
Eve gitme yasağından 
sonrageride kalanlar…

Partner veya aynı evde kalan başka bir akrabası 

evegitme yasağına çarptırılan kişiler için pratik 

bilgiler

Achterblijven na een huisverbod...



Eviçi şiddet nedir?
Şiddet yasaktır, evde de. Şiddet mağdurlarını korumak ve şiddetin 
durdurulması konusunda yardımcı olmak, polisin görevidir. Eviçi şiddet 
herkes için zararlıdır ve hemen hemen hiçbir zaman kendiliğinden son 
bulmaz. Bunun için yardım lazım. Eve gitme yasağı, eviçi şiddetin 
durdurulmasına yardımcı olabilecek, aracılığıyla herkese yardım 
sunulabileceği bir tedbirdir.

Aşağıdaki hususlar, eviçi şiddete girebilir: 
fiziksel şiddet•	  (örneğin vurmak, tekme atmak, merdivenden atmak, 
saç çekmek v.s.) 
cinsel şiddet•	  (örneğin cinsel fiillere zorlamak, tecavüz, cinsel saldırı, ensest 
v.s.) 
ruhsal şiddet•	  (örneğin tehdit, bir yere kapatmak, alçaltmak, küfretmek, 
psikolojik eziyet vermek, susup ihmal etmek v.s.) 

Eviçi şiddetin birçok çeşidi vardır, örneğin (ex) partner şiddeti, çocuk dövme 
veya yaşlı dövme. 

Bu broşür hakkında
Partneriniz veya sizinle aynı evde kalan başka biri eve gitme yasağına 
çarptırıldığı için polis size bu broşürü vermiştir. Bu broşürde, eve gitme 
yasağının sizin için ne demek olduğu ve bunun dışında neler 
yapabileceğiniz açıklanır. İçinde, evdeki güvenliği ve huzuru muhafaza 
etmek için kendiniz neler yapabileceğiniz ve bu konuda nasıl yardım 
alabileceğiniz ile ilgili bilgi bulursunuz. Ayrıca, konulan eve gitme yasağıyla 
hemfikir olmadığınız takdirde neler yapabileceğiniz konusunda da bilgi 
içermektedir.



‘Eve gitme yasağı’ nedir?
Bazen bir ailede şiddet tehlikesi mevut olmasına rağmen polis için ilgili 
kişiyi hemen yakalamak için yeteri kadar hukuki gerekçe yoktur. 
Bu durumda tehlikeyi yine de durdurmak ve yardım sağlayabilmek için polis 
(resmi olarak aslında belediye başkanı) bir eve gitme yasağı koyabilir. 
Bu, evde bulunan bir kişinin o anda partnerin, çocukların veya evde yaşayan 
diğer kişilerin güvenliği için tehlike oluşturduğu durumda mümkündür. 
Böyle bir tehlikeyi varsaymak için kuvvetli sebepler bulunması halinde de 
-durumun daha kötü olmasını önlemek için - bir eve gitme yasağı konulabi-
lir. Tehlikeyi oluşturan kişiyi evden çıkarıp belirli bir süre içinde dönmesini 
yasaklayarak daha fazla sorun oluşması önlenebilir ve gerginliğin azaldığı 
bir dönem yaratılır. Bu dönemde sizin ve aile fertleriniz/evde kalan diğer 
kişiler için yardım sağlanabilir.

Bir kişinin evini terketmesine kim karar verir?
Bir kişinin eve gitme yasağına çarptırılarak evini terketmesi kararından 
belediye başkanı sorumludur. Pratikte bu hususu genelde polise 
(Savcı Yardımcısı’na) bırakır. Polis (Savcı Yardımcısı) en azından şahsınız, 
partneriniz ve çocuklarınız veya evde kalan diğer kişilerle konuşmuş ve 
bunun üzerine tehlikeli bir durum söz konusu olduğuna karar vermiştir. 
Eve gitme yasağı böylelikle belediye başkanı adına konulur.

Eve gitme yasağı sizin için ne demek?
Partneriniz veya sizinle aynı evde kalan bir kişi kısa bir süre önce geçici 
olarak eve gitme yasağına çarptırıldı. Bu sizin için yardım ayarlayabileceğiniz 
ve bundan sonra ne yapmak istediğinizi değerdirebileceğiniz bir teneffüs 
demektir. Partneriniz* için de bu yasak, 10 gün boyunca eve dönemeyeceği 
veya evin yakınında bulunamayacağı anlamına gelmektedir. Bu kural, ilgili 
kişi evin sahibi, kiracısı veya en önemli sakini olduğu halde de geçerlidir. 
Aynı zamanda bahsi geçen 10 gün içinde şahsınız veya sizinle aynı evde kalan 



başkalarıyla hiçbir şekilde kontak kuramaz. Dolayısıyla, çocuklarınız 
konusunda da geçerli olan bir eve gitme ve kontak yasağı söz konusudur. 
Polisten aldığı mektupta (kararda), eve gitme yasağının hangi bölge ve 
hangi dönem için geçerli olduğu evden çıkarılan kişinin kiminle kontakta 
bulunamayacağı yazmaktadır. Belki de yardım başlatılmıştır ve bunun için 
şahsınızla örneğin partneriniz arasında yine de kontak gereklidir. 
O halde yardım kurumu o kontağı sağlar ve kontak, ilgili yardım görevli-
sinin huzurunda ve rehberliğinde gerçekleşir.
 
