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Kadinlar için tanitim paketi
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Bu proje Avrupa Komisyonunun destegi ile finanse edilmistir. Bu yayinin içeriginin sorumlulugu sadece eser sahibine aittir. Komisyon

belgenin içindeki verilerin kullanimindan sorumlu degilildir.

Tehdit etmek, dövmek
veya bir baska kisiye cinsel
tacizde bulunmak suçtur.

Aile içi siddet bir aile
sorunun ötesinde bir
suçtur.

Aile içi siddet
Avusturya’da her
ailede olabilir.

Hiç bir zaman, kendi öz
esini dövmek için bir
neden yoktur.

Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235

2

Onu terk etmek neden bu kadar zor...?
Bir kadinin bir siddet ortamini terk etmesinin neden zor olabileceginin birçok nedenleri vardir.
Bir kadinin nereye gidebilecegini veya nerede yardim isteyebilecegini bilmedigi her zaman
dogru degildir.
Bir kadin asagidakilerin birinden veya hepsinden birden korkabilir:
o
Aileden veya toplumdan izole olma korkusu
o
Onun ailesinin yildirmalarindan korkma
o
Onun ailesinin siddetinden korkma
o
Kendi öz güvenligi için korkma
o
Özel yasamin eksikligi
o
Çocuklarinin bir kismindan ayrilma (erkek çocuklari)
o
Es / çocuklar / aile üyeleri daima onun yakininda
o
Çocuklarinin elinden alinip, yabancilar tarafindan bakilacagi korkusu
o
Esinin onu kapayacagi, kilitleyecegi korkusu

Bir kadin siddetten dolayi hatayi kendisinde görebilir.
Bir kadin utanabilir ve kendisini kötü hissedebilir.
Bir kadin ciddiye alinamamaktan korkabilir.

Bir kadin tek basina gelismeleri, çekip çeviremiyeceginden
endiselenebilir.

Tüm bu kaygilar ve korkular aile içi siddet ortaminda tekrar ve tekrar ortaya çikmaktadir.
Bunlar gerçektir fakat bunlar yönetilebilinir.
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Siddetten korunma önlemleri
1.Uzaklastirma und giris yasagi

Eger polis belirli gerçekler nedeniyle, özelliklede bir kötü davranma veya tehditten sonra
magdurun sagliginin, özgürlügünün veya yasaminin tehlikede oldugunu düsünürse, siddete
basvurani derhal konuttan, binadan, evin yakin çevresinden uzaklastirabilir ve / veya ona tekrar
konuta girisini yasaklayabilir. Polis böylesi bir vakada uzaklastirilan zanlinin derhal evinin
anahtarini alir. Uzaklastirma alan, sadece kisisel gereksinimi için acil gerekli esyalarini
beraberinde götürebilir.
Uzaklastirma daha dogrusu giris yasagi, magdurun (artik) birlikte yasamadigi siddete
basvuranlara, karsida dikkate alinir. Örnegin bir ziyaret hakkinin gerçeklestirilmesi sirasinda bir
saldiri olursa veya eger siddete basvuran kisi tutukluluktan serbest birakilirsa. Eger magdur
siddete basvuranla birlikte yasamamissa da (örnegin ayri evde yasayan annenin esi) bir
uzaklastirma daha dogrusu giris yasagi temelde olasidir.
Giris yasagi önce iki haftadir. Eger iki haftalik süre içersinde mahkemeye geçici önlem kararinin
çikarilmasi için basvurulursa, giris yasagi ancak dört hafta sonra biter.

2. Siddetten genel koruma için geçici önlem karari

Eger magdur
evinin disinda bir kisi tarafindan kötü davranilip, eziyet edilirse veya tehdit edilirse veya
eger bu kisi ruhsal terör uygularsa,
ve böylece magdura diger görüsmeleri katlanilmaz bir hale getirirse,
siddete basvuranin belirli yerlerde kalmasinin yasaklandigi ve magdurla biraraya gelmesinden
daha dogrusu bir iliskinin kurulmasindan kaçinilmasinin buyruldugu geçici önlem karari için
mahkemeye basvurulabilinir.

