
Ev içi ve aile içi 
şiddete yanıt 
veren dini ve 
toplum liderleri 
için bilgiler

Toplumlar ve Adalet

Toplumunuzdaki ev içi ve aile içi 
şiddete yanıt veren bir dini veya 
toplum lideri misiniz?

Ev içi ve aile içi şiddet hakkında 
yardım isteyen birine yardım 
etmenize yardımcı olmak için 
yönergeler geliştirdik.
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Ev içi ve aile içi şiddetle ilgili 
belirli konular hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için lütfen 
şu internet sayfalarını ziyaret 
edin:

 •  Ev içi ve aile içi şiddet hakkında

www.dcj.nsw.gov.au/children-
and-families/family-domestic-
and-sexual-violence/about-
domestic-and-family-violence/
what-is-domestic-and-family-
violence.html

 •  Polis, adli yardım ve hukuk

www.dcj.nsw.gov.au/children-and-
families/family-domestic-and-sexual-
violence/police--legal-help-and-the-
law.html

 •  Zorunlu bildirim

www.facs.nsw.gov.au/families/
Protecting-kids/mandatory-reporters/
how-to

 • Nasıl güvende kalınır

www.dcj.nsw.gov.au/children-and-
families/family-domestic-and-sexual-
violence/how-to-stay-safe.html

Bu içerik hakkında geri bildiriminiz var 
mı?

Yorumlarınızı veya endişelerinizi 
paylaşın:

www.surveymonkey.com/r/ZJ8QK8L

Bu yönergeler aşağıdakiler 
hakkında bilgi sağlar:

İçindekiler
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Ev içi ve aile içi şiddete 
maruz kalan birine yanıt 
vermek
Bir toplum veya dini lider olarak, ev içi ve aile içi şiddete maruz kalan biri size 
yaklaşabilir. Bu konuşma kılavuzu, yardım isteyen birine güvenli bir şekilde nasıl 
yanıt verileceğine dair bir örnektir. Ev içi ve aile içi şiddeti tanımak her zaman 
kolay değildir ve insanlar size ev içi ve aile içi şiddet yaşadıklarını doğrudan 
söyleyemeyebilir. Ev içi ve aile içi şiddeti tanıma hakkında daha fazla bilgi edinmek 
için: www.dcj.nsw.gov.au/children-and-families/family-domestic-and-sexual-
violence/about-domestic-and-family-violence/what-is-domestic-and-family-
violence.html

Ev içi ve aile içi şiddete yanıt vermek zor olabilir. Şüphe duyduğunuzda şu adımları 
izleyin:

1.  Açık fikirlilikle dinleyin

2.  Endişelerini doğrulayın

3.  Destek seçenekleri ve yönlendirmeler sunun

Bu konuşma kılavuzu, aşağıdaki sayfalarda yardım isteyen kişiyle yapılan bir 
konuşmada bu adımların nasıl kullanılacağını göstermektedir.

Bir şeyden emin değilseniz, lütfen özel tavsiyeler için 1800 656 463 numaralı 
telefondan NSW Aile İçi Şiddet Hattı’nı (NSW Domestic Violence Line) arayın.

Devam etmeden önce lütfen 
şunları unutmayın:
Şiddet içeren bir olaya tanık olursanız veya bir kişinin 
acil tehlike altında olduğuna inanıyorsanız, 000 
numaralı telefondan polisi aramalısınız.

Aşağıdaki durumlardaki bir şey acil tehlike olarak 
kabul edilir:

 • Şu anda gerçekleşen bir olay

 • Olayın gerçekleşmek üzere olduğuna dair acil bir 
korkunun olması

 • Yaşamı tehdit edici bir olay.

Çocukları  
kapsıyorsa:
Dini liderlerin, çocuk istismarından 
şüphelendikleri, tanık oldukları veya 
çocuk istismarından haberdar oldukları 
takdirde çocuk istismarını çocuk 
koruma yardım hattına (child protection 
helpline) bildirmeleri zorunludur. Çocuk 
istismarını bildirme hakkında daha fazla 
bilgi edinmek isterseniz: 
www.facs.nsw.gov.au/families/
Protecting-kids/mandatory-reporters/
about
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Şunları yapın
 • Durumu iyice anladığınızdan 

emin olun

 • Endişelerini ciddiye alın

 • Konuşmanızın başkaları 
tarafından duyulmadığından 
emin olun.

