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Gewaltschutzzentrum OÖ – Şiddete karşi koruma 
merkezi OÖ. yasal bir kurumdur ve kanunen tanınmıştır. 
Şiddet mağdurlarını koruyan ve içişler bakanlıgı ve kadın 
sorunlarıyla ilgili bakanlık tarafından desteklenir. 
Size danışma, hukuki bilgiler ve mahkeme 
başvurularında yardımcı oluyoruz. Ayrica ceza 
davalarında dava refakatı sunuyoruz.  
 
Büro Saatleri: Pzt., Çrs, Cuma: 9 ile 13 arası, Salı ve 
Prş.: 9 ile 20 arası. Bu saatlerin dışında sözleşmeli. 

 

 
 

Şiddetten Koruma Kanunu 
 

 
Şiddete mağdur kalırsam ne yapabilirim? 
Eğer fiziksel şiddete uğradığınızda, tehdit edildiğinizde 
Polisi 133 aramanız veya akrabanız ve komşunuz 
dan Polisi aramalari için yardım isteyin.  
Son sayfadaki yardım kurumları da size destekleyici 
yardım sunabilirler.  
 
 

 
Polis tarafindan dolaysiz koruma 

 

AYAK BASMA YASAĞı 
 

 
Polis tarafından önlem 
Sağlığınızın, hayatınızın veya özgürlüğünüzün 
tehlikeye girdiğinde, polis sizi tehlikeye atan kişiyi 
daireden/evden uzaklaştırmak ve oraya tekrar ayak 
basmasını engellemek zorunda ve tehlikede olan 
kişiye ve evine 100 m ye kadar yaklaşmasını 
yasaklamalı.  
 
 
Uzaklaştırılan kişinin anahtarları alınıyor. Acil lazım 
olan özel ihtiyaçlarını yanında götürebilirler. Ayak 
basma yasağı süresinde fail kişi sadece Polis refakatı 
ile eve ayak basabilir.  
 
Alınılan anahtarlar 14 gün eve basma yasağı geçtikten 
sonra tehlikeyi yaratan kişi tarafından tekrar teslim 
alınılabilir. Anahtarlar tehlikeyi yaratan kişi tarafindan 
alınılmadiği takdirde herhangi yetkili bir kişiye de iade 
edilebilir. Eve basma yasağından altı hafta sonra 
anahtarların saklama süresi doluyor ve imha ediliyor! 
 
Ayak basma ve yaklaşma yasağı ne kadar süre 
geçerli? 
Iki hafta geçerlidir ve uyulmasını Polis kontrol ediyor.  
 
Ihlal edildiğinde sonucu ne olur? 
Karara uyulmadiğinda € 2.500,- ya kadar ve tekrarlama 
durumunda € 5.000,- ya kadar para cezasına 
carptırılınır. 
 



Durum: Ocak 2020  

Daha uzun koruma elde etmek mümkün mü? 
Oturduğunuz yerin bölge mahkemesınde geçici önlem 
aracılıgıyla uzun süreli koruma için dilekce verebilirsiniz.  
 
Dilekce ne zaman verilir? 
Bu dilekce iki haftalık ayak basma yasağı süreci içerisinde 
verilmelidir.  
 
Daire/Ev fail kişinindir (sizi tehlikeye atan kisi) 
Kim kiraci kim mal sahibi yasal olarak önemli değildir.  
 
Hangi kurumlar ayak basma yasağindan haberdar 
edilir? 

• Şiddete karşi koruma merkezi (Gewaltschutzzentrum 
OÖ.) 

• Gençlik refah daireleri, evde 18 yaşından küçük 
çocuklar yaşiyor ise.  

• 14 yaşindan küçük çocuklarda her halükârda bakimini 
yapan kişileri  

 
 

GEÇİCİ ÖNLEM aracılığıyla  
daire ve eviniz için 

mahkeme tarafından uzun süreli koruma 

 
 
Mahkeme kararı ile sizi tehklikeye koyan kişiye 
daireye/eve ve yakın cevresine ayak basmasını 
yasaklıyor.  
Bu yasak en fazla altı ay geçerlidir, eğer artık beraber 
yaşamanız mümkün değilse.  
 