3. Konutlarda siddetten koruma için geçici önlem karari

Eger magdur
birlikte yasadigi veya geçmiste birlikte yasadigi kisi tarafindan, (siddete basvuran
ebeveynlerden biri veya siddete basvuran es veya ebeveynlerden birinin geçmisteki esi
fakat ayni zamanda siddete basvuran erkek kardes, bir konutta birlikte kalan kalan kisi
v. b.),
eziyet edilir veya tehdit edilir veya bu kisi bu kisi ruhsal terör uygularsa ve ve böylece
magdura gelecekteki birlikte yasami katlanilmaz bir hale getirirse,
bu konuta gereksinimi varsa,
kendisini uzun süre korumak istiyorsa veya korumak zorundaysa,
siddete basvuranin konutu ve dogrudan çevresini terketmesinin buyruldugu daha dogrusu
oraya geri dönüsünün yasaklandigi, konutlarda siddetten korumada geçici önlem karari için
mahkemeye basvurulabilinir. Ilgili konutun mülk ve mal kosullarinin herhangi bir rolü yoktur. Bu
nedenle, siddete basvuran kisi eger kiraci daha dogrusu ev sahibi olsa bile konutu terk etmesi
emredilebilinir. 1
1

Erisim adresi: http://www.gewaltinfo.at/recht/gewaltschutzgesetz/ (Stand 27.09.2012)
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Aile içi siddetin bir kadina hangi etkileri olabilir?
Bedensel etkileri
Güçlü terlemek
Yataga isemek
Kalp çarpintisi, tasikardi
Astim
Kas agrilari
Deri kizarikliklari
Ekzama
Karin agrisi
Bas agrisi
Kusma ve sinirli sindirim
Fütursuzluk, ölçüsüzlük
Kendini yaralama
Yorgunluk

Duygusal ve ruhsal etkileri
Suçluluk, öfke, yalnizlasma, utanma, korku ve kendini suçlama gibi olumsuz duygular
Öz güvenin azligi
Strese dayali hastalanmalar
Bunalim
Yalnizlasma
Yetiskinlere karmasik iliski kurma
Güçlü kenetlenme ve sikica tutma
Uyusturucu ve alkol sorunlari
Anne için güçlü koruma duygusu
Gelisim bozukluklari
Okulda ögrenme sorunlari veya fazla etkinlik ve
ortalamanin üzerinde iyi basari
Yeme bozukluklari
Annenin bedensel ve ruhsal durumunu dikkate alip,
kendi yükümlülüklerini savsaklama
Intihar düsüncesi veya ölüm özlemi
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Sosyal etkileri
Geri çekilme / yalnizlasma
Sosyal olgunlasmamislik
Düsük sosyal yetiler
Düsük duygudaslik
Iliski olusturmada sorunlar

Mali etkileri
Ev giderlerini birlikte belirliyememe
Zanliya mali bagimlilik
Zanli parayi magduru belirli bir role yönlendirmek için kullanmaktadir
Kendi gelisimini uygulamaya koymada
sorunlar (Paranin eksikligi nedeniyle)
Sosyal alintilarin / sosyal yardimlarin zanli
tarafindan kontrolü

Cinsel etkileri
Tecavüz
Istemeden hamilelik
Jinekolojik yaralanmalar
Cinsel rahatsizliklar
Cinsel isteksizlik / cinsel ilgisizlik
Cinsel davranista seçim özgürlügünün olmamasi
Cinsel asagilanma
Pornografi kullanimina / üretimine zorlama

Ölümcül sonuçlar
Kötüye kullanan, istismarci, aktörden dolayi ölüm
Intihar
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Aile içi siddetin çocuklara etkisi
Bedensel etkileri

Duygusal ve ruhsal etkileri

Sosyal etkileri

Davranistaki dikkat çekicilikler
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o Güçlü terleme
o Yataga isemek
o Kalp çarpintisi, tasikardi
o Astim
o Kas agrilari
o Deri kizarikliklari
o Ekzama
o Karin agrisi
o Bas agrisi
o Kusma ve sinirli sindirim
o Fütursuzluk, ölçüsüzlük
o Kendini yaralama
o Yorgunluk
o Suçluluk, öfke, yalnizlasma, utanma, korku
ve kendini suçlama gibi olumsuz duygular
o Öz güvenin azligi
o Strese dayali hastalanmalar
o Bunalim
o Yalnizlasma
o Yetiskinlere karmasik iliski kurma
o Güçlü kenetlenme ve sikica tutma
o Uyusturucu ve alkol sorunlari
o Anne için güçlü koruma duygusu
o Gelisim bozukluklari
o Okulda ögrenme sorunlari veya fazla
etkinlik ve ortalamanin üzerinde iyi basari
o Yeme bozukluklari
o Annenin bedensel ve ruhsal durumunu
dikkate alip, kendi yükümlülüklerini
savsaklama
o Intihar düsüncesi veya ölüm özlemi
o Geri çekilme / yalnizlasma
o Sosyal olgunlasmamislik
o Düsük sosyal yetiler
o Düsük duygudaslik
o Iliski olusturmada sorunlar
o Egitilmesi güç
o Alkol ve uyusturucu istismari
o Dikkat eksikligi belirtisi
o Enerji fazlasi, yerinde duramama, çabuk
kizma
o Yüksek saldirganlik
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Aile içi siddette güvenlik taslagi
Aile içi siddet söz konusu ise, kadinlarin ve çocuklarin güvenligi ilk siradadir. Kadinlarin
siddet dolu bir iliskiyi terk etmek istedikleri süre onlar için en tehlikeli olanidir. Eylemci
öfkeli oldugundan kadinin, çocuklarin ve / veya diger aile bireylerinin yasamlarini tehdit
edebilecek kadar ileriye gidebilir. Siddetten etkilenen bir kadinin hem kendisi hem de
çocuklari için bir güvenlik taslagi üretmesi ve çesitli durumlarda nasil tepki gösterecegi
yasamda kalmasinda önemlidir. Iyi tasarlanmis bir güvenlik plani, kadina berrak
düsünmesini ve hizli davranmasini olasi kilar.

