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Kamu yararına dernek olarak hizmet sunan Tirol 
Şiddete Karşı Koruma Merkezi`nin (Gewaltschutz-
zentrum Tirol) görevi ülkemizde insanların, özellikle 
kadın ve çocukların güvende ve korkusuz bir yaşam 
sürmelerine katkıda bulunmaktır.

Avusturya Federe Cumhuriyeti, mağdur koruma ku-
rumu Tirol Şiddete Karşı Koruma Merkezi`ni, özel 
hayatta şiddete müdahale ve ev içi şiddete maruz ka-
lan insanları desteklemek ve onlara danışma hizmeti 
götürmekle görevlendirmiştir.

Kendi evlerinde uzun süre bir erkeğin şiddetine ma-
ruz kalan kadın ve çocuklar ayaklarına götürülen bir 
müdahaleye ve kendilerini destekleyen bir teşkilata 
şiddetle ihtiyaç duyarlar. Desteklenenler için sunulan 
bu yardım ücretsizdir ve gizlilik en başta garantilenen 
prensiptir.

Şiddete Karşı Koruma Merkezi
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Gewaltschutzzentrum

ŞİDDETE KARŞI KORUMA MERKEZİ

Museumstr. 27/3, 6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0)512 571313
Fax: +43 (0)512 573942

Açılış saatleri:
Pazartesi-Çarşamba  09.00–13.00 Uhr
Perşembe 09.00–20.00 Uhr
Cuma 09.00–13.00 Uhr

Randevuların büromuzla irtibata geçilerek kararlaştırılması 
gerekmektedir.

E-Mail: office@gewaltschutzzentrum-tirol.at
Homepage: www.gewaltschutzzentrum.at

ŞİDDETE KARŞI KORUMA MERKEZİ KİTZBÜHEL ŞUBESİ
Hornweg 28 • 6370 Kitzbühel

Açılış Saatleri: Her çarşamba saat 10.00–16.00 arası
Tel.: +43 (0)664 4507105
Randevuların büromuzla irtibata geçilerek kararlaştırılması 
gerekmektedir.

ŞİDDETE KARŞI KORUMA MERKEZİ LANDECK ŞUBESİ
Schulhausplatz 7, Alter Widum • 6500 Landeck

Açılış Saatleri: Her salı saat 10.00–16.00 arası
Tel.: +43 (0)664 2571767 
Randevuların büromuzla irtibata geçilerek kararlaştırılması 
gerekmektedir.

Şiddete Karşı Koruma Merkezi Tirol İçişleri Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Eğitim ve Kadından sorumlu Bakanlık emrinde 
çalışan bir mağdur koruma kurumudur.



Ailenizde fiziki ve/veya psikolojik şiddete 
mi maruz kalıyorsunuz?

Biz size içinde bulunduğunuz bu durumda 
destek ve yardım sunabilecek bir madur 
koruma kurumuyuz.

Şahsınızla birlikte ve sizin serbest iradeniz 
baz alınarak şiddet ortamından kurtulma 
adımlarını hazırlıyor ve bu adımları haya-
ta geçiriyoruz.

Bizden destek, danışma ve taraflılık bek-
leyebilirsiniz.

Şiddet ortamı sona erene dek destek ve
yardımımızla yanınızdayız.

Hayatınızı nasıl değiştirebileceğiniz soru-
suna sizinle birlikte olası cevaplar araya-
rak yanınızdayız.

Destek ve yardımla emniyetinizin 
sağlanması sunduğumuz danışma hizme-
tinin hedefidir.

Danışma gizli ve ücretsizdir.

Aile içi şiddet
Stalking

Ceza 
    

duruşmalarına  
 

     refakat

Ceza yargısında madurlara psikososyal ve 
hukuki refakat:

Şiddet madurları şiddete karşı koruma 
merkezinden, adalet bakanlığınca finanse 
edilen psikososyal ve hukuki duruşma re-
fakati almaktadırlar.

Bu konuda sunduğumuz hizmetler:
- Ihbar konusunda enformasyon ve poliste 
 verilecek ifadeye eşlik 
- Avukat organizasyonu 
- Mahkemedeki sorgulara refakat 
- Psikososyal danışmanlık ve destek
- Yargı süreci sonrasında atılacak adımlar 
 konusunda enformasyon (cürüm
 madurları kanunu, psikolojik yardım ve 
 terapi vs)

Ceza duruşmalarına refakat ücretsiz 
sunulmaktadır ve bütün Tirol eyaletini 
kapsamaktadır.
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Israrlı ve 
   sürekli takip      

Eğer eski eşiniz, arkadaşınız veya hiç 
tanımadığınız bir yabancı tarafından ira-
deniz hilafına yoğun bir şekilde takip ve 
rahatsız ediliyorsanız, sürekli takip madu-
rusunuz.

Bu suç tipi için karakteristik özellik takip 
hareketlerinin belli bir zaman dilimi için 
mütemadiyet göstermesi ve madurun fail-
den kurtulma şansının hemen hemen hiç
bulunmamasıdır.

Madur fail tarafından, takip edilerek, giz-
lice gözetlenerek, casusluk yapılarak tele-
fon ve mektupla rahatsız edilerek hem özel 
hem de mesleki yaşamında terörize edilir.

Failin amacı ya madurla bir ilişki 
başlatmak, ya sona eren bir ilişkiyi yeniden 
canlandırmak ya da madurun red cevabına 
karşı intikam almak olarak açıklanabilir.

Bu tür takip hareketleri madurlarda uyku-
suzluk, korku ve panik atakları gibi psiko-
lojik problemler doğmasına sebep olabilir.

Danışma gizli ve ücretsizdir.


