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Almanya’da şiddete karşı koruma ve güvenlik 

MIMI projesi kapsamında sunum “Göçmenlerle göçmenler için 

şiddete karşı önlem”  
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Neden buradayız? 

• 2015 yılında bir milyondan fazla mülteci kayıtlara geçmiştir 

• Kadınlardan fazla erkekler var 

• Mültecilerin sayısının artmasıyla birlikte kadın ve çocuklara yönelik taciz olayları 
hakkında haberler de artmaktadır.  

• Mağdurlar genelde sahip oldukları haklar ve destek imkanları hakkında 
yeterince bilgi sahibi değildir. 
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MiMi-Şiddeti önleme projesi 

Kendileri de bizzat Almanya’ya göç etmiş olan kadınlar kendi ana 
dillerinde aşağıdaki konularda bilgi vermektedir: 

• Şiddet biçimleri ve sonuçları  

• Haklar ve şiddetten uzaklaşmanın yolları 

• Kendi kendini koruma imkanları  

• Almanya’da yardım imkanları:                                                                              
Almanya Şiddete Karşı Koruma Sisteminin kurulması       
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Almanya’da şiddete karşı koruma 

1. Şiddet nedir? 

2. Faillerin stratejileri & Kadın ve çocuklar için riskler 

3. Şiddet hangi sonuçlara neden olabilir? 

4. Almanya’da hangi hukuki düzenlemeler mevcut?  

5. Şiddetten uzaklaşmak için hangi yollar var?  
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1. Şiddet nedir? 

• Şiddete en fazla uğrayanlar kadınlardır  

• Güçsüzlüğü (failin) dengelemek için genelde şiddet uygulanır 

 

Şiddet: 

• Kadına fiziksel, psikolojik veya cinsel olarak zarar/acı veren her türlü eylemdir  

• Bu tür eylemlerle tehdit edilmek 

• Kamuya açık alanlarda/özel hayatta cinsel taciz veya alıkoyma  

 

 

 

 

 

 

•   
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Şiddetin görüldüğü yerler 

• Ailede (örn. aile içi cinsel şiddet, evlilikte & evlilik dışında ırza geçme, kadın 
cinsel organlarının kesilerek sakatlanması) 

• Toplumda (örn. tecavüz, istismar, cinsel taciz & iş yerinde, okulda vs. 
sindirme) 

• Kamuda (örn. uygulanan veya müsamaha edilen psikolojik, cinsel ve fiziksel 
şiddetin her türlüsü) 

 

 

 

1. Şiddet nedir? 
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1. Şiddet nedir? 

Şiddetin teşvik edilmesi  

• Eşitsizlikler, örn. erkeklerin kadınların üzerindeki mevkilerde görev aldığı 
konumlarda meydana gelmektedir  

o örn.  kadın üzerinde güç, baskınlık, kontrol/tasarruf hakkı  

• Kadınların daha fazla iş hayatına katılması: aile içi şiddeti teşvik edebilir (erkekler 
tarafından tehdit olarak görülmektedir) 

• İltica işlemleri sürecinde çaresizlik (çocuklar veya başkaları dili anlıyor ve 
tercüme ediyor, erkekler ise kısmen çaresiz…) 

• Dil bilgisi ve irtibatlar genelde kadınların yardım alması için yeterli olmuyor 
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1. Şiddet nedir? 

Şiddet biçimleri: Aile içi şiddet 

• Vakaların % 90’ında: Erkekler fail, kadın ve çocuklar mağdurdur  

• Erkek tarafından (eski) yaşam arkadaşına şiddet uygulanması  

• Faillerin hedefi: Kontrol ve güç gösterisi  

• Çeşitli şiddet biçimleri: Fiziksel, psikolojik, cinsel vs. 

 

En büyük sorun: Şiddet en fazla özel hayatta gerçekleşmektedir. Bu 
durum mağdurların kendilerini savunmalarını zorlaştırmakta ve 

failleri neticelerine karşı korumaktadır!  
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1. Şiddet nedir? 

Aile içi şiddet biçimleri 
Fiziksel 

• örn. 
saçlarını 
çekme, tokat 
atma,boğaz
ını sıkma 

Ruhsal 

• örn. 
tehditler, 
aşağılama 

Cinsel 

• örn.  cinsel 
eylemlere 
zorlama, 
fuhuş, ırza 
geçme 

Sosyal 
• örn. sürekli 

kontrol altında 
tutma, eve 
kapatma, 
başkalarıyla 
görüşmeyi 
yasaklama 

Finansal 

• örn. maddi 
bağımlılık 
oluşturma, 
çalışma 
yasağı 

 Şiddet herkes tarafından farklı algılanmaktadır! 
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1. Şiddet nedir? 