Siddet durumunda davranis
Bir kadin siddeti daima engelliyemez. Güvenligi arttirmada asagidaki stratejiler yardimci
olabilir:
Nasil disari çikabileceginizi tasarlayiniz. Hangi pencereler, asansörler, merdivenler
veya imdat çikislari kullanilabilinir?
Eger bir kavga veya siddetin ortaya çikabilecegini saniyorsaniz, disariya çikisi olan
bir odaya eriserek, eziyet edenin silah olarak kullanabilecegi odalara (örnegin
mutfaktaki biçak) veya köseye sikistirilabileceginiz odalara (örnegin banyoya)
gitmekten kaçinarak bedensel yaralanmalarin tehlike oranini düsürebilirsiniz.
Cüzdan ve anahtarinizi daima yaninizda bulundurunuz. Eger olasi ise,
güvendiginiz bir kisiye anahtari birakiniz. Esinizin bundan yanlislikla olsa dahi
bilgilendirilmiyeceginin nedenini bilmesini, güvence altina alinz.
Belirli komsulariniza durum hakkinda bilgi veriniz ve bunlarin süpheli sesler
duyduklarinda polisi haberdar edeceklerinden emin olunuz.
Çocuklara, polisi 133ü veya veya ambulansi 144ü haberdar etmek için telefonun
nasil kullanilacagini ögretiniz.
Çocuklarla, ne zaman yardim saglayacaklarini anladiklari bir sifre kararlastiriniz.
Degerlendirmelerinize güveniniz ve eger durum çok ciddi ise esinizi onayiniz veya
onun yatismasi için istedigini ona veriniz. Kendinizi tehlike disinda olana kadar
koruyunuz.

Asagida kisisel bir güvenlik taslagi için bir örnek gösterilmistir:
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Kisisel güvenlik taslagi 2
Esimin yaptigi hersey hakkinda denetimim olmamasina ve siddet hareketlerini önceden
sezememe karsin, kendimi ve çocuklarimi güvenlige ulastirmam için, çesitli olanaklara
sahibim.
1. Acil durumlarda asagidakileri yapabilirim:
Kaçmak
Eger buna karar verirsem, kaçis yollarini biliyorum: Çikislar, pencereler,
asansörler.
Acil durumda hazir olmasi için, para ve yedek anahtari ........................................
saklarim.
Saklamasi ve ve gereksinimim oldugunda bana getirmesi için yedek anahtari,
önemli belgelerin fotokopisini, giyecekleri ve çocuk esyalarini ...............................
birakirim.
Eger kaçmak zorunda kalirsam, ..........................................giderim. Bunu onunla
kararlastirdim.
Açik konusamiyacagim durumda,............................................sifreli sözcük olarak
kullanirim. Böylece, çocuklarim gidecegimizi bilir ve arkadaslarim gelecegimi
anlarlar.
Yardim çagirma
...................................sözcügünü sifre sözcügü olarak kullanirim, böylece
arkadaslarim polisi alip getirmeleri gerektigini bilirler.
Komsum.....................................ile siddet üzerine konusabilir ve kuskulu bir sey
algiladiginda veya kalorifer borularinda benim vurma sinyallerimi duydugunda,
polisi alip getirmesini ondan rica edebilirim. Acil telefon numaralarini telefona
kaydedebilirim ve çocuklarima polisi ve itfaiyeyi nasil arayacaklarini gösteririm.
Ardindan da adresi verebilecek durumda olmalarini saglarim.
Iç güdülerime güvenirim: Eger siddet içeren çatismalarin geldigini görürsem,
telefonun yakininda kalmayi veya konuttan ayrilmayi denerim. Onun bilgisi
olmaksizin kendime bir cep telefonu saglarim.

