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Ev içi şiddete  
HAYIR! 
 
 
 

   Bu broşür, herkes tarafından kolay  
anlaşılabilmesi için az metin ve çok  
resim içerir.  

 
 

  Bu kitapçığın konusu nedir?  
 
Bu kitapçık evli çiftler arasında 
ve ilişkilerde şiddeti ele alıyor.  
 
Bazen şiddetin  
kurbanları kadınlardır. 
Bazen şiddetin  
kurbanları erkeklerdir. 
 
Bazen failler erkektir, 
örneğin bir erkek  
karsını dövdüğünde  
veya tehdit ettiğinde. 
 
Bazen failler kadınlardır,  
örneğin bir kadın  
kocasını dövdüğünde  
veya tehdit ettiğinde. 
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  Ev içi şiddet yasaktır ve  
cezalandırılır! 

 
Hiç kimse başka bir kimseye  
• fiziksel şiddet 
• tehdit 
• hakaret uygulayamaz 
 
 
 
 
 
 

Bu, Ceza Kanunu'nda ve 
2002’den beri mevcut olan  
Şiddetten Koruma Yasası’nda  
yer alıyor. 
Bu yasa tüm insanları şiddete 
karşı korumaya alır. 

 

Şiddet görüyor musunuz? 
Başkalarında şiddete 
şahit oluyor musunuz? 
 
 
Ne zaman yardım alabileceğinizi size  
açıklayacağız.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  Ev içi şiddet ne anlama gelir? 
 
Ev içi şiddet, evli çiftler arasında veya  
ilişkilerde yaşanan şiddeti tanımlar.  
 
Bu şiddet genellikle evde, dairede veya  
binada yaşanıyor. 
Bu şiddete ev içi şiddet adı verilir.  

 
 
 
 
 
 

 
 



 Sosyal şiddet 
 
Birisi sizi hapsediyor. 
 
      
                    Birisi telefon etmenizi  

yasaklıyor. 
 

Birisi başka insanlarla  
konuşmanızı yasaklıyor. 

 
 

 Bunlar da şiddet sayılır: 
 
Birisi çalışmanızı yasaklıyor. 
Birisi paranızı alıyor. 

 
Bunları yaşıyor musunuz? 
O halde yardım alın! 
Yalnız değilsiniz. 
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Ev içi şiddetin  
çeşitleri vardır: 
   

 Fiziksel şiddet 
 
Birisi sizi dövüyor. 
Birisi sizi itiyor. 
Birisi sizi tekmeliyor. 
Birisi sizi boğuyor. 
 

 
 
 

 
 

 Psikolojik şiddet 
 
Birisi size kötü davranıyor. 
Birisi size hakaret ediyor. 
 
Birisi sizi tehdit ediyor. 
Birisi sizi korkutuyor. 
 
 

 Cinsel şiddet 
 
İstemediğiniz halde birisi 
size dokunuyor. 
İstemediğiniz hale birisi  
sizi cinsel ilişkiye zorluyor. 
 



 
 Çocuk ve şiddet 

 
Şiddet özellikle çocuklar  
ve gençler için çok kötüdür. 
Çocuklar aile içi şiddeti  
fark eder. 
 

                    Çocuklar, şiddeti görür,  
duyar ve hisseder. 
Çoğu zaman çocuklar  
da şiddet kurbanıdır. 
Onlar da dövülür.  
Onlar da tehdit edilir. 

 
 
Böyle durumlarda çocuklar kötü hisseder:  
 
                    Belki kabus görebilirler.  

Belki geceleri altlarını ıslatırlar. 
Korkarlar. 

 
                    Değişirler. Bazı çocuklar  

konuşmaz ve korkak olur. 
Bazıları ise öfkelenir ve  
başkalarını döver. 
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Bazı çocuklar oyun  
oynamayı bırakır. 
Bazı çocuklar ders  
yapmayı bırakır. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Çocuklar şiddete karşı korunmalıdır! 
Bütün çocuklar şiddet görmeden  
büyümelidir. Bu onların hakkı. 
 