Fiziksel şiddet  

• Şiddet içeren eylemler, örn. 

o Dövme  

o Tekme atma  

o Sarsma  

o Saçlarını çekme  

 

Fail genelde mağdurların yakın çevresindendir! 
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1. Şiddet nedir? 

Cinsel şiddet  

• Failin amacı 

o Bir silah olarak cinsellik  Gücünü ve mağdurların zayıflığını ifade 
biçimi   Aşağılama 

• Biçimleri  

o Cinsel taciz, kadın ve çocukları cinsel ilişkiye kadar varan cinsel 
eylemlere zorlama/ikna etme 

o Cinsel eylemleri izlemeye zorlama/ikna etme 

o Fotoğraf ve film çekimlerine zorlama  
 

Faillerin çoğunu mağdurlar daha önceden tanımaktadır! 
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1. Şiddet nedir? 

Gerçekleşme  

• Dünya genelinde 

• Almanya’da da gerçekleşiyor: 

o Tüm kadınların % 33ü 15 yaşından itibaren fiziki şiddete maruz kalmıştır 

o Kadınların % 50si eşleri tarafından uygulanan psikolojik şiddete maruz kalmıştır 
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2. Faillerin stratejileri & Kadın/çocuklar için risk faktörleri 

Faillerin muhtemel motifleri  

• Güç ve kontrol 

• Kendi iradesini geçerli kılma, üstünlük duygusu  

• Önceki şiddet tecrübelerinde: Güç dengelerinin tersine çevrilmesi, yaşanılan 
eziklikten kurtulma  

• Kabul görme ihtiyacı ve az gelişmiş öz güven  
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2. Faillerin stratejileri & Kadın/çocuklar için risk faktörleri 

Failler 

• Vakaların % 99unda fail erkek ve mağdurların yakın çevresinden biridir 

• Bütün toplumsal alanlardan olabiliyor: Eş, baba, büyükbaba, öğretmen, aile 
dostu, antrenör, amca, kardeş, papaz, sosyal çalışmacı, terapist ve daha bir 
çok başka kişi  

• Kendini gizlemek için toplumsal yapıları, değerleri ve normları kullanıyor 
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2. Faillerin stratejileri & Kadın/çocuklar için risk faktörleri 

Failler hangi stratejileri izler? 

• Kurbanını kendisine bağımlı hale getirir ve böylece güç elde eder  

o örn., partnerini çalıştırmayarak  ekonomik bağımlılık 

o örn., partnerine öyle zarar verir ki, çalışamaz hale gelir ve işini kaybeder 
ekonomik bağımlılık 

o örn., ailesi/ arkadaşları ile olan  görüşmelerini yasaklayarak sosyal bağımlılık 

• Şiddet her zaman fiziksel şiddet anlamına gelmez Failin sevgi dolu davranışına 
rağmen, mağdurların sınırlarını acı bir şekilde aşabilir 
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2. Faillerin stratejileri & Kadın/çocuklar için risk faktörleri 

Failler hangi stratejileri izler? 

• „Grooming“: Cinsel şiddeti hazırlayan/planlayan eylemler  

 

  Genellikle dostane bir ilişkiye zemin hazırlama, güven kazanma ve 
 mağdurların kendini algılama biçiminin bilerek manipüle edilmesi 

 

  Failler kurbanlarını hedeflerine uygun seçerler 

 

• Kadınlar bazen erkeklerin desteğine muhtaçtırlar (örneğin,iltica işlemleri süreci ) 
 risk artmaktadır 
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2. Faillerin stratejileri & Kadın/çocuklar için risk faktörleri 

Şiddetten kendimi koruyabilmem için bana ne yardımcı olabilir? 

o Kendi bedenini tanımak (örneğin, cinsel organlarla ilgili kelimeler) 

o Kendi cinselliği ile ilgili bilgi sahibi olmak 

o Kendi duygularına/hislerine (kötü duyguları ciddiye almak) ve kendi güçlü yanlarına 
güven 

o Aile bireyleri dışındaki irtibat/muhatap kişiler 

o Bireysel sorumluluk 

o Dil Bilgisi 
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3. Şiddet hangi sonuçları doğurabilir? 