Şunları yapmayın
 • Hızlı kararlar vermek

 •  Şiddetin kanıtını istemek 

 • İstismarcılarına karşı sabırlı 
olmalarını istemek.

1.  Açık fikirlilikle dinleyin

Kişi: Bir şey hakkında konuşmak için birkaç dakikanız var mı?

Siz: Evet elbette. İyi misin?

Kişi: Aslında iyi olup olmadığımdan emin değilim. Eşimle bazı sorunlar 
yaşıyorum.

Siz: Bunu duyduğuma üzüldüm, bana biraz daha bilgi vermekten rahatsız 
olur musun?

Kişi: Bu konu hakkında konuşmak gerçekten zor. İşten eve her geldiğimde 
veya annemi ziyaretten döndüğümde bana bağırıyor. Annem yakın 
zamanda düştü ve onu evinde normalden daha sık ziyaret etmem 
gerekiyor. Eşim ben oradayken beni her zaman arıyor. Son zamanlarda 
evden çıkamamam için araba anahtarlarını benden saklıyor ve dün eve 
geldiğimde beni itti.

Sohbet  
Kılavuzu
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Şunları yapın
 • Bilgilerini gizli tutun. Birisi 

sizden bir sır saklamanızı isterse, 
bunun nedeni şiddetin daha 
da kötüye gidebileceğinden 
veya başkalarının onları 
yargılayacağından korkmaları 
olabilir. Bununla birlikte, 
acil tehlike altındalarsa, 
000 numaralı telefondan 
polise başvurmanız gerekir 
ve eğer tehlike çocukları da 
kapsıyorsa, çocuk istismarını 
13 2111 numaralı telefondan 
çocuk koruma yardım hattına 
da (child protection helpline) 
bildirmelisiniz.

Şunları yapmayın
 •  Kötü davranış gördükleri 

yerden ayrılmalarını önermek. 
Mağdurların uygun destek ve 
yardım olmadan ayrılmaları 
güvenli değildir. Ayrılmaya 
çalıştıkları veya ilişkiden 
ayrıldıktan hemen sonraki süre 
ciddi şiddet ve ölüm riskinin en 
fazla olduğu zamandır.

2.  Endişelerini doğrulayın

Siz: Bunu benimle paylaşmanızdan memnun oldum. Lütfen yalnız 
olmadığınızı ve eşinizin davranış biçiminin kabul edilemez olduğunu bilin.

Kişi: Sonunda bunu biriyle paylaşmak çok korkutucu. Lütfen bunların hiçbirini 
ona söylemeyeceğinize söz verin. Verebileceği tepkiden korkuyorum.

Siz: Tabii ki, siz veya çocuklarınız acil bir tehlike altında olmadığınız sürece 
bunu kimseyle paylaşmayacağım. Acil tehlike varsa yardım için iletişime 
geçmem gerekiyor.



6 Ev içi ve aile içi şiddet kaynakları – Kasım 2022

Şunları yapın
 • Yardımı reddettikleri takdirde geri 

gelebileceklerini bilmelerini sağlayın

 • Onunla iletişim kurmanın en iyi ve en 
güvenli yolunun ne olduğunu sorun

 • Kişiyi ev içi ve aile içi şiddete yönelik 
yardımın ücretsiz olduğuna inandırın, 
çünkü bazı insanların maliyetler 
hakkında endişelenmesi yaygındır

 • Herkesin ihtiyaçlarının farklı olduğunu 
ve bazı yaklaşımların herkes için işe 
yaramayabileceğini dikkate alın

 • Kişiyi kendisi için karar vermesi için 
güçlendirin.