* Evden çıkarılan kişi, yetişkin bir erkek veya kadın olabilir.

Evi terketmesi; nereye gidecek ve yanına neler 
alabilir?

Eve gitme yasağı, partnerinizin veya sizinle aynı evde kalan kişinin derhal evi 
terketmesi ve ev anahtarlarını polise teslim etmesi gerektiği anlamına gelir. 
Polis ondan, önümüzdeki zamanda kendisine ulaşılabilecek bir adres ve/
veya telefon numarası ister. Bazı belediyelerde gerekli olması halinde 
barındırma düzenlemeleri mevcuttur. Partneriniz veya sizinle aynı evde 
kalan kişi, evden yanına sadece günlük yaşamı için en gerekli olan eşyaları 
alabilir. Örneğin biraz para, kişisel evraklar, giysiler, ilaçlar ve mesela işi için 
lazım olan eşyalar.

Eve gitme yasağı ihlal edilirse ne olur?
Evden çıkarılan kişinin evi terketmemesi, suç sayılır. Eğer söz konusu 10 gün 
içinde eve döner veya şahsınız, aile fertleriniz veya evde kalan diğer kişilerle 
herhangi bir şekilde kontak kurarsa da yakalanabilir. Aynı şekilde şahsınız 
veya çocuğunuzun kendisinin evden çıkarılan kişiyle irtibata geçerek geri 
dönmesini istemesi üzerine eve gitme yasağına uymazsa, cezalandırılabilir. 
Partnerinizin veya sizinle aynı evde kalan kişinin - örneğin şahsınız veya 
çocuklarınızla irtibata geçerek - eve gitme yasağına uymaması halinde 
derhal polise haber veriniz. Evde çıkarılan kişi veya şahsınız veya sizinle aynı 



evde kalan kişiler değil, belediye başkanı veya hakim eve gitme yasağının ne 
zaman geri çekileceğine veya kaldırılacağına karar verir.

Eve gitme yasağı ve polis tarafından 
yakalanmak

Partneriniz veya sizinle aynı evde kalan kişi eviçi şiddetten dolayı polis 
tarafından yakalandığı takdirde de bir eve gitme yasağına çarptırılabilir. 
Davranışları - poliste kaldığı sürece ve salıverildikten sonra kontak kurma 
durumu olması halinde - şahsınızın, çocuklarınızın veya evde kalan diğer 
kişilerin güvenliği için hala bir tehlike oluşturabilir. Bu durumda, yakalama 
yapılmadan konulan eve gitme yasağı durumundakiyle aynı kurallar 
geçerlidir.

Çocuklar ve eviçi şiddet
Çocukların, güvenli bir yaşam dünyasına hakları vardır. Eviçi şiddet böyle bir 
dünyaya uygun değil ve çocuklar için - gerek kendilerine karşı işlenen şiddet 
veya suiistimal halinde, gerek aile içinde böyle bir şeye tanık olmaları 
durumunda - her zaman zararlıdır. Çocukların evde olup bitenlerden haberi 
olmadığı, çok yanlış bir varsayımdır. Eviçi şiddetle büyüyen çocuklar için 
bazı sonuçlar: 

ileride eviçi şiddet faili veya mağduru olma ihtimalleri daha yüksek •	
sık olarak konsantrasyon, davranış ve öğrenme problemlerinden rahatsız •	
olurlar 
başka şikayetlerin yanısıra sık olarak uyku problemleri, beslenme •	
bozuklukları, depresyonlar ve korkulardan rahatsız olurlar 
genelde daha çok okula gitmemezlik yaparlar ve evden daha çok kaçarlar. •	



Çocuklar ve eve gitme yasağı
Çocuklar, partnerinizin veya sizinle aynı evde kalan kişinin davranışlarından 
büyük bir ihtimalle çok korkmuşlardır. Fakat çocukların, genelde hem 
anneye hem babaya sadık olduklarının akılda tutulması önemlidir. 
Eve gitme yasağı onları da çok etkiler. Kendilerine, ortamın biraz 
sakinleşmesinin şimdi herkes için daha iyi olacağını ve yardım edileceğini 
anlatabilirsiniz. Muhtemelen endişeleniyorlardır. Partnerinize de yardımda 
bulunulacağını açıklayınız. Kendilerini yüzüstü bırakmadığını, fakat 
kendileriyle irtibatta bulunmasına polisin sadece şimdilik izin vermediğini 
anlatınız.