1. Kişisel sonuçlar 

2. Sağlıkla ilgili sonuçlar 

3. Sosyal ve ekonomik sonuçlar 

4. Çocuklar üzerinde etkileri 

5. Kuşaklar üstü sonuçlar 

6. Toplumsal sonuçlar 
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3. Şiddet hangi sonuçları doğurabilir? 

 

 

Tüm sonuç ve işaretler aynı şekilde gelişmezler ve doğrudan şiddete 
maruz kalma durumuyla ilintili değildir. Bazıları ergenlikte ya da 

yetişkinlik döneminde ancak kendini gösterir.  

Mağdurlar şikayetlerini çoğunlukla şiddet deneyimiyle bağlantılı 
görmezler. 
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3. Şiddet hangi sonuçları doğurabilir? 

1. Kişisel sonuçlar   

• “Tipik” olmayan davranış biçimi, farklı tepkiler/hisler:  

o Yardım aramak, başkalarına kendini emanet etmek, olgunluk, izolasyon vs. 

o Korku, nefret, üzüntü, acizlik, utanma, kendinden iğrenme, travma, düşük profilli 
öz güven  

• Genelde şok olma hali, yönünü belirleyeme, suçluluk duygusu 
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2. Sağlıkla ilgili sonuçlar  

• Fiziksel sonuçlar  

o Yaralanmalar: Kırılmalar, organlarda/beyinde hasarlar, kalıcı hasarlar (en kötü 
şartlarda ölümcül olabilir)  

o Enfeksiyonlar:  Örn. Frengi, Hepatit, HIV/AIDS (ölümcül de olabilir) 

• Duygusal/psikolojik sonuçlar, travma:  

o Uyku bozuklukları 

o Korku, depresyonlar, kısmen intihar düşüncesiyle beraber 

o Travma sonrası stres bozukluğu 

o Uyuşturucu bağımlılığı  

o Yeme bozukluğu 

 
 

 

 

 

3. Şiddet hangi sonuçları doğurabilir? 
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3. Sosyal ve ekonomik sonuçlar 

• Sosyal ilişkilere etkisi: 

o Yalnızlaşma  

o Aile/toplum tarafından reddedilme korkusu  

o (Yeniden) cinsel ilişkiye girmekten korkmak 

 

• İş ve hayat koşullarına etkileri  

o İş yerinde işten çıkarmaya kadar gidebilen sorunlar  

o İşsizlik 

o Yoksulluk veya yüksek düzeyde yoksulluk riski  

o İcabında evini yitirme 

 

 

3. Şiddet hangi sonuçları doğurabilir? 
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4. Çocuklar üzerinde etkileri 

• Dolaylı olarak aile içi şiddete maruz kalan çocuklar, mağdurlar gibi benzer 
psikolojik zarar görürler:  

o Çocuklar aslında kendileri için koruma sağlaması gereken bir yerde şiddete maruz 
kalırlar  

 Koruma artık mevcut değil, aile şiddet mekanizmasını ayakta tutuyor 

o Öz güven azalıyor, kendini gerçekleştirme sınırlı 

o Ebeveynlerden birisinin zayıf olarak hissedilmesi kendi acizliğini artırabilir 

o Çocuklar failin tarafına çekilebilir 

o Dolaylı ağır psikolojik zararlar ve fiziksel zararlar  

3. Şiddet hangi sonuçları doğurabilir? 
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5. Kuşaklar üstü sonuçlar 

• Çocukluğunda şiddete maruz kalan insanlar, daha sonraki yaşamlarında bizzat 
fail olma veya “mağdur” konumunda kalma riskleri yüksektir!  

o Ailelerinde şiddete dolaylı olarak maruz kalan kız çocukları daha sonraki 
ilişkilerinde de daha çok şiddete maruz kalmaktadır 

o Kendi ailesinde uygulanan şiddete tanık olan erkek çocukları daha sonra daha 
sıklıkla fail konumuna gelebilmektedir 

 

3. Şiddet hangi sonuçları doğurabilir? 
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6. Toplumsal sonuçları 

• Kuşku ve dikkat  

• Özgürlüklerin kaybedilmesi  

• Kontrol ve denetim 

• Toplumun finansal baskısı  

3. Şiddet hangi sonuçları doğurabilir? 
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4. Almanya’da hangi hukuki düzenlemeler var?  

Almanya’daki bazı kanunlar önemli 

• İnsan Hakları Konvansiyonu 

• Temel Yasa 

• Ceza Kanunu 

Önemli: 

• Bütün insanlar kanun önünde eşittir  

• Kadınlar erkeklerle aynı haklara sahiptir ve kendi kararlarını verme haklarına 
sahiptirler 

• Yasama ve din birbirinden ayrıdır 
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4. Almanya’da hangi hukuki düzenlemeler var?  