Şunları yapmayın
 •  Şiddet kullanan kişiyle yüzleşmek 

veya şiddet içeren bir duruma 
müdahale etmeye çalışmak, çünkü 
bu size veya ev içi ve aile içi şiddete 
maruz kalan kişiye zarar verebilir

 • Mağdur ve şiddet kullanan kişi 
birlikte iken onlara danışmanlık teklif 
etmek veya sağlamak. Bu, ev içi ve 
aile içi şiddet durumları için uygun 
değildir ve mağdur kişi ve kendiniz 
için tehlikeyi artırabilir.

Ev içi ve aile içi şiddeti duyduğunuzda sıkıntı hissetmek normaldir. Kendi sağlığınızla ilgili desteğe 
ihtiyacınız varsa ve bir profesyonelle konuşmak isterseniz 13 11 14 numaralı telefondan Lifeline ile 
iletişime geçin.

3.  Destek seçenekleri sunun

Kişi: Çok teşekkür ederim. Şimdi ne yapacağımdan emin değilim.

Siz: Dürüst olmak gerekirse, duyduklarım beni endişelendirdi. Bence 
profesyonel tavsiye almalıyız, ancak bunu yapmaktan rahatsızlık 
hissetmeyecekseniz. New South Wales Ev İçi Şiddet Hattı (New South 
Wales Domestic Violence Line) adında bir hizmet var ve ne yapacağımızı 
anlamamıza yardımcı olabilirler ve onları her zaman arayabiliriz.

Kişi: Ah, bundan henüz emin değilim, bunun hakkında düşünebilir miyim?

Siz: Tabii ki. Bir profesyonelden tavsiye istemeye karar verirseniz, 
aramayı birlikte yapabiliriz. Konuşmak istediğiniz başka bir şey var mı?

Kişi: Sanırım şimdilik iyiyim. Birinin sizi dinlemesi güzel.

Siz: Şimdi eve gitmek için kendinizi güvende hissediyor musunuz?

Kişi: Evet, ama hissetmezsem size bildireceğim.

Siz: Benimle istediğiniz zaman konuşabilirsiniz.



Şiddet kullanan 
kişilere yanıt 
verme
Birisi size ailesine veya yakınlarından birine şiddet 
kullandığını söyleyebilir.
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Kendinizi rahat hissetmiyorsanız o kişiye cevap vermek zorunda olmadığınızı 
hatırlayın. O kişiyle etkileşim kurmak istemiyorsanız, Erkek Yönlendirme Servisi’nin 
(Men’s Referral Service) telefon numarasını (1300 766 491) ona verebilirsiniz.

Yanıt vermeye karar verirseniz, lütfen aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Birinin ev içi ve aile içi şiddeti ne zaman kullandığı her 
zaman açık değildir. Sizden ilişki tavsiyesi isteyebilir veya 
evlilik çatışmalarından bahsedebilir, bu nedenle ev içi ve 
aile içi şiddetin uyarı işaretlerini dikkatlice dinleyin

 •  Toplantıda başkaları olduğundan veya kendinizi güvensiz 
hissediyorsanız görüşmenin kolayca ayrılabileceğiniz bir 
alanda olduğundan emin olun

 • Tavsiyenizi isteyerek sorumluluk alıyorsa minnet gösterin, 
ancak şiddet kullanmanın asla kabul edilemez olduğunu 
açıkça belirtin.

Şunları yapmayın:

 • Herhangi bir istismar davranışını haklı çıkarmak veya 
önemsizleştirmek

 • Kişileri çiftler için danışmanlığa veya öfke yönetimi 
sınıflarına yönlendirmek. Bu, ailelerine şiddet kullanan 
insanlar için uygun değildir

 •  Kızgınlık hissetseniz bile o kişiyle tartışmak veya onu 
utandırmak. Şiddet kullanımlarını artırabilir ve yardım 
istemekten caydırabilir

 • Bir mağdurun size bildirdiği herhangi bir şeyden 
bahsetmek. Bu mağdurun güvenliğini tehdit edebilir.
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Bu konuşma kılavuzunda, şiddet kullanan 
biriyle yapılan bir sohbete nasıl yaklaşılacağı 
gösterilmektedir.

