
Hilfe bei Häuslicher Gewalt im Kreis Gütersloh - Ein Wegweiser 

Das Video zum Text findest du hier: Hilfe bei Häuslicher Gewalt im Kreis Gütersloh - Ein 

Wegweiser - YouTube 

<Başlangıç Metni> 

Bu video, aile içi şiddet yaşamış veya yaşamakta olan Güterslohlu kadınlar içindir. Bu videoda 

görecekleriniz: Aile içi şiddet tam olarak nedir? Buna karşı ne yapabilirim ve Gütersloh’da bu 

konuda nereden yardım alabilirim? 

Eğer şu anda şiddet hakkında herhangi bir şey görmek istemiyorsan bu videoyu örneğin başka 

bir gün de izleyebilirsin. 

Öncelikle aile içi şiddetin ne olduğunu açıklıyoruz ve buna birkaç örnek veriyoruz. Ardından 

Gütersloh’daki çeşitli yardım kuruluşlarını tanıtıyor ve bu kurumların aile içi şiddet mağduru 

kadınlara nasıl yardım edebildiklerini gösteriyoruz. 

Aile İçi Şiddet 

Aile içi şiddet tam olarak nedir? Aile içi şiddet, çoğu zaman aynı hanede yaşayan kişiler 

arasındaki fiziksel psikolojik ve/veya cinsel içerikli şiddetin her türünü ifade eder. 

Bu bağlamda iki kişinin evli olmaları veya olmamaları, tescilli eşcinsel hayat arkadaşlığı tesis 

etmiş olmaları veya olmamaları veya sadece birlikte yaşıyor olmalarının bir önemi yoktur. 

Önemli olan halihazırda mevcut olup belli bir süreyi geride bırakmış veya ayrılma aşamasında 

olan bir ilişkinin söz konusu olmasıdır.  

Aile içi şiddet evde gerçekleşmek zorunda değildir. Sokakta, bir dükkanda veya işyerinde de 

gerçekleşebilir. Fakat çoğu zaman olay yeri evdir.  

Ev içi şiddetin örnekleri de vardır. Senin de bildiğin böylesi durumlar var mı? 

İlişkinde hakarete uğruyor musun?  

Başkalarının yanında küçük düşürülüyor musun? 

Maddi durumun veya akıllı telefonun kontrol ediliyor mu?  

Eşin / eşcinsel hayat arkadaşın / sevgilin birden bire öfkelenip saldırganlaşıyor mu? 

Eşyalarına zarar veriliyor mu? 

Arkadaşlarınla konuşman yasaklanıyor mu? 

Takip ediliyor musun? 

Ayrılma isteğin kabul edilmiyor mu?  

Kendi iradenin aksine sana dokunuluyor mu? 

Eşin / eşcinsel hayat arkadaşın / sevgilin kendisine, sana veya çocuklara bir fenalık yapmakla 

tehdit ediyor mu? 

Eşin / eşcinsel hayat arkadaşın / sevgilin seni seks yapmaya zorluyor mu? 

Tehditlere ve korkutmalara maruz kalıyor musun? 

İtilip kakılıyor veya dövülüyor musun? 

Ev içi şiddet kendisini çok çeşitli şekillerde gösterir. Fakat önemli olan şudur: Şiddet bir suçtur 

ve suçlu her zaman faildir! 

Bu noktada yalnız değilsin! 16 ila 85 yaşlarındaki kadınların dörtte biri hayatında en az bir kere 

birlikte olduğu kişinin kötü muamelesine maruz kalmıştır. 

Şunu bilmelisin: Yalnız değilsin ve yardım aramaya ve yardım almaya hakkın var. 

https://www.youtube.com/watch?v=wwNFInpP6tc
https://www.youtube.com/watch?v=wwNFInpP6tc


Gütersloh’da, şiddet görürsen sana yardım edebilecek çeşitli yardım kuruluşları vardır. Bu 

videoda sana bunların bazılarını tanıtıyoruz. 

Polis 

Acil bir durumda polisi aramak her zaman önemlidir. Polisin numarası: 110. Polise gece 

gündüz ulaşabilirsiniz.  

Eğer şiddete evinde maruz kalıyorsan polis seni koruyabilir. Polis seni ve faili ayrı ayrı 

sorgulayacaktır. Ne olup bittiğini anlatman önemlidir.  