Mülteci kadınların özel durumu  

• Genelde hukuki ikamet statüsü yok, açık oturma adresi yok, ikamet izni evlenme 
ile bağlantılı 

• Partnerini ve ailesini kaybetme korkusu  Sınır dışı edilme korkusu 

 Bu nedenle genelde adli kovuşturma makamlarına başvurulmuyor 
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4. Almanya’da hangi hukuki düzenlemeler var?   

Ceza yargılaması 

• Şiddete maruz kaldıktan sonra ihbarda (suç duyurusunda) bulunma mağdur 
kadınlar için ilk ve en önemli yol değildir  

o Korkuların yanı sıra şiddet ortamının güçlenmesi tehlikesi var!  

o Önemli:  Olası ihbarda bulunma ÖNCESİ koruma önemli!  

o İlk olarak uzman danışma yerleriyle irtibata geçilmesi mantıklıdır 

o Durumu idrak etme ön planda  
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Ceza yargılaması 

• Yıllar sonrasında da ihbarda bulunmak mümkün:  

o Cinsel şiddete maruz kalma sonrasındaki zaman aşımı: 5 – 30 yıl 

o Delillerin en kısa sürede uzman personel (danışma noktaları, doktorlar) tarafından 
tespit edilmesi gerekir  

• Cinsel istismar ile ilgili düzenlemeler 

o 14 yaşından küçük çocuklar üzerinde ve çocuklarla cinsel eylemler daima cezayı 
gerektirmektedir 

o 18 yaşına kadar olan gençlerde de cezayı gerektirmektedir, korumakla görevli 
kişiler (akrabalar, öğretmenler vs.)  

4. Almanya’da hangi hukuki düzenlemeler var?  
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Ceza yargılamasında mağdur hakları ve destek  

• Avukatlar tarafından ilk danışma: Ücretsiz ilk danışma için imkan  Mağdurun 

oturduğu yerdeki asliye mahkemesine başvurun  

• Mağdur avukatları: 18 yaşından küçük çocuk & gençler için hizmete hazırlardır  

• Muhakeme masrafları için yardım: Düşük gelirli insanlar için/bütün dava 

boyunca mümkün  

 

4. Almanya’da hangi hukuki düzenlemeler var?   
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Ceza yargılamasında destek imkanları  

• Tanıkların görsel ve ses kayıtlarının yapılması  

• 16 yaşın altındaki tanıkların ifadesine sadece mahkeme başkanı tarafından 

başvurulması  

• Mağdurların ifadesine başvurulmasında sanığın mahkeme salonundan dışarı 

çıkarılması 

• Mahkeme tarafından tercümanlar görevlendirilir 

 
 

4. Almanya’da hangi hukuki düzenlemeler var?   
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Şiddete uğrayanlara verilen tazminat yasasına (OEG) göre yardımlar 

• Sağlık yönünden büyük zarar gören kurbanın tıbbi ve maddi hizmet talep etme 
hakkı vardır 

• Hizmetler:  

o Tedaviler, örneğin psikoterapi 

o Emeklilik Hizmetleri  

o Bakım Hizmetleri, örneğin çalışma hayatına katılım, bakım 

o Rehabilitasyon Önlemleri 

• Kaçıştan sonra oturma izni ve sağlık sigortası olan kadınlar için de geçerlidir 

 

4. Almanya’da hangi hukuki düzenlemeler var?   



© Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Thema: Gewalt bei geflüchteten Frauen und Mädchen                /43 33 

5. Şiddetten uzaklaşmak için hangi yollar var?  

Şunlar tavsiye edilir 

• Uzman danışma yerleriyle irtibata geçilmeli, bu yerler yardımda bulunur ve istek 
üzerine anonim olarak danışmanlık yaparlar 

• İhbarda bulunulup bulunulmamasından bağımsız olarak,olası bir duruşma için 
yaralanmaların fotoğrafını çekmek ve bunların uzman personel tarafından 
emniyete alınmasının sağlanması mantıklı olacaktır. 

• Fiziksel rahatsızlıklar/yaralanmalar: kötüleşmenin ve sürekli fiziksel şikayetlerin 
önüne geçmek adına tıbbi tedavi yapılması 
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Kuruluşlara/muhatap kişilere genel bakış 

 
Doktorlar 

  

Danışma 
Merkezleri 

  

 
Polis/Savcılık 

 

 
Avukatlar 

 

• Fiziksel  
     Muayene 
• Deliller 

(örneğin 
Fotoğraflar) 

• Yardım, 
Danışmanlık 

• Planlı hareket 
etme 

 
Kovuşturma 
 

Danışmanlık 
Hukuki adım 
atmadan 
önce/Polis 
sorgulamasında 
destek 

5. Şiddetten uzaklaşmak için hangi yollar var?  
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5. Şiddetten uzaklaşmak için hangi yollar var?  