Çocuklara yönelik özel yardımlar da vardır. 
Lütfen çocuklar için, Stuttgart Çocuk Koruma 
Merkezi gibi kurumlardan yardım isteyin. 
 



Kimler yardım edebilir?  
 

Ev içi şiddette hızlı yardım 
 
Polis 
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www.polizei-bw.de 

 
 
Kriz ve acil durum hizmetleri 

0180 5110444 
 
knd@eva-stuttgart.de 

 
Furtbachstraße 6  
70178 Stuttgart (Güney) 

 
 
Kadına karşı şiddet yardım telefonu 

08000 116016 
 
www.hilfetelefon.de 

 
 

Ev içi şiddet hakkında genel bilgiler 
 
Stuttgart Yardım Portalı 

www.stuttgart-gegen-gewalt.de 
 

 
Şiddetten koruma bilgisi 

www.gewaltschutz.info 
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Şiddet gören kadınlar için 
bilgi danışmanlık ve destek 
  

Stuttgart Eyalet Başkenti  
Kadın Danışmanlık Merkezi 

0711 4800212 
 
poststelle.frauenfanal@stuttgart.de 

 
Senefelderstraße 73 
70176 Stuttgart 

 
 
Kadınlar kadınlara yardım ediyor  
kayıtlı dernek Stuttgart  
Kadınlar için danışmalık ve bilgi (BIF) 

0711 6494550 
 
bif@fhf-stuttgart.de 

 
Römerstraße 30 
70180 Stuttgart (Güney) 

 
 
Stuttgart Eyalet Başkenti 
İl Kadın Sığınma Evi 

0711 4142430 
 
poststelle.frauenhaus@stuttgart.de 

 
 
Frauen helfen Frauen e. V.  
Kadın Sığınma Evi 

0711 542021 
 
info@fhf-stuttgart.de 

 



Şiddet gören erkekler için 
bilgi danışmanlık ve destek 
 
 

Şiddeti Önleme Danışmanlık Merkezi 

0711 9455853-10 
 
gewaltpraevention@sozialberatung- 
stuttgart.de  

 
Charlottenstraße 42 
70182 Stuttgart (Merkez) 

 
 
Şiddete meyilli erkekler  
ve kadınlar için danışmanlık 
ve şiddet karşıtı eğitim  
 

Şiddeti Önleme Danışmanlık Merkezi 

0711 9455853-10 
 
gewaltpraevention@sozialberatung- 
stuttgart.de  

 
Charlottenstraße 42 
70182 Stuttgart (Merkez) 

 
 
euline – Şiddete karşı yardım hattı 
Şiddete başvuran erkeler ve kadınlar  
için telefon destek hattı 

01805 439258  
 
www.euline.eu 
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Çocuklar ve gençler için bilgi 
ve danışmanlık hizmeti 
  

Stuttgart Çocuk Koruma Merkezi 

0711 238900 
 
info@kisz-stuttgart.de 

 
Pfarrstraße 11 
70182 Stuttgart (Merkez) 

 
 
Stuttgart Gençlik Dairesi  
İlçedeki danışmanlık merkezleri 

0711 216-55555 
 
poststelle.jugendamt@stuttgart.de 
 

 
Çocuk ve gençler için yardım hattı 

116 111 veya 0800 1110333 
 

 
 
Çocuklar ve gençler için  
İnternet’te yardım 

www.gewalt-ist-nie-ok.info 
 
www.kidsinfo-gewalt.de 

 



İletişim: 
 
Stuttgart Eyalet Başkenti 
Kadınlar ve erkekler için bireysel  
fırsat eşitliği departmanı 
Eberhardstraße 61 
70173 Stuttgart 
 
Telefon: 0711 216-80438 
E-posta: poststelle.chancengleicheit@stuttgart.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basılı metnin bir kısmı BIG e.V. Berlin’in onayı ile  
“Ev içi Şiddete Hayır” bilgi broşüründen alıntıdır.
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