
Kadına Karşı 
Şiddette İlk Yardım
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Kadına Karşı Şiddette İlk Yardım
Kadına karşı şiddetin bir çok yüzü vardır: taciz, hakaret, 
aşağılama, yıldırma, dayak, tecavüz…. 
Bunlar, bir çok kadının maruz kaldığı şiddet türünden sadece 
bir kaç tanesi. Hangi yaşta olursa olsun, hangi toplumsal 
statüde, ne kadar para kazanırsa kazansın; her kadın şiddet 
görebiliyor.

Ve çoğu zaman kadınlar kendilerine şiddet uygulayanları iyi 
tanıyor. Bunlar; eşler, partnerler, tanıdıklar, aile bireyleri veya 
iş arkadaşları olabilirler. Şiddet  suçunun işlendiği yer ise 
çoğu zaman karanlık bir sokaktan ziyade, kadının kendi evi/
dairesi olabiliyor. Bundan dolayı da şiddette karşı koyabilmek 
ve şiddetten kurtulmanın yolunu bulmak, bir çok mağdur 
kadın için daha da zorlaşıyor. 

İstedikleriniz; 
– Şiddet gördüğünüz veya hala görmekte olduğunuz için; 

bilgi, danışmanlık, refakat veya tedavi mi?  
– Şiddetten korunma mı?
– Şiddet veya tecavüz sonrası tıbbi yardım mı?
– Resmi şikayette bulunmak için destek mi? 

Mainz kentinde bir çok kadın danışmanlık merkezi, şiddetten 
kurtuluş yolunu  bulmada yardımcı oluyor. 
Bu örgütlerin bir çoğu, mağdur kadınlara bilgi ve destek ver-
me konusunda, onlarca yıla varan tecrübeye sahipler. 
Bu el ilanında; şiddette uğrayan kadınlara „ilk yardım“ hiz-
meti veren, ‚Mainz Danışmanlık Merkezleri’nin adreslerini 
bulabilirsiniz. 



Bilgilendirme, Danışmanlık,  Destek, 
Tedavi Hizmeti
Yakın Sosyal İlişkilerde Yaşanan Şiddet 
Üzerine Uzman Danışmanlık Merkezi
Fachberatungsstelle bei Gewalt in engen sozialen 
 Beziehungen (SKF)
Römerwall 67
55131 Mainz
Telefon: 0 61 31 - 27 92 92
Telefaks: 0 61 31 - 27 95 05
E-Posta: kontakt@frauenhaus.mainz.de

Şiddet mağduru kadınlar için danışmanlık merkezi. Şiddet 
durumuna çözüm getirmek için telefonla veya birebir 
görüşerek, danışmanlık hizmeti (istek üzerine anonim). 
Şiddetten korunma yöntemleri üzerine bilgilendirme, resmi 
makamlar ve diğer kuruluşlar ile görüşmelerde yardım, karar 
verme sürecinde ve gelecek perspektifi belirlemede destek.

Acil Arama, Tecavüze Uğramış Kadınlar ve 
Genç Kızlar İçin Danışmanlık Merkezi
Notruf und Beratung für vergewaltigte Frauen und 
 Mädchen e.V.
Cinsel Şiddet Konusunda Uzmanlık Merkezi
Walpodenstraße 10
55116 Mainz
Telefon: 0 61 31 - 22 12 13
E-Posta: info@frauennotruf-mainz.de
www.frauennotruf-mainz.de

Olayın üzerinden ne kadar zaman geçmiş olursa olsun; cinsel 
şiddeti her hangi bir şekilde  yaşayan 14 yaş ve üzeri kadınlar 
ve genç kızlara destek. 
Destek ve yol gösterme. 
Iİlgili bireylere destek. 
Grup/toplu tedavi önerileri.



pro familia Mainz e.V.
Alman Aile Planlaması, Cinsel Pedagoji ve Cinsel 
Danışmanlık Kurumu
Quintinsstraße 6
55116 Mainz
Telefon: 0 61 31 - 287 66 10
Telefaks: 0 61 31 - 22 39 73
E-Posta: mainz@profamilia.de
www.profamilia-mainz.de

Güncel şiddet vakaları sonrası, cinsel zorbalık ve tecavüz 
sonrası, çocuk yaşta yaşanan seksüel/cinsel ve / veya fiziki 
şiddet sonrası kadın ve çiftler için tedavi edici danışmanlık 
hizmeti ve kriz müdahalesi.
Şiddet sonrası kadınlar ve çiftler için yasal işlem ve hukuki 
süreç bilgilendirmesi.

SOLWODI e.V.
Tehlikede Olan Kadınlar İle Dayanışma 
Posta kutusu 37 41
55027 Mainz
Telefon: 0 61 31 - 67 80 69
Telefon Geri dönüş danışmanlığı: 0 61 31 - 67 07 95
Telefaks: 0 61 31 - 61 34 70
E-Posta: mainz@solwodi.de
www.solwodi.de

Acil durumlarda, göçmen kadınlar için danışmanlık merkezi. 
Ikili ilişkilerde veya evliliklerde şiddet, zorunlu evlilik, insan 
ticareti, göçmenlik ve aile hukuku ile ilgili sorunlarda ücretsiz 
ve özel danışmanlık hizmeti.

WEISSER RING e.V.
Mağdurlar için yardım; şiddete maruz kalma sonrasında 
yardım ve özel danışmanlık; resmi makamlar ve mahkeme 
süreçlerinde yardım; duruşmalarda mağdurlara refakat etme; 
mağdurun güvenliği ve  hakları konularında destek.