2

http://www.gewaltschutz.info/index.php?kap_seite=2,3

Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235

9

2. Kaçisimi planliyorum
En önemli acil numaralar ..............................................................
Az bir para, telefonkartlari ve en önemli numaralari yanimda tasirim.
Esimin tasarilarimdan bilgi edinmemesi için, sadece güvenli yerden telefonla
konusurum.
Tasarilarimi..................................ile konusabilirim.
Çocuklarim kismen sirdasim yaparim ve olasi yakin bir gelecekte evden
ayrilmanin zorunlu olacagini ve bunu bir sir olarak kendilerine saklamalarini
söylerim. Onlari korumak için tasarilarimin oldugunu ve bunun içinde birlikte
çalismasina gereksinimim oldugunu söylerim.
Kendime ait bir kredi kartlari da olan, kendi adima bir banka hesabi açarim ve
.........................de saklayacagim önemli belgelerin kopyalarim.
»Acil durum çantasi« hazirliyorum
 Kimlik / pasaport ve çocuklarin kimlikleri
 Olasi vatandaslik belgesi
 Yasal oturumumla, yerlesimimle ilgili belgeler
 Nüfus cüzdanlari / evlilik cüzdani
 Saglik sigorta kartlari (çocuklarinki de)
 Kira sözlesmesi, Is sözlesmesi
 Emeklilik-, Sosyal daire- ve Jobcenter kararlari
 Olasi velayet hakki kararlari
 Banka belgeleri, tasarruf hesaplari, degerli kagitlar (Kopyalar)
 Takilar
 Birkaç gün için zorunlu olanlar:
Elbise, temizlik ürünleri, okul esyalari, en sevilen oyuncak, ilaçlar
 Konut ve arabanin yedek anahtarlari
 Adres defteri
 Anilar: günlükler, fotograflar ve sevilen esyalar
3. Ayrilmanin ardindan evde ve isyerinde güvenlik
 Kapi kilidini degistiririm ve güvenlik kilidi taktiririm.
 Esimin benim bulundugumu umdugu veya aradigi yerlerden kaçinirim.
 Çocuk yuvasiyla kimin benim çocuklarimi gelip alabimeye izinli oldugunu düzenlerim.
Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235
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 Telefon numarami degistiririm.
 Ise, çocuk yuvasina giderken kamusal alanda tehdit olusturan tehlike durumunda
sunlari yaparim: Yetkili mahkemede bir iletisim yasagi basvurusu yaparim. (Medeni
kanuna göre koruma yönetmeligi) ve bunun bildirilmesi için çaba gösteririm. Bu
mahkeme kararini ve ulastigina iliskin kaniti daima yanimda tasirim.

4. Kendime yönelik çabalarim:
 Bana yardim edebilecek avukat........................ taniyorum.
 Eger kendimi kötü hissedersem ve tehlikeli bir duruma tekrar geri döndügümü
düsünürsem.............................telefonla arayabilirim veya ..................................ile
konusabilirim. 3

3

Dipnot: Bu güvenlik plani için dayanagi »Separation Safety Plan« des Metropolitan

Nashville Police Departmenti saglamistir. Biraraya getiren ve Almancaya çeviren Angelika Maydir.
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Internette diger bilgiler

Adi geçen enstitüler, kuruluslar, dernekler tam olmasa da bir seçme olusturmaktadir.
&Z/YlG YAlsYAu
GYlG I uAÐUt wGY
Pers pectives
www.blackwomencenter.
org
AÖF Verein Autonome
Ös terreichis che
Frauenhäus er
www.aoef.at

Council of Europe: s top
domes tic Violence
www.coe.int/s topviolence

Information und
Hilfes tellung für Opfer von
Ps ychoterror
www.s talking.at
ServiceIns titut für
Gerichtliche Medizin,
Medizinis che Univers ität
Inns bruck
www.gerichts medizin.at

Bundes minis terium für
Ges undheit
www.bmg.gv.at

Das Netzwerk
ös terreichis cher Frauenund
Mädchenberatungs s tellen
(FMBS)
www.netzwerkfrauenberatung.at
Die Kinder- und JugendAnwalts chaft
www.kija.at

Interventions s telle für
Betroffene von
Frauenhandel IBF
www.lefoe.at
Frauenges undheits zentrum Kriminalpolizei  Online
Graz
www.kripo-online.at
www.fgz.co.at