Çocuk dövme durumunda eve gitme yasağı
Polis bir eve gitme yasağı koyduğu zaman, şiddeti (veya tehlikesini) 
durdurmak ve bir istirahat dönemi yaratmak niyetindedir. Bu, ailedeki 
çocuklar için de çok önemlidir. Onların da özel desteğe ve yardıma ihtiyacı 
vardır. Sadece yetişkinlere işlenen eviçi şiddet durumunda değil, çocuk 
dövme (veya tehlikesi) durumunda da bir eve gitme yasağı konulabilir. 
Bu durumda polis önce Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 
[Çocuk Dövme Tavsiye ve İhbar Merkezi] ile fikir alışverişinde bulunur. 
Partneriniz veya sizinle aynı evde kalan kişi çocuk dövme (tehlikesi) ile ilgili 
olarak bir eve gitme yasağına çarptırıldıysa, AMK / Bureau Jeugdzorg 
[Gençleri Koruma Bürosu] yardım etmek için şahsınız/ailenizle kontak 
kuracaktır. Çocuğunuz için mevcut olan tehditkar ortam, anne veya baba 
olarak çocuğunuzla olan kontağı da etkilemiştir. Çocuğunuz veya (başkasıyla 
birlikte) bakmakla yükümlü olduğunuz çocukla tekrar güvenli bir kontak 
kurmak için yardım alabilirsiniz.



Bahsi geçen ilk 10 gün boyunca ve sonrasında 
ne olacak? 

Partneriniz veya sizinle aynı evde kalan kişinin eve gitme yasağına 
çarptırıldığını polis hemen yardım görevlilerine bildirir. 1 çalışma günü 
içinde, şimdi ne yapmak istediğinizi görüşmek için bir yardım görevlisi 
telefon eder. Bunu bekleyemezseniz, polis sizin için bir kriz hizmet 
kurumuna telefon edebilir. O zaman size hemen yardım edilir. Önümüzdeki 
10 gün içinde gerekli yardımın ayarlanmasına başlanacaktır.
Söz konusu 10 gün içinde eviçi şiddet tehlikesi artık ortadan kalkmış olabilir 
ve her ikiniz yardım kabul etmiş olabilirsiniz. O halde belediye başkanı eve 
gitme yasağını geri çekebilir ve partneriniz veya sizinle aynı evde kalan kişi 
tekrar eve dönebilir. Belediye başkanı aynı zamanda -eviçi şiddet tehlike-
sinin hala mevcut olduğu takdirde - eve gitme yasağının en fazla 4 haftaya 
kadar uzatılmasına da karar verebilir. Bu konudaki bilgileri yardım kuru-
mundan ve polisten ister.

Nasıl bir yardım alabilirsiniz?
Şimdi belki tedirgin veya kızgınsınız. Bu eve gitme yasağının sonuçlarıyla 
ilgili belki endişeleniyorsunuz veya şimdi ne olacağından ve ne yapmanız 
gerektiğinden emin değilsiniz. Veya belki de kısa bir istirahat dönemi 
oluştuğu için biraz rahatladınız. Belki şiddeti kesin olarak durdurmak ve 
ilişkinizi muhafaza etmek için yardım istiyorsunuz. Belki de ilişkiyi kesmek / 
boşanmak niyetindesiniz ve bunun için gerekli olan adımları şimdi atmak 
istiyorsunuz. Eviçi şiddetin çeşitli nedenleri olabilir ve olay genelde birden 
fazla bakış açısından değerlendirilebilir. Fakat şiddetin ve tehlikesinin ne 
olursa olsun son bulması gerekir ve bu konu için yardım alabilirsiniz. 
Yardımın amacı, şiddeti durdurmak veya önlemektir. Size, partnerinize ve 
varsa çocuklarınıza/ evde kalan diğer kişilere (ortak) geleceğe yönelik kararlar 
vermek konusunda rehberlik yapılabilir. Bu süreç, aile veya ilişkinizdeki 
sorunları çözmek için bir fırsattır. Bu, varsa çocuklarınızın da yararına olur. 
Kendiniz de size yakın olan yerli Eviçi Şiddet Tavsiye ve Destek Merkezi’yle 
irtibata geçebilirsiniz (bu broşürün son sayfalarındaki bilgilere bakınız).



Evden çıkarılan kişi veya şahsınız hemfikir 
değilse ne yapılabilir?