Federal bilgilendirme telefonu 018 03 - 34 34 34
Dış şube Mainz (şehir) 
Telefon: 0 61 31 - 622 63 11 veya Rheinland-Pfalz eyalet 
ofisi: 0 61 31 - 600 73 11
E-Posta: lbrheinlandpfalz@weişer-ring.de 



Şiddetten Korunma 
Mainz Kadın Sığınma Evi
Frauenhaus Mainz
Posta kutusu 39 08
55029 Mainz
Telefon: 061 31 - 27 92 92
E-Posta: kontakt@frauenhaus-mainz.de
www.frauenhaus-mainz.de

Şiddet tehtidi altındaki kadınlar ve çocukları için sığınma ve 
korunma. 
Uzman danışmanlık, pratik yardımda destek ve eşlik etme 
hizmeti. 
Istek üzerine, artı danışmanlık hizmeti. 

Femma e.V. Genç Kız Evi 
MädchenHaus Femma e.V.
Genç Kızlar İçin Sığınma Evi
Telefon: 0 61 31 - 23 01 81
Telefaks: 0 61 31 - 23 01 81
E-Posta: maedchenzuflucht@maedchenhaus-mainz.de
www.maedchenhaus-mainz.de

24 saatlik korunma ve eşlik etme. Anne-Baba, çevre ve 
gençlik dairesi ile ilgili sorunları çözmede genç kızlar ve 
kadınlara destek. Gelecek perspektifleri ile ilgili çalışmalar. 
Acil durumlarda kıyafet yardımı vs. Okullarla işbirliği, 
öğrenim yardımı. 
13 ile 21 yaş arası, şiddet görmüş, tehtid altında olan, 
geldikleri ailelerinde durumları tahammül edilemeyecek 
derecede olmasından kaynaklı evden kaçmış kızlar ve genç 
kadınlar için yardım. 
Bu adres anonimdir. Tüm görüşmeler gizlidir ve gönüllü 
sığınma imkanı mevcuttur.



Tibbi Muayene 
Universite Kadın Polikliniği Mainz
Frauenpoliklinik der Universitätsmedizin Mainz
Langenbeckstraße 1
55131 Mainz
Telefon: 06131 - 17 27 64, mesai saatleri dışında : 17-0
www.unimedizin-mainz.de

Cinsel istismar şüphesi üzerine jinekolojik muayene. 
Tecavüz sonrası jienkolojik muayene. 
Çocuklar ve gençler için jinekolojik danışmanlık.

Johannes Gutenberg-Universitesi Adli Tıp 
Enstitüsü
Institut für Rechtsmedizin der Johannes Gutenberg-
 Universität
Am Pulverturm 3  
55131 Mainz
Telefon. 06131 - 393 73 87
Telefaks. 06131 - 393 31 83
www.rechtsmedizin.uni-mainz.de

bulguların dökümü: mağdurların şikayetci olma/ suç - 
duyurusunda bulunmaya karar vermesi ihtimaline karşı, 
delillerin temin edilip, arşivlenmesi.
diğer muayeneler için tıbbi danışmanlık- 

Medinetz Mainz e.V.
Caritas merkezinde, Delbrêl/Mainz-Neustadt
Aspeltstraße 10
55118 Mainz
Telefon: 0 61 31 - 205 20 15 (mesai saatleri dışında 
telesekreter vardır)
E-Posta: mainz@ippnw.de
www.medinetzmainz.de

Oturum statüsü olmayan mülteci ve göçmenler için 
danışmanlık saatleri. 
Mülteci ve göçmenleri anonim, ücretsiz veya asgari ücret 
karşılığında tedavi eden, kadın ve erkek doktorlara sevk etme. 
Ihtiyaç üzerine, tercümanların da hazır bulunmaları 
mümkündür. 
Telesekreter, düzenli olarak dinlenmektedir. 
Danışmanlığın anonim olduğu garantilidir. 
Danışmanlık saatleri: Pazartesi günleri, saat 18:00 ile 20:00 
arası



pro familia Mainz e.V.
Aile planlaması, cinsel eğitim ve cinsel konularda hizmet 
veren Alman danısmanlık merkezi.
Quintinştraße 6
55116 Mainz
Telefon: 0 61 31 - 287 66 10
Telefaks: 0 61 31 - 22 39 73
E-Posta: mainz@profamilia.de
www.profamilia-mainz.de

tecavüz sonrası jinekolojik muayene - 
cinsel ilşki sonrası alınabilen, doğum kontrol hapı - 
reçetesinin yazılması  

Karakolda Suç Duyurusu
Kriminalpolis
Kriminalpolizei
K2 / kadınlara ve çocuklara karşı şiddet
Valenciaplatz 2
55118 Mainz
Telefon: 0 61 31 - 65 36 40
Telefaks: 0 61 31 - 65 36 59
E-Posta: KDMainz.K2.Ltg@polizei.rlp.de

Suç duyurusu, mağdurların en az oranda zorlanmasını 
gözetecek şeklilde soruşturma başlatılması. „Mağdurlara 
Yardım İnisyatiflerinin“ katkılarıyla yöneltilen sevk hizmeti.

K2 bölümüne ulaşım:
Pazartesi ile Perşembe günleri arasında saat: 07:00 ile 16:00 
arası.
Cuma günleri saat 07:00 ile 13:00 arası.
Akşamları, geceleri ve hafta sonlarında kriminal hizmete 
ulaşım: 0 61 31 - 65 36 30 telefonundan mümkündür. 
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