Bundes kanzleramt
Bundes minis terium für
Frauen und öffentlichen
Diens t Abteilung II/4:
Gewaltprävention und
Frauens pezifis che Legis tik
www.frauen.bka.gv.at
Bundes minis terium für
Hotline gegen Gewalt
Inneres
www.euline.net
www.bmi.gv.at

4

4

Peregrina: Bildungs -,
Beratungs - und
Therapiezentrum für
Immigrantinnen
www.peregrina.at
Plattform gegen die Gewalt in
der Familie
www.plattformgegendiegewalt
.at

Bundes minis terium für Wirts chaft,
Familie und Jugend
www.bmwfj.gv.at
www.kinderrechte.gv.at

Plattform gegen Zwangs heirat
www.gegen-zwangs heirat.at

Ös terreichis che Plattform gegen GenitalVers tümmelung
www.s topfgm.net

Ps ychos oziale und juris tis che
Prozes s - begleitung bei Gewalt
gegen Kinder und Jugendliche
www.prozes s begleitung.co.at

White Ribbon Aus tria  Verein von
Männern zu Prävention von männlicher
Gewalt
www.whiteribbon.at

Männer gegen MännerTrauma  Informations 
Gewalt
Zentrum
www.gewaltberatung.org www.trauma-informations zentrum.de

Schleicher, B.(2011): Ges undheitliche Vers orgung gewaltbetroffener Frauen, S. 99 ff

Sunia Geel - Daphne Project JUST/2009/DAP3/AG/1235

12

Ihr offizieller Amts helfer für Ös terreich
www.help.gv.at

WHO Multi-country Study on Women's
Health and Domes tic Violence agains t
Women
www.who.int/gender/violence/who_multicountry_s tudy/s ummary_report/en/
index.html

Bundes minis terium für
Jus tiz
www.bmj.gv.at
Bundes minis terium für
Arbeit, Soziales und
Kons umentens chutz
www.bmas k.at

Gewalt gegen Frauen Die
Bedeutung des
Ges undheits wes ens
www.gewaltgegenfrauen.at

Orient Expres s :
WAVE- Women agains t
Beratungs -, Bildungs - und violence Europe
Kulturinitiative für
www.wave-network.org
Frauenwww.orientexpres s
-wien.com
Homepage der
Ös terreichis che
Weis s er Ring Ös terreich
ös terreichis chen
Ges ells chaft für
www.weis s er-ring.at
Frauennotrufewww.frauenn Gynäkologie und
otrufe.at
Geburts hilfe
www.oeggg.at
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Wiener Interventions s telle gegen Gewalt
in der Familie
www.interventions s telle-wien.at
World Health Organis ation
www.who.int/en

