türkisch

Kuzey Ren Vestfalya Polisi Bilgi Veriyor
Ev içi siddet so nucu
evle rinde n uzak last ir ila n
kadin ve erkek ler için
bilgi
Siz, size yakin olan bir insana saldir
diniz, ayni anda belki ona vurdunuz
ve yaraladiniz veya baska bir sekilde
saldirgan davrandiniz.
Bu ilk kez olmuyor ya da siz öyle bir
sekilde siddet eyleminde bulundunuz
ki, polis sizin buna devam edece
ginizi varsaymak zorunda kalmistir.

Ev içi siddet kisisel bir konu
degildir!
Polis, bu nedenle sizin aleyhinize bir
ceza sorusturmasi açmistir. Magdur
olan kimse, kendisi bu ceza sorus
turmasinin baslatilmasini istemese
dahi polis bunu yapmakla yükümlü
dür.

Evden uzaklastirma ve geri
dönme yasagi
Polis, sizi siddet eylemlerinizden do
layi evinizden veya yakin çevreden
de uzaklastirmis olup; sizin oraya
geri dönmenizi de yasaklamistir.
Polis, gerekli olmasi halinde, mag
durun korunmasi açisindan, Kuzey
Ren Vestfalya Eyaleti Polis Yasa
si’nin 34 a sayili Maddesi uyarinca
bunu yapmak için yetkilidir.

Polis tarafindan verilen yasak, ilk
basta genel olarak 10 gün için ge
çerlidir.
Verilen bu yasaga karsi itirazda bu
lunmus olsaniz veya magdur sizin
geri dönmenize riza göstermis olsa
bile, bu süre zarfinda geri dönemez 
siniz.
Polis, sizin bu yasaga uyup uymadi
ginizi kontrol edecektir!
Evden uzaklastirmaya veya geri
dönme yasagina uymadiginiz takdir
de polis sizi gözaltina alabilir.

Neler yapabilirsiniz?
Acilen gereken (örnegin giyim esya
si, kisisel evrak gibi) sahsi ihtiyaciniz
olan esyalari evinizden hemen bera
berinizde götürebilirsiniz.
Yasak süresi içerisinde, önemli ne
denlerden dolayi daha baska esya
lara ihtiyaciniz olmasi durumunda
bunlari, sadece anlasma üzerine ve
polis refakatinde evden alabilirsiniz.
Polis, istediginiz takdirde evden
uzaklastirmayi ve geri dönme yasa
gini size yazili olarak da teyit edebi
lir. Böylelikle, örnegin polis tarafin
dan alinan önlemleri hukuksal olarak
tetkik ettirme olanagina sahip olursu
nuz.

Nasil devam edecek?

Siddet bir çözüm degildir!

Magdurunuzun yetkili yerel mahke
me nezdinde hukuki korunmayi di
lekçe ile talep etmesi halinde, mah
keme bir karar verene kadar ve en
geç, dilekçenin verilmesinden sonra
onuncu günün bitimine kadar olmak
üzere, evinize veya yakin çevrenize
dönemezsiniz.

Yakin kisisel iliski içerisinde yasa 
yan insanlar arasinda ara sira
olan anlasmazliklar olaganüstü bir
sey degildir.

Mahkeme, magdurun bu sürenin di
sinda da sizden korunmasi gerekti
gine karar vermesi durumunda, ko
rumanin usulü ve süresi konusunda
da talimat verecektir.

Siz, buna ragmen bunu denediniz.
Polis bu nedenle, size yakindan
bagli olan bir insani sizden koru 
mak zorunda kalmistir.

Mahkemenin verdigi bu talimata uy 
mak zorundasiniz. Bunu yapmadigi
niz takdirde suç islemis sayilirsiniz!

Size ulasilabilinmesini
saglayin
Polis ve mahkemenin sizinle irtibat
halinde kalmalari gerekmektedir. Si
ze ulasilabilecek ve resmi postanin
teblig edilebilecegi bir adresi polise
bildiriniz.
Yayimlayan:
Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Kriminal Dair esi
Landeskriminalamt NRW
Dez. 34 - Vorbeugung 
Telefon 0211 939 (0) 6345
Völklinger Str. 49
40221 Düsseldorf

Fakat sorunlari çözmek için hiç
bir durumda siddet, dogru bir yol
degildir.

Bunu gelecekte nasil önleyebile
ceginizi düsünüp tasinin. Danis
ma hizmetlerinden yararlanin ve
sorunlarinizi siddete basvurma
dan çözmeyi ögrenin.
Polis, size yardimci olabilecek uz
manlarin adlarini seve seve vere 
bilir.
Kendinizi bu siddet kisirdöngü 
sünden kurtarin!
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