Eve gitme yasağına çarptırılan kişi, konulan eve gitme yasağıyla hemfikir 
değilse mahkemeye başvurabilir. Bu durumda mahkemeden geçici bir 
düzenleme isteyebilir. Bu, mahkemenin aldığı bir ‘acil tedbir’dir. Böylelikle 
mahkemeden, tedbir başvurusundan sonra 3 çalışma günü içinde eve gitme 
yasağının yerinde olmadığına karar verilmesini ister. Mahkeme yasağın 
yerinde olmadığına karar verirse, tekrar eve dönebilir. Mahkeme, evden 
çıkarılan kişinin eve gitme yasağından sonra sunulan yardımı kabul ettiğini 
ve size ve varsa (çocuklar gibi) evde kalan diğer kişilere yönelik yardıma 
engel olmadığını kararın içinde göz önünde bulundurabilir. Konulan 
yasakla kendiniz hemfikir olmadığınız takdirde, yasağa karşı siz de mahke-
mede itirazda bulunabilirsiniz. Bunun için bir avukatın yardımından 
faydalanabilirsiniz. Broşürün son sayfalarında bu konuyla ilgili bilgi 
bulursunuz.

Eve gitme yasağının uzatılması için kendiniz ne 
yapabilirsiniz?

Bu ilk 10 gün süresi boyunca - gerekirse bir (hukuki) yardım görevlisinin 
yardımıyla - eve gitme yasağının uzatılması talebinde bulunmaya kendiniz 
de karar verebilirsiniz. Belediye başkanı o halde eviçi şiddet tehlikesinin 
hala mevcut olup olmadığını araştıracaktır. İlgili bilgileri yardım kurumun-
dan ve polisten alır. Eviçi şiddet tehlikesinin hala mevcut olduğu takdirde, 
belediye başkanı eve gitme yasağını toplam en fazla 4 haftaya kadar 
uzatabilir. Fakat başka hukuki adımlar da atabilirsiniz. Bunun için çoğu 
zaman bir avukata ihtiyacınız var. Örneğin partnerinizden boşanmak 
istediğinize karar verirseniz, mahkemeden şimdilik, dava süresince geçici 
olarak ortak evde kalmaya izin isteyebilirsiniz. Buna da geçici düzenleme 
denir. Talebiniz sunulduktan sonra en geç 3 hafta içinde mahkeme 
tarafından ele alınır. Bunun dışında mahkemeden, daha uzun süren bir 
sokak veya kontak yasağı da isteyebilirsiniz.



Nerede daha fazla bilgi ve yardım bulabilirsiniz?
Eviçi şiddet ve yardım konusunda bölgeye mahsus bilgi

polis: 0900-8844•	
Slachtofferhulp Nederland [Hollanda Mağdurlara Yardım Kurumu]: •	
0900-0101 (veya polisin aracılığıyla)
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld [Eviçi Şiddet Tavsiye ve Destek •	
Merkezi]: size yakın, telefon rehberine veya www.huiselijkgeweld.nl veya 
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl’ye bakınız veya telefon ediniz: 
0900-126 26 26 (dakikası 5 cent)

Eviçi şiddet hakkında genel bilgi
www.huiselijkgeweld.nl

Çocuk dövme tehlikesi söz konusuysa
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling [Çocuk Dövme Tavsiye ve İhbar 
Merkezi]: 0900-1231230 www.amk-nederland.nl

İtirazda bulunmak hakkında genel bilgi
Adalet Bakanlığı’nın ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de 
overheid’ isimli broşürüne bakınız. www.justitie.nl

Mahkemelerin organizasyonu hakkında bilgi
Hollanda 19 adli bölgeden ibarettir. Her bölgenin bir merkezi vardır. 
Mahkemeler bu merkezlerde yerleşiktir. Adres ve telefon numaralarını 
telefon rehberinde veya www.rechtspraak.nl aracılığıyla internette 
bulabilirsiniz. İtiraz dilekçenizi bulunduğunuz adli bölgenin mahkemesine 
göndermeniz gerekir.

Raden voor Rechtsbijstand [Hukuki Yardım Kurulları] hakkında bilgi
www.rvr.org (burada hukuki yardım ve Juridisch Loket [Hukuki Danışmanlık 
Bürosu] hakkında bilgi bulursunuz)



Hukuki yardım/Juridisch Loket [Hukuki Danışmanlık Bürosu] hakkında bilgi
Hukukla ilgili soruları olan herkes, ülkede bulunan otuz hukuki 
danışmanlık bürosundan birine başvurabilir. Juridisch Loket tavsiye ve bilgi 
verir ve sizi gerekirse bir avukata sevk edebilir: www.hetjl.nl veya 0900-8020. 

Bu broşürün metni Adalet Bakanlığı’nın ricası üzerine MOVSIE tarafından geliştirilmiştir.