Destek kuruluslari

Asagidaki kurumlar, kuruluslar ve organizasyonlar, siddetten etkilenen kadinlarla ve
kizlarla baglantili ortaya çikan çesitli sorunlari konusma ve etkilenenlerin iletisim
adreslerini elden ulastirmak için saglik meslegi temsilcilerine olanak sunmaktadirlar.
Tüm ilk sorular ücretsizdir ve gizli islem görür.
Saglik meslegi uzmanlari ve siddeten etkilenen kadinlar ve kizlar için genel telefonla ilk
danismayi ve kriz danismayi emniyet yetkililerin yani sira bölgeler üstü kadin yardim
hatti ve magdur acil hatti sunmaktadir.
Eyaletlerde saglik meslegi uzmanlari ve magdurlarin basvurabilecegi çesitli yerler vardir.
Asagidaki kategoriler seçilmistir:
1. Polis hizmet merkezleri
2. Siddet poliklinikleri / Klinik-adli poliklinikler / Adli tip enstitüleri
3. Kadin yardim hatlari
4. Kadin acil hatlari
5. Siddete karsi koruma merkezleri / Aile içi siddete karsi müdahale merkezleri
6. Kadin siginma evleri
7. Cinsel siddet magdurlari için danisma merkezleri
8. Avusturya kadinlar ve kizlar danisma merkezleri iletisim agi
9. Kadin saglik kuruluslari
10. Göçmen kuruluslari
11. Erkekler için danisma / Siddet danisma
Bu seçilen yerler disinda tek tek eyaletlerde, siddetten etkilenen kadinlarin ve onlarin
çocuklarinin danisabilecekleri, bir dizi diger kadin kuruluslari da vardir. Kilavuzda bilerek
bu merkezi kuruluslarla yetinilmistir.
Siralanan kurumlar, kuruluslar ve organizasyonlar hizmet çesitlilikleriyle
farklilasmaktadirlar. Ayrica bazi danisma merkezleri seminerler ve konusma gruplari da
sunmaktadirlar. Asagida ayirici nitelikler belirtilmistir:
Polis hizmet merkezleri
Polis hizmet merkezleri 300ün üzerinde özel egitimli ailede siddete karsi önlem
memuruna. sahiptir. Siddetten etkilenenler ile saglik meslegi uzmanlari tarafindan
onlara operasyon merkezi üzerinden dogrudan telefonla ulasilabilinir.
Siddet poliklinikleri / Klinik-adli poliklinikler / Adli tip enstitüleri
Bu enstitüler ve poliklinikler, bedensel siddete, çocuk istismarina, çocuk eziyetine, maruz
kalan insanlara yönelik muayene merkezleridirler. Özel ögrenim görmüs doktorlar
etkilenenlere yaralanmalarin ayrintili bir belgelendirmesiyle birlikte adli tip muayenesi,
gerektigi durumlarda delillerin güvenceye alinmasi ve bir rapor olusturmayi da
sunmaktadirlar. Bunun yani sira, istek üzerine diger danisma olanaklarinin açiklanmasi
ve uygun sunulara aracilik edilmesi de vardir.
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Service
Kadin yardim hatti (Telefon: 0800 222 555)
Ülke çapindaki kadin yardim hatti, erkek siddetiyle baglantili tüm kadinlar için birincil
basvurulan merkez olarak anlamaktadir. Konular aile içindeki daha dogrusu evlilikteki ve
birliktelikteki siddet, israrla takip, psikolojik terör (Stalking), zorla evlilik, tecavüz, cinsel
istismar, isyerinde cinsel taciz ve benzerleridir. Danisma profesyonel, hedef gruba
yönelik, 24 saat ücretsiz ve tüm ülke çapinda danisma ve bilgi sunan bir kurulustur. Ana
dilde danisma gereksinime göredir (Arapça, Türkçe, Sirpça, Hirvatça v. b.).
Kadin acil hatlari
Avusturya çapinda cinsel siddetten etkilenmis kadinlar ve kizlar için özel danismali, bes
kadin acil çagri hatti vardir. Bu bes Avusturya çapindaki (otonom) kadin acil çagri hatlari,
Verein Frauen gegen VerGEWALTigung (Innsbruck), Verein TARA (Graz), Frauennotruf
Salzburg, Notruf Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen (Wien) und das
Autonome Frauenzentrum/Notruf Linzdir. Iletisim bilgileri ilgili eyaletlerde siralanmistir.
Siddetten Korunma Merkezleri / Aile Içi Siddete karsi Müdahale Merkezleri
Yerel müdahale merkezleri kriz aninda müdahale yapmakta ve kisa süreli aile içi siddetin
magdurlarina (kadinlar ve erkekler) danisma sunmaktadirlar. Bir polis operasyonun
ardindan (örnegin uzaklastirma) güvenlik güçleri tarafindan otomatikman, olasi en kisa
sürede magdurla iletisim kuran yetkili müdahale merkezine bilgi verilir. Müdahale
merkezi tarafindan psiko sosyal danisma ve hukuki destek sunulur. Bunun disinda salik
arayan kisiler veya diger kuruluslarda bu merkeze basvurabilirler. Danisma genelde bir
ev ortaminda, müdahale merkezinde veya baskaca korunan bir yerde gerçeklestirilir.
Danisma bedelsizdir. Müdahale merkezleri Avusturya Siddetten Koruma Yasasina eslik
eden önlemler olarak kurulmuslardir. Her eyalette bir daha dogrusu birden fazla
müdahale merkezi bulunmaktadir.
Kadin Siginma Evleri
Kadin siginma evleri aile içi siddetin magduru kadinlara ve onlarin çocuklarina 24 saat
boyunca güvenlik ve barindirmali koruma sunmaktadirlar. Eger magdur polisiye