Burada söz konusu evlilik, hayat arkadaşlığı veya ev 
arkadaşlığı olabilir.  
 
Ayak basma yasağı bu dilekce için şart değil.  
 
Daire/Ev fail kişinindir (sizi tehlikeye atan kişi) 
Kim kiraci kim mal sahibi yasal olarak önemli değildir – 
sadece acil oturma ihtiyacınız. 
 
Ihlal edildiğinde nasıl davranımalı? 
Hemen Polisi çağırın ve fail kişiyi eve almayın. 

Yasak ihlal edildiğinde uzatılabilir mi? 
Hayir. Sadece bu sürec içerisinde açilan boşanma davası 
veya tahliye davası geçici önlem kararını uzatabilir.  
 
 

 

Başka bölgeler için 
Kontak yasağı ve yaklaşma yasağı için 

GEÇİCİ ÖNLEM 
 

 
Mahkeme kararı ile sizi tehklikeye koyan kişiye belirli 
çevreleri, mesala iş yeri, okul, çocuk yuvası ve yakın 
çevresine ayak basmasını yasaklıyor.  
Aynı zamanda kontak ve yaklaşma yasağı da 
uygulanılabiliniyor.  
Bu yasak en fazla bir yil geçerlidir eğer artık karşi karşiya 
gelmeniz mümkün değilse.  
 
Ihlal edildiğinde nasil davranılmalı? 
Hemen Polisi çağırın.  
 
Yasak ihlal edildiğinde uzatılabilir mi? 
Evet – tekrar bir yıla kadar.  
 

Geçici önlemle alakalı sorular 
 
Nerede geçici önlem dilekçesine müracaat 
edebilirim?  
Bu başvuru, oturduğunuz yerin bölge mahkemesinde yazılı 
veya ifade ile içeriye verilir. 
 

Neye özellikle dikkat etmeli? 

• Başvurmadan önce şiddete karşi koruma 
merkezindeki çalişanlar tarafından danısma önerilir 

• Mahkemden randevu çogu zaman gereklidir 

• Avukat yükümlülüğü yoktur  

• Sadece son olan olayı degil eski saldırılarıda dile 
getirin! 

 
Tehlikede olduğunuzu nasıl ispatlayabilirsiniz?  
Sizin veya oldugu taktirde şahitlerin ifadesi ile polis 
raporları, doktor raporları, fotoğraflar, eski saldırıların 
yazılı olarak belgelenmesi. Bu deliller baş vurada hemen 
eklenmeli.  
 

Geçici önlem ne zaman yürürlüğe giriyor? 
Mahkeme kararı elinize geçtiğinde.  
 
Ihlal edildiğinde sonucu ne olur? 
Karara uyulmadiğinda € 2.500,- ya kadar ve tekrarlama 
durumunda € 5.000,- ya kadar para cezasına 
carptırılınır. 
 
Bas vurunun masrafi varmidir? 
Geçici önlem dilekcelerine mahkeme masrafı olmuyor. 
Tercüman gerektiğinde ve geliriniz düşük ise ve 
varliğiniz yoksa, dava yardımına baş vuru yapılabilir ve 
ücret ödemezsiniz. 
 
Ev anahtarları alındığında ne olur? Bunlar geçici önlem 
sırasında mahkemede kalıyor. Kişinin anahtarları 
verilmeden önce, diğer kişi mahkeme tarafından 
sorgulanır. Anlaşma olmazsa, yasal takip başlar. 
 
 
 

 

Hangi hukuki sonuçlar şiddet 
eyleminde daha olabilir? 

 

 
Ayak basma yasağının yanı sıra yaralamadan, 
tehditden, cesitli cinsel suclarda, takip ve taciz den 
dolayı şikayetde bulunduğunuzda bu ceza davasına yol 
açabilir.  
 
Bunun için şiddete karşi koruma merkezi piskososyal ve 
hukuki dava refakatı sunuyor.  
 