Şunları yapmanızı öneririz: 

 • Açık uçlu sorular sorun
 • Empatiyi teşvik edin
 • Sorumluluk almayı teşvik edin

Kişi şöyle diyebilir: “Beni çok kızdırdı, kendimi kaybettim!”

 Açık uçlu bir soruyla yanıt vermek için  “Kendinizi kaybedince ne oluyor?” 
şunları sorabilirsiniz:

Onun yanıtı: “Sesimi yükseltiyorum, bazen bir şeyleri fırlatıyorum  
 veya kırıyorum.”

 Empatiyi teşvik etmek için şunları “Diğer aile üyelerinizin nasıl hissettiğini  
söyleyebilirsiniz:  düşünüyorsunuz?”

Onun yanıtı: “Emin değilim, korkmuş olabilirler, ama eşim her  
 zaman kendimi kaybetmeme neden oluyor.”

Sorumluluk almayı teşvik için  “Bana söylediğiniz için teşekkür  
şunları söyleyebilirsiniz: ederim. Endişeliyim ve davranış  
 şeklinizin yanlış olduğuna  
 inanıyorum. Hazırsanız, destek  
 almanıza yardımcı olabilirim.”

Sohbet kılavuzu
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Yardımcı kişiler: kriz  
sırasında destek verecek 
yardım hatları

Acil bir durumda, Üçlü Sıfırı (000) arayın.
Tavsiyenizi isteyen birinin acil yardıma ihtiyacı varsa, bu 
hizmetler haftanın 7 günü, günün 24 saati kullanılabilir.

Çocuk koruma yardım hattı  
(Child Protection Helpline)

Zarar görme riski altındaki çocuklar için destek.

132 111

Link2Home

Konut veya barınak desteği.

1800 152 152

1800 Respect

Mağdurlar için ulusal danışmanlık desteği.

1800 737 732

NSW Ev İçi Şiddet Hattı  
(NSW Domestic Violence Line)

Mağdurlar için Eyalet danışmanlık ve yönlendirme 
destek hizmeti.

1800 65 64 63

Genel tavsiye için DV hattını arayabileceğinizi, 
ancak mağdurun yönlendirme için hazır bulunması 
gerektiğini lütfen unutmayın.

Erkekleri Yönlendirme Hizmeti  
(Men’s Referral Service)

Şiddet kullanan erkeklere destek.

1300 766 491

Yazılı ve Sözlü Tercümanlık Hizmeti 
(Translating and Interpreting Service - TIS)

Ev içi ve aile içi şiddet hizmetleri de dahil olmak üzere 
desteğe erişmek için tercüman kullanması gereken 
kişiler için hizmet.

131 450
www.tisnational.gov.au
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Yardımcı kişiler:  
diğer destek servisleri

Çoğu destek hizmeti pazartesiden cumaya mevcuttur ve 9:00-17:00 saatleri 
arasında çalışır, ancak bazıları değişebilir.

LawAccess 

Genel adli yardım.

1300 888 529

NSW Kadınlar için Hukuk Hizmetleri 
(Women’s Legal Services NSW)

Kadınlar için hukuki destek.

02 8745 6999
www.wlsnsw.org.au/contact-us/

Adli Yardım Ev İçi Şiddet Birimi  
(Legal Aid Domestic Violence Unit)

Ev içi ve aile içi şiddete maruz kalan kadınlara  
hukuki destek.

1800 979 529

Mağdur Hizmetleri Erişim Hattı  
(Victim Services Access Line)

Şiddet suçlarının mağdurları için uzun süreli 
danışmanlık ve destek.

1800 633 063

Centrelink Sosyal Hizmet Servisleri 
(Centrelink Social Work Services)

Mali yardım. Bir sosyal hizmet uzmanıyla konuşmayı 
isteyin.

136 150

Göçmenlik Danışma ve Hakları Merkezi 
(Immigration Advice and Rights Centre)

Vizesi olan kişiler için destek.