önlemlere veya mahkeme yönergesine karsin zanli tarafindan tehdit edilmeye devam
edilirse bir kadin siginma evine kaçma olanagi da bulunmaktadir. Adresler anonimdir.
Iletisim kurma telefonla saglanmaktadir. Danisman kadinla bir bulusma noktasi saptar ve
onu oradan alip götürür. Çalisanlar danisma ve destek sunarlar. Barindirma için bir
kullanma katki payi ortaya çikmaktadir düsük gelirde veya gelirin olmamasi durumunda
üstlenilir (Iletisim adreslerine ekte bakiniz).
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Cinsel siddet magdurlari için danisma merkezleri
Cinsel siddet magdurlari için danisma merkezleri tüm magdurlara psiko sosyal destek ve
danisma için açiktir. Sunu çocuklara, gençlere, cinsel siddetin magdurlari kadinlara ve
erkeklere, fakat ayni zamanda aile bireylerine, güvenilir kisilere, yetiskinlere ve
profesyonel yardimcilara yöneliktir (Iletisim adreslerine ekte bakiniz).
Avusturya kadinlar ve kizlar danisma merkezleri iletisim agi
Avusturya kadinlar ve kizlar danisma merkezleri iletisim agi (FMBS), tüm dokuz eyaletten
50 kadinlar ve kizlarin danisma merkezlerinin birlesmesidir. Kuruluslar bedelsiz bilgi,
danisma, kriz müdahalesi, kadina özel psikoterapi, tibbi-uzman doktor danismasi, dava
sürecinde psikososyal ve hukuki eslik etme sunmaktadirlar.
Kadin saglik kuruluslari
Avusturyada yedi kadin saglik merkezi vardir. Bu kuruluslar, kadinlar özgü saglik
sorunlarini ve bakimdaki bosluklari göstermektedirler. (örnegin siddetin sagliktaki
sonuçlari). Toplantilar, danisma, psikoterapi, projeler ve isteklerini savunmayla kadin
sagliginin iyilestirilmesine katkida bulunmaktadirlar.
Göçmen kuruluslari
Sunu çesitli dillerde tek ve grup terapisini telefonla veya kisisel kriz müdahalesini
kapsamaktadir. Agirlik noktalari arasinda ayrilma, bosanma, ailede siddet, ailevi ve
birliktelikteki sorunlar ile kusak çatismasi gibi psikososyal krizlerdeki destekler sayilir.
Erkekler için danisma / Siddet danisma
Siddet danisma kuruluslarinda erkekler ve delikanlilar, birliktelikte ve ailede, iliski
olusturmada degisikliklerin ve çözümlerin ve çatismalardaki tavrin ve kisisel alandaki
gelisim sorunlarinin arandigi bir danisma sunusu bulurlar. Tüm basvurular gizli islem
görür. Ayrica bazi danisma merkezleri siddet uygulayanlara yönelik programlar
sunmaktadirlar.
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Gerekebilecek telefon numaralari
Polizeinotruf
Tel. 133 In jedem Bundesland erreichbar
Landespolizeikommando Tirol
Innrain 34 6020 Innsbruck Tel. 059133-70
Gerichtliche Medizin Innsbruck
Institut für Gerichtliche Medizin der Medizinischen Universität Innsbruck 6020 Innsbruck, Müllerstraße 44
Tel. 0512-9003-70600 gmi@i-med.ac.at www.gerichtsmedizin.at
Verein Frauen gegen VerGEWALTigung
6020 Innsbruck, Sonnenburgstraße 5 Tel. 0512-574416 office@frauen-gegen-verwaltigung.at www.frauengegen-vergewaltigung.at
Autonomes Tiroler Frauenhaus
Stadtbüro 6020 Innsbruck, Mitterweg 25a Tel. 0512-342112 / 0512-272303 office@tirolerfrauenhaus.at
www.tirolerfrauenhaus.at
B.A.S.I.S
Zentrum für Frauen im Außerfern 6600 Reutte, Planseestraße 6 Tel. 05672-72604 office@basis-beratung.net
www.basis-beratung.net/kontakt.html
Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen (FMBS) 6020 Innsbruck, Innrain 100/99
Tel. 0512-562865 netzwerk-ibk@netzwerk-frauenberatung.at www.netzwerk-frauenberatung.at
Frauenzentrum Osttirol
9900 Lienz, Schweizergasse 26 Tel. 04852-67193 info@frauenzentrum-osttirol.at www.frauenzentrumosttirol.at
Polizeiinformation
Tel. 059133 In jedem Bundesland erreichbar
Gewaltschutzzentrum Tirol
6020 Innsbruck, Museumstraße 27/3 Tel. 0512-571313 office@gewaltschutzzentrum-tirol.at
www.gewaltschutzzentrum-tirol.at
Universitätsklinik Frauenambulanz
Univ. Klinik für med. Psychologie und Psychotherapie; Frauenambulanz 6020 Innsbruck, Schöpfstraße 23a Tel.
0512-504 26117
Frauenhaus und Beratungszentrum der Initiative Frauen helfen Frauen, Innsbruck 6020 Innsbruck,
Museumstraße 10
Tel. 0512-580977 info@fhf-tirol.at www.fhf-tirol.at
Manns-Bilder
Männerzentrum Innsbruck 6020 Innsbruck, Anichstraße 11 Tel. 0512-576644 beratung@mannsbilder.at
www.mannsbilder.at Schwerpunkt: u.a. Männer-Gewalt im sozialen Nahraum
Praxis für Gewaltberatung
6022 Innsbruck, Postfach 18 Tel. 0650-2372836 tirol@gewaltberatung.org www.gewaltberatung.org
Schwerpunkt: u.a. Unterstützung von Männern bei der Bewältigung ihrer Aggressionen; Konfliktbewältigung
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Projekt SUNIA GEEL
Siddet ile ilgili bilgiler