Uzman danışma yerleri 

• Yardım ve danışmanlık  

• Mağdurları desteklemek ve dava açmak için gerekli adımları atmasını bilmek 

• Avukatlarla irtibatı sağlamak 

• (İhbarda bulunma) destek, dava takibine sık sık kabul edilme 

• Tehlikeye maruz kalmamak için yöntem belirler!  

• Çiftlerin bir ilişkiyi nasıl şiddetten uzak yürütülebileceklerini öğrenmeleri için de 
destek verilir 

 

Uzman danışma yerleri sır saklamakla yükümlüdürler, hiçbir bilgiyi 
ifşa edemezler 
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5. Şiddetten uzaklaşmak için hangi yollar var?  

Uzman danışma yerleri 

• Sır saklama yükümlülüğünün istisnası çok azdır.  Çocuğun yüksek menfaatinin 
tehlikeye atılması: 

o Uzman danışma merkezleri çocuklara yönelik tehlike anında yasal olarak çocukların  
korunmasını sağlamak zorundadır! 

 Buna karşın: anonim danışmanlık buna rağmen mümkündür !!! 

o Şayet aile/yakın ilişkideki kişiler olası failler arasındaysa, öncelikle çocuğun 
korunması sağlanır 

o Yetişkinler için tehlike durumunda: Uzman danışma yerleri diğer yöntemlerle ilgili 
danışmanlık verirler  
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5. Şiddetten uzaklaşmak için hangi yollar var?  

Polis 

• Polis/Savcılık bir suç işlendiğinden haberdar olması durumunda bunu ihbar 
kabul edip suç duyurusunda bulunması gerekir! 

• Hem delil toplamak hem de kesin olmayan konuların açığa kavuşturulması için 
çok özenle kurbanın görüşüne başvurulmalı  Bu durum kurbanlara inanılmıyor 
anlamına gelmemektedir (Özen zorunluluğu)!  

• Polis tarafından yapılan sorgulamalar daha farklı gerçekleşiyor  Daha önce 
avukatla görüşmeli, onlar bu konuda bilgi sahibi!  

 

Daha önce uzman danışma yerlerine danışmak mantıklı, çünkü bu 
yerler sır saklamakla yükümlüdür 
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5. Şiddetten uzaklaşmak için hangi yollar var?   

İhbarda bulunma için deliller önemli  

• Kurban tarafından sunulması gerekiyor ki hem suç kanıtlanabilsin hem de 
inandırıcı olabilsin diye! (örn. doktorlar/danışma yerlerinde belgeleme, 
fotoğraflar vs.)  

• Yargılama süreci: her zaman mağdurların ifade verme yatkınlığına bağlıdır 

 

 

Eğer kurban için başkaları ihbarda bulunuyorsa o zaman mağdur için 
tehlike artmaktadır  hiçbir zaman muvafakat olmadan ihbarda 

bulunmayın!  
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5. Şiddetten uzaklaşmak için hangi yollar var?   

Sonuç  

• Mağdur olmak demek, şiddet konusunda/nedeniyle kısmi suça sahip olmak veya 
sorumlu olmak demek değildir 

• Hangi yola başvurmak istediği her zaman kadının kararına bağlıdır 

• Hiç kimse bir mağduru ihbarda bulunmaya zorlayamaz/zorlama iznine sahip 
değildir 

• Bir çok mağdur ihbar sonrasında ailesini kaybedeceğinden ve tanıdıklardan 
oluşan yeni bir çevresi oluşturma zorunda kalacağından korkar 

 Uzman danışma yerleri ihbarda bulunma gereği olmadan bu korkular konusunda 
da danışma sağlar 

• Şiddete maruz kalmış olmak her durumda hayat boyu kurban olma anlamına 
gelmez, çünkü şiddetten uzaklaşmanın yolları da var 
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5. Şiddetten uzaklaşmak için hangi yollar var?   

Sonuç: Sır saklama yükümlülüğü 

• Danışma yerleri/yardım kuruluşları ve profesyonel yardımcılar (doktorlar, 
danışmanlar, sosyal çalışmacılar vs.) sır saklamakla yükümlüdürler (akut tehlike 
durumları hariç). 

 

• Onlar yardım eder ve anonim olarak bilgilendirir. 

 

• Bütün bilgiler gizlilik içinde ele alınır. 



Bildquelle aller Folien – fotolia.com  

İlginiz için teşekkürler! 

Başka sorunuz var mı?   