02 8234 0700

NSW Yaşlanma ve engellilik istismarı yardım 
hattı (NSW Ageing and Disability Abuse 
Helpline)

İstismar yaşayan yaşlılar veya engelli kişiler için 
destek.

1800 628 221
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Ev içi ve aile içi şiddet hakkında aldığınız herhangi 
bir açıklamadan bilgi kaydetmeniz gerekmez, 
ancak birini desteklerken not almak yararlı olabilir. 
Bilgileri kaydetmeye karar verirseniz şunları 
unutmayın:

 •  Bunu yapmak için tavsiye isteyen kişiden izin 
isteyin

 •  Kaydetme isimsiz olmalıdır. Adlar, yaşlar, 
adresler veya birinin kimliğini açığa 
çıkarabilecek diğer bilgiler gibi bilgileri 
eklemeyin

 •  Bu bilgileri güvenli ve özel olarak saklayın

 • Bazı durumlarda polis gibi yetkililerle bilgi 
paylaşmanız gerekecektir.

Objektif olun
Yalnızca size söylenen bilgileri kaydedin. Durum 
veya ilgili insanlar hakkında varsayımlarda 
bulunmadığınızdan veya yargılamadığınızdan emin 
olun.

Örneğin: 

Şöyle yazın: “Hala şiddet kullanan ve çocukları 
zarar görme riskine sokabilecek bir eşle yaşıyor.”

Şöyle yazmayın: “Sorumsuz ve hala istismarcı 
kocasıyla yaşıyor. Belli ki çocuklarını 
umursamıyor.”

Not  
alma

Record of information

DATE:

TIME:

Safety concerns:

What kind of support did I provide?

Did I seek professional advice? What was the outcome?

Am I meeting with them again?

Summary: 

Not Alma Şablonu

Not alma şablonuna erişmek için arka 
sayfadaki QR kodunu tarayın.
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Bunları biliyor 
muydunuz?

Normal çatışma ile ev içi ve aile içi şiddet 
arasındaki fark nedir?

İlişkilerde bazı çatışmalar normaldir, ancak istismar 
asla iyi değildir. İstismar, insanlara fiziksel, psikolojik 
veya sözlü zarar veren davranışlardır ve bazen 
başka bir kişi üzerinde güç ve kontrol kazanmak 
için kullanılır. İstismar türleri hakkında daha fazla 
bilgi edinmek için: www.dcj.nsw.gov.au/children-
and-families/family-domestic-and-sexual-violence/
about-domestic-and-family-violence/what-is-
domestic-and-family-violence.html

Kadın haklarının geliştirilmesi toplumsal istikrarı 
tehdit eder mi?

Kadın hakları insan haklarıdır. Bir toplumda ev içi ve 
aile içi şiddetin önlenmesi toplumu güçlendirecektir. 
Araştırmalar, kadına yönelik şiddetin, kadınları 
erkeklerle eşit görmeyen tutumlara sahip yerlerde 
yaşanmaya devam edeceğini göstermiştir.

Aile üyelerine veya size yakın insanlara güç 
kullanmak uygun mudur?

Hiçbir şiddet türü asla kabul edilemez. Herhangi 
birini iradesi dışında herhangi bir davranışa 
zorlamak kabul edilemez ve yasalara aykırıdır.

Ya birisi ev içi ve aile içi şiddet veya cinsel saldırı 
hakkında yanlış bir iddiada bulunursa?

Ev içi ve aile içi şiddet veya cinsel saldırı ile ilgili 
yanlış iddialar son derece nadirdir. Ev içi ve aile içi 
şiddet ve cinsel saldırı polise yeterince bildirilmiyor. 
İnsanlar genellikle inanılmama korkusu da dahil 
olmak üzere birçok nedenden dolayı bildirmekte 
isteksizdir.

Ev içi ve aile içi şiddet, travmatik ve şiddete maruz 
kalmış bir büyümenin sonucu mudur?

Şiddet kullanmak bir seçimdir. Çocukluk çağında 
ev içi ve aile içi şiddete maruz kalmış ve yetişkin 
olduklarında şiddet kullanmayan birçok insan vardