
Size özel destek ve bilgi hizmetlerinden  
yararlanmak için ücretsiz arayabilirsiniz

 1800 015 188

Aile içi şiddete karşı, eyalet genelinde  
24/7 ulaşabileceğiniz müdahale,  

destek ve avukatlık hizmetleri  
için yardım merkeziniz

Güvende olmak, şiddet ve  
taciz görmemek sizin hakkınızdır.

 Türkçe Turkish



Aile içi şiddet nedir?
• Fiziksel veya cinsel taciz 
• Duygusal veya psikolojik taciz 
• Para ya da ailenin diğer imkanlarından yararlanmayı 

önleyerek ekonomik sıkıntı vermek 
• Tehdit veya zorlama 
• Ailenizle ve arkadaşlarınızla görüştürmemek
• Evcil hayvanlar, kişisel eşyalar gibi sevdiğiniz şeylere zarar 

vermek 
• Kendi güvenliğiniz veya bir başkasının durumundan 

endişelendirerek sizi kontrol ve baskı altında tutmak
• Çocuğunuzun şiddeti işitmesine, şahit olmasına veya 

şiddetin etkilerine maruz kalmasına neden olmak

safesteps.org.au



       “Herkes şiddet,  
              korku ve tehditten  
                   uzak yaşama  
                         hakkına sahiptir” 

Aile içi şiddet: 
• Genellikle erkek tarafından kadına, çocuğa ve yaşlılar 

gibi diğer korumasız kişilere uygulanır
• Herkesin başına gelebilir 
• Çocuklar üzerinde etkisi vardır ve bu etkiler 

çocukların fiziksel, psikolojik ve duygusal 
durumlarına zarar verebilir

• Yer, sosyal-ekonomik ve sağlık durumu, yaş, kültür, 
cinsel kimlik, kabiliyet, etnik ve dinsel köken ne 
olursa olsun bütün toplumları etkiler 

• 15–45 arası kadınların sağlığına diğer bütün bilinen 
risk faktörlerinden daha fazla zarar verir.



safe steps’in yardımcı  
olabileceği alanlar:
• Daha güvenli bir gelecek için karar almanızda
• Acil kalacak bir yer veya sığınma sağlanmasında 
• Yeni ve güvenli kalacak bir yer sağlanmasında 
• Haklarınız, alabileceğiniz yardımlar ve seçenekleriniz 

hakkında bilgiler sağlanmasında
• Taciz eden sorumlu tutulana kadar evinizden (hatta geçici 

olarak) ayrılmanızda 
• Taciz edenin yasal olarak evden ayrılması sağlanana kadar 

evinizde, çocuklarınızla güvenli kalabilmenizde 
• Diğer destek hizmetleri, polis ve adli ceza sistemleri ile 

ilgili danışma hizmeti sağlanmasında 
• Eyalet genelinde destek sağlayan kurumlarla bağlantı 

kurmanızda
• Tacizle ilgisi olmayan aile fertlerine ve arkadaşlara 

telefonla destek ve bilgi verilmesinde



Size özel destek ve bilgi hizmetlerinden  
yararlanmak için ücretsiz arayabilirsiniz

 1800 015 188

Aile içi şiddet görevlileri kadınlara destek  
olan profesyonel eğitimli kadınlardan oluşur.

 Ayrıntılı bilgi için  
safesteps.org.au web  

sitesini ziyaret ediniz

“Aradığımda, beni dinleyen ve 
anlayan bir kadınla konuşmak 
bana yalnız olmadığımı… yardım 
edecek birilerinin olduğunu 
hissettirdi… bu durumla tek başınıza 
uğraşmak zorunda değilsiniz”
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Hizmetlerimiz: 

•	24/7	aile	içi	şiddet	müdahale	hattı

•	Risk	değerlendirmesi	

•	Acil	kalınacak	yer	sağlama	

•	Güvenlik	planlaması	

•	Destek	

•	Bilgi	

•	Avukatlık	

•	Yönlendirme	

•	Tercüme	hizmetleri	mevcuttur 
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