
YARDIM VE 
DESTEK BİLGİSİ 

Unutma!
 ✔ Ailen veya akrabaların evlenmen için sana baskı 
yaptıklarında,

 ✔ İsteğin dışında evlenmek zorunda bırakıldığında,
 ✔ Yurtdışına kaçırılma ve orada yaşamaya 
zorlanmaktan korktuğunda,

 ✔ Yurtdışında kendi rızan dışında nişanlandırılmaya 
ya da evlenmeye zorlandığında,

 ✔ Şu an yurtdışındaysan ve geri dönmen 
engellendiğinde,

biz sana yardım 
etmeye hazırız.

Mektup/ Hususi Açıklama Örneği: 

                                         doğumlu  ben (isim)

                                              , (ülke) 

alıkonulmaktan endişe etmekteyim.

                  tarihine 
kadar geri dönmediğim ve ulaşılamadığım takdirde 
aranmam ve gerekli durumlarda geri getirilmem 
için resmi kurumlarla iletişime geçilmesini talep 
ediyorum.

Lütfen bize bulunduğun durumun gerekçelerini 
kısaca anlat:

Yardım kuruluşları 
iletişim bilgileri:
ORIENT EXPRESS
Telefon: +43 1 728 97 25
Pazartesi, Çarşamba
ve Perşembe  9.00 – 17.00 arası
Salı 9.00 – 13.00 arası

E-Mail: Koordinationsstelle@orientexpress-wien.com
www.orientexpress-wien.com
www.gegen-zwangsheirat.at

Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs
www.kija.at

7/24 ulaşılabilir yardım kuruluşları: 
Frauenhelpline (Kadın Yardım Hattı):
+43 800 222 555
Außenministerium (Dışişleri Bakanlığı):  
+43 1 90 115 4411
Rat auf Draht: +43 1 147

Orient Express anonim ve ücretsiz danışmanlık 
hizmeti vermektedir. Internet üzerinden yapılan 
danışmanlık hakkında daha fazla bilgi almak 
için internet sayfamızı ziyaret edebilirsin. 
Danışmanlık sonrası ne yapman gerektiğine SEN 
kendin karar vereceksin- biz bu konuda sana 
yardım etmeye hazırız.

Künye & içerikten sorumlu kurum:
© Verein Orient Express
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Kaçırılma nedir?
Kaçırılma, kişinin isteği dışında aile/
akrabaları tarafından yurtdışına çıkarılması ve 
Avusturya`ya geri dönmesinin engellenmesidir.
Ailelerin çocuklarını kendi istek ve beklentileri 
doğrultusunda yaşamaya zorlamaları çok sık 
karşılaşılan bir durumdur.Bazen aileler tarafından 
kişinin rızası dışında göç ettikleri ülkeden biriyle 
evlendirme planları dahi yapılır.

Zorla evlendirilme nedir?
Kişinin isteği dışında zorla evlendirilmeye çalışılması 
veya evlendirilmesidir.  Çoğu zaman kişi, ailelerin 
kendilerine buldukları, uygun gördükleri adaylarla 
evlendirilmeye çalışılır. Zorla evlendirme ağır bir 
insan hakkı ihlalidir.  Şiddetin bu türü Avusturya`da 
cezalandırılır ve senin bu durumda kendini 
savunma hakkın vardır.

Reşit olmayanların dikkatine!

Reşit olunmadığı durumlarda, aileler çocuğun 
menfaatinin tehlikeye atılmaması ve çocuğun 
herhangi fiziksel ya da psikolojik zarara uğramaması 
koşulları altında çocukların yaşam alanlarını 
seçebilirler.

Ancak, kaç yaşında olursan ol ailenin seni bir ülkeye 
götürüp kendi rızan olmadan zorla nişanlandırmaya 
veya evlendirmeye hakkı yoktur!  

Ailenin hangi konularda senin üzerinde hakkının 
olup olmadığından emin değilsen Kinder und 
Jugendanwaltschaft kurumundan yardım ve bilgi 
talep edebilirsin. Bu kurumdan ismini vermeden de 
bilgi alabilirsin.

Yine de yurtdışına çıkmaya karar 
verirsen:

Güvendiğin birine geri dönmeme ve alıkoyulma 
endişenden bahset. Bu kişi planlanan tarihe 
kadar geri dönmemen durumunda Polis / Orient 
Express ile irtibata geçmeli ve senin durumunu 
bildirmelidir.

 ✔ Mümkünse güvendiğin kişiye verebileceğin 
belgeler: 
 
➤ pasaportunun fotokopisini 

➤ sağlık sigorta kartı, diploma ve ikametgah  
 belgesi gibi diğer önemli belgeleri 

➤ seyahat tarihini ve planlanan dönüş tarihini 

➤ gittiğin ülkede bulunabilme ihtimalinin  
 olduğu tüm adresleri 

➤ endişe ve korkularını kısaca dile getirdiğin bir  
 mektup (örnek hususi açıklamayı bu   
 broşürün sonunda bulabilirsin). 

 ✔ Geri dönemeyeceğini fark ettiğin an, hemen 
aşağıda listelenmiş olan kurumlardan biri ya da 
birkaçıyla iletişime geç (İletişime geçebileceğin 
kurumlar aşağıda verilmiştir). 

 ✔ Eğer mümkünse vermen gereken en önemli 
bilgiler: 
 
➤ Adın, doğum tarihin, bulunduğun yer ve  
 durum/olay hakkında kısa bir açıklama. 
 

 ✔ Mümkünse acil durumda iletişime geçebileceğin 
aşağıda listelenmiş olan kurumlardan birinin 
numarasını ezberle! 
 
 

Kaçırılma ihtimalinden korktuğun 
durumlarda ne yapabilirsin?

Avusturya`yı terk etme hakkındaki endişelerini 
güvendiğin biriyle konuş!

 ✔ Sana yardım edebilecek kurumlarla iletişime geç, 
bu kurumlar sana yardım edebilirler, SUSMA!

 ✔ Sorunlarını dile getir ve kendini belli et!

 ✔ Bizi arayarak iletişime geçebilir ya da internet 
ana sayfamızdan Online-Danışma hattıyla bize 
anonim yazabilirsin.

 ✔ Kendine gizli bir cep telefonu ve/veya yeterli 
kredisi olan bir SIM kartı temin et!

İsteğin dışında yurtdışına çıkarıldığın 
ya da havaalanında olduğun 
durumlarda ne yapmalısın?

 ✔ Havaalanlarındaki güvenlikten polis 
sorumludur. Onlarla iletişime geçmeye ve dikkat 
çekmeye çalış!

 ✔ En son havaalanında veya sınırdaki pasaport 
kontrolünde, memurlara gönüllü olarak seyahat 
etmediğini ve Avusturya‘da kalmak istediğini 
söyleyebilirsin! Kimse seni rızan olmadan ülkeyi 
terk etmeye zorlayamaz!

 ✔ Pasaport kontrolünde yardım isteyemediysen, 
güvenlik kontrol noktasında dikkat çekmek için 
cebine birkaç jeton, metal veya para koyabilirsin. 
Güvenlik görevlilerinden yardım iste ve uçmak 
istemediğini söyle!

UNUTMA! Yurtdışına çıktıktan sonra bulunman ve 
geri getirilmen konsolosluğun yardımlarına rağmen 
çok zor. Unutma ki bir daha Avusturya`ya geri 
dönemeyebilirsin!