Ev içi şiddet bakımından geçerli kural şudur: Yapan gider! Polis faili 10 günlüğüne evden 

uzaklaştırabilir. Bu durumda kendisine eve dönme yasağı getirilen fail 10 gün boyunca eve 

giremez. Bu 10 gün içerisinde bu videoda tanıttığımız yardım kuruluşları ile birlikte kendinizi 

korumaya almak için ve bundan sonrasının senin için nasıl devam edeceğini birlikte 

planlayabilmek amacıyla danışmanlık hizmeti almak için zamanınız olacaktır. 

Olayın tarihi ve saati, tam olarak nasıl gerçekleştiği gibi ayrıntıları bir yere not etmeniz 

önemlidir.  Eğer fiziksel bir yara aldıysanız bir hekime başvurarak yaranızın nerede olduğunu 

söylemeniz ve bunun fotoğrafını çektirmeniz önemlidir. Eğer suç duyurusunda bulunmak 

istiyorsanız bütün bunların hepsi önemlidir. Buna hemen karar vermek zorunda değilsin. 

Gütersloh Emniyeti Mağdur Koruması 

Gütersloh Emniyeti Mağdur Koruma birimi suç mağdurlarının daha fazla şiddete maruz 

kalmamalarını sağlamak ve onları hakları ve olanakları konusunda bilgilendirmek amacıyla 

mağdurlarla bilgilendirme görüşmeleri yapmakta ve onlara danışmanlık vermektedir. 

Mağdur koruma görevlileri ağırlıklı olarak aile içi şiddet, tacizci takip ve cinsel içerikli olan veya 

olmayan şiddet mağdurlarına danışmanlık hizmeti vermektedir. Telefon numarası: 05241 

8691873. 

Gütersloh Kadınlar Evi (Frauenhaus) 

Gütersloh Kadınlar Evi (Frauenhaus) kadınlar ve çocuklara yönelik gizli bir koruma kurumudur. 

Buradan danışmanlık, korunma ve konaklama hizmeti alabilirsin.  

Evin adresi gizli tutulmaktadır. Burada güvende olursun. 

Kadınlar Evini telefonla arayarak ilk adımı atabilirsin. Telefon numarası: 05241 34100.  

Telefonda sorularına cevaplar alabilirsin ve ev çalışanları senin için sana uygun çözümler 

bulma yolunda sana eşlik edebilirler. 

Gütersloh Kadın Danışmanlığı / Cinsel İçerikli Şiddet Daire Başkanlığı 

Başına gelen şey hakkında konuşmak mı istiyorsun? Veya hayatının bundan sonrası konusunda 

desteğe mi ihtiyacın var? Gütersloh Kadın Danışmanlığı / Cinsel İçerikli Şiddet Daire 

Başkanlığına başvurarak konusunun uzmanı kadınlara danışabilirsin.  

Bu kadınlar sana ücret almadan ve senin kimlik bilgilerini sormadan yardımcı olur ve bu hizmet 

gizli tutulur. Onlar sana inanıyorlar ve her zaman senin yanındadırlar. Burada hep birlikte 

çözüm yolları arayabilirsiniz.  

Danışma toplantılarını bir çevirmen yardımıyla da yapmak mümkündür. Danışma hizmeti 

almak için sadece bir kere başvurabileceğin gibi bu desteği uzun süreler boyunca da alman 

mümkündür. 



Kadına Şiddet Hattı 

Kadına Şiddet Hattının telefon numarası: 08000 116 016. Bu numaraya her gün ve günün her 

saati ulaşabilirsin.  

Burada sana danışmanlık hizmeti vermek ve yardımcı olmak isteyen ve alanlarında uzman olan 

kadınlar çalışmaktadır. Danışmanlık hizmeti hem kimlik bilgileri alınmadan hem de ücretsiz 

verilmektedir.  

Burada 17 farklı dilde ve video konferans yoluyla da işaret diliyle danışmanlık hizmeti 

verilmektedir. Danışmanlar sana ayrıca yakınlarında yardım alabileceğin olanaklar için de 

aracılık yapacaklardır. 

 

Şiddetsiz bir yaşama giden yolda Gütersloh’da her zaman senin yanındayız ve seni 

destekleyebiliriz. Buna hakkın var! 

 

Das Video wurde erstellt von der Frauenberatung/Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt 

Gütersloh in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle des Kreises Gütersloh. Finanziert vom 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 

   

 

 

 

 

 

 