Siddet uygulayanlar, kadinlar ve çocuklara karsi güç ve kontrolü saglayabilmek, kendi menfaetlerini
koruyabilmek için, bedensel ve psikolojik siddet uygularlar. Bu siddetin degisik yüzleri vardir.
Fiziksel siddet:
Itip kakmak, tokat atmak, tekmelemek, dövmek, vurmak, bogmak, tirmalamak, yakmak,
saçlarindan çekmek, kilitlemek
Delici, kesici aletlerle, atesli silah ya da kimyasalla yaralamak, öldüresiye dövmek ve öldürmek.
Cinsel siddet
Rahatsiz etmek, sarkintilik etmek, zorlamak, Vaginal, oral ve anal cinsel iliskiye zorlamak
zorla porno film seyrettirmek yada porno film çektirmek, baskalariyla cinsel iliskiye zorlamak,
tecavüz.....
Istemedigin ama yapmaya zorlandigin her türlü cinsel davranis, cinsel siddettir!
Evlilik içindeki cinsel tacizde suçtur ve cezalandirilir!
Psikolojik siddet:
Saygisizlik, küfretmek, hakaret etmek, asagilama, tehdit etme, bagirma, umursamama, yasaklar
koyma, aptal ve deli yerine koyma, baskalarinin yaninda gülünç duruma düsürme, telefon terörü
yapma, gözetleme, kontrol etme, tehdit mektuplari yazma, uyutmama, çoçuklara, aile bireylerine
veya arkadaslara zarar vermekle tehdit etme, sevilen, deger verilen seyleri kirma, ev hayvanlarina
iskence, intihar etme tehditleri,...
Sosyal baski:
Aile bireyleriyle görüsmeyi yasaklama, arkadaslarla bulusmayi, gezmeyi engelleme, kiminle nerde,
ne zaman, nasil bulusulacagina karar verme, telefonu kapattirma, telefonlari dinleme, ispiyonlama,
takip etme,....
Ekonomik siddet:
Degerli seyleri, parayi almak,satmak, çalmak, harcamalara karismak,ne kadar para harcanicagini
belirlemek, bankada hesap açtirmamak, çalistirip paraya el koymak,kendi paran olmasin diye ise
göndermemek,...
Siddet uygulayan erkeklerin taktiklerinden bazi örnekler:
Siddet uyguladiktan sonra ilani - ask etmeler,
Cinsel iliskiye girerek, barisma çabalari,
Intiharla tehdit etme, ruhsal baski yapma,
Kendini degistirecegine dair söz vermeler,
Acima daygularina, vicdanina seslenme,
Bu taktiklerden sonra, siddeti tanima ve onun yaptigi hasari görüp, buna karsi çikmak zor.
Düsün ki:
Sen hiçbir zaman siddetin sorumlusu degilsin!
Siddeti hak ettigine asla inanma
Siddet görüyorsan, lütfen sakin utanma ve esinin siddeti karsisinda susma!
Siddetin tek sorumlusu onu uyguluyandir
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Exchange House
National Travellers Service
Great Strand Street 61
Dublin 1, Ireland
www.exchangehouse.ie
info@www.exchangehouse.ie

IEIE – International Education
Information Exchange
Hölderlinplatz 2A
70193 Stuttgart, Germany
www.ieie.de, info@ieie.de

Verein Multikulturell
Bruneckerstraße 2 d, 3. Stock
6020 Innsbruck, Austria
www.migration.cc
office@migration.cc

ANUP- International
Bd. Nicolae Titulescu, nr.
163, sector 1, Bucuresti , cod
011137, Romania
www.updalles.ro
ileanaboeru@yahoo.com

Prolepsis
Institute of Preventive Medicine
Environmental & Occupational Health
7 Fragoklisias Street, 151 25, Marousi
Athens Greece
www.prolepsis.gr , info@prolepsis.gr

