerini
yapar. Ṣayet mahkeme sizi ṣahit olarak duruṣmaya çaǧɪrɪrsa, orada sizin
konu ile ilgil görüṣlerinizi alɪr.

SAVCI TARAFINDAN YADA MAHKEME TARAFINDAN ÇAGRILIRSAM GITMEK
ZORUNDAMIYIM?
Evet.

SAVCI TARAFINDAN YADA MAHKEME TARAFINDAN BANA SORULAN
SORULARI CEVAPLAMAK ZORUNDAMIYIM?

Esasɪnda savcɪlɪkta yada mahkemede ifada vermekle yükümlüsünüz.
Ṣayet suçluyla akrabalɪk baǧɪnɪz varsa yada niṣanlɪ veya evli iseniz
veyahut birlikte yaṣamɪnɪzɪ sürdüren bir çiftseniz, böyle durumlarda ifade
vermeme hakkɪnɪzɪ kullanabilirsiniz. Yinede size savcɪlɪkta yada
mahkemeden gelen çaǧrɪya uyup gitmeniz gerekir, ama olayla ilgili bilgi
vermek zorunda deǧilsiniz, bu konuda susma hakkɪnɪzɪ kullana bilirsiniz.

CEZA DAVASIYLA ILGILI SORULAR
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CEZA DAVASINI DURDURA BILIRMIYIM?

Esasta mümkün deǧildir. Bir çok davada deliler yargɪlamak için yeterli
olmadɪǧɪdan, yargɪlayabilmek için maǧdurun ifadesine ihtiyaç vardɪr.
Böyle bir durumdam ifda vermeme hakkɪnɪz kullanabilirsiniz, böylece delil
yetersizliǧinden dolayɪ dava düṣebilir vede davalɪda serbest bɪrakɪlɪr.

SUCLU BEN IFADE VERMEDENDE YARGILANA BILIR MI?

Eǧer yeterili baṣka deliler var ise, siz ṣahitlik yapmadanda delilere
dayanɪlarakta davalɪ yargɪlanabilir.

KENDIM IÇIN BAY YADA BAYAN BIR AVUKAT TUTA BILIRMIYIM?

Her zaman istediǧiniz bay yada bayan bir avukatɪn sizin haklarɪnɪzɪ
savumasɪ için veya danɪṣmak için tutabilirsiniz. Dava masraflarɪnɪ
üstlenilmesi için adliyeye talepte bulunabilirsiniz.

CEZA DAVASIYLA ILGILI SORULAR
13

Hukuksal temel esaslar

Evden uzaklaṣtɪrma kararɪ, geri dönüṣ yasaǧɪ ve yaklaṣma yasaklarɪnɪ
hukuksal temel esaslarɪ Badem –Württemberg eyaletinin Polis yasasɪnɪn
§ 27 a paragrafɪnda , 13 Ocak 1992 metninde yer alɪr(GBI S. 1, ber.S
596, 1993 S. 155) en son olarak 04.05.2009 tarihinde deǧiṣtirildir (GBI.S.
195) 1. Eylül 2009 tarihinden itibaren yürülüǧe girdi.

Polis yasasɪnɪn düzenlenmesini öngören yasayla 18.11.2008 tarihideki
yeni düzenlemesiyle § 27 a yönetmeliǧe eklenmiṣtir (GBI. S. 390)
22.11.2008 tarihinden itibaren yürülüǧe girdi.
§ 27 a Kaldɪǧɪ mekandan uzaklaṣtɪrma, kalma yasaǧɪ, evden
uzaklaṣtɪrma, geri dönüṣ yasaǧɪ, yaklaṣma yasaǧɪ.
(1) Polis tehlikeyi önlemek için yada rahatsɪz edici durumu ortadan
kaldɪrma için bir kiṣiyi geçici olarak bir yerden uzaklaṣtɪrma vede ona
geçici olarak bir yere girmesini yasaklar (Kaldɪǧɪ mekandan
uzaklaṣtɪrma).
(2) Beli bir yerde, beli bir bölgede, bir mahallenin beli bir bölgesinde yada
mahalleye girmesini yada orada kalmasɪnɪ polis bir kiṣiye yasaklaya
bilir, ṣayet gerçek varsayɪmlar haklɪ çɪkarɪyorsa, bu kiṣi orada suç
iṣleyecek yada iṣlenmesine sebebiyet verecekse(kalma yasaǧɪ). Kalma
yasaǧɪ süresi ve beli bir yerle suçun iṣlenebileceǧi alanla sɪnɪrlanmalɪdɪr
ve o kiṣinin kendi oturduǧu mekana girmesini engellememelidir.
Sɪnɪrlama üç aydan daha fazla bir süreyide aṣmamalɪdɪr.

(3) Polis bir kiṣiyi eviden ve hemen bitiṣikteki yakɪn çevreden uzaklaṣtɪrɪr,
ṣayet aynɪ evden kalan diǧer bir bayan yada diǧer bir bayɪn güvenliǧi için
gerekli ise.

HUKUKSAL TEMEL ESAS
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(yaralɪ yada tehtit edilen kiṣi için ) direkt doǧrudan büyük bir tehlike teṣkil
ediyorsa (evden uzaklaṣtɪrma ). Ṣayet gerçek varsayɪmlar haklɪ
çɪkarɪyorsa, evden uzaklaṣtɪrmadan sonrada büyük bir olasɪlɪkla tehlike
sözkonusu ise, polis evden uzaklaṣtɪrɪlan kiṣiye eve yada evin bulunduǧu
yakɪn çevreye geri gelmesini yasaklar (geri dönüṣ yasaǧɪ) ve yaralɪ kiṣiye
yada tehtit edilen kiṣiye yaklaṣmasɪnɪ yasaklar (kiṣiye yaklaṣmaǧ).

(4) Polis ekibi tarafɪnad olay mekanɪnda alɪnan önlemler 3. Paragrafa
göre düzenlenir en fazla dört gündür ve polis merkezi tarafɪnda yapɪlan
düzenleme en fazla iki hafta ile sɪnɪrlɪdɪr. Koruma yasasɪna göre süre
tamamlanmadan önce yaralɪ kiṣi yada tehtit edilen kiṣi koruma önlemleri
için baṣvuruda bulunursa, o zaman polis süreyi en fazla iki hafta daha
uzatɪr, ṣayet 3. paragrafɪn 2 fɪkrasɪnɪ gerektiren koṣullar hala devam
ediyorsa ve bu evden uzaklaṣtɪrɪlan kiṣiden korunmasɪ için gerekli
önlemlerdir, çünkü koruma hakkɪ olan kiṣinin çɪkarlarɪ dikkate alɪnmasɪ
gerekir. Bütün bu önlemler mahkemece taraflar arasɪnda uzlaṣmaya
gidilirse yada ihtiyati tedbir kararɪ verildiǧi ve kesinleṣtiǧi günü sona erer.

(5) Ṣiddet´ten koruma yasasɪna göre korunma talep baṣvurusunun
takibinden sonrada karar aṣamasɪ, mahkemede anlaṣmaya gidilmesi
yada ihtiyati tedbir kararɪ, özelikle düzenlenen önlemler, düzenlen
önlemlerin süresi, ṣayet uygulamalara karṣɪ gelinirse, mahkeme
tarafɪndan hemen sorumlu polise merkezine ve sorumlu polis karakoluna
haber verilir.

HUKUKSAL TEMEL ESAS
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Iṣaret:
Baden Württemberg eyaleti adalet bakanǧɪ ṣiddteten koruma yasasɪ ile
ilgili bilgilendirme broṣürünü “Güçlü evdeki ṣiddette karṣɪ” burada
bulabilirsiniz .
Baden Württemberg Eyaleti Adalet Bakanǧɪ, Schillerplatz 4, 70173
Stuttgart, Telefon: 0711/279 -0, Adalet Bakanlɪǧɪnɪn ana sayfasɪnda
www.jum.baden-wuerttemberg.de altɪnda bu bilgileri indirebilirsiniz.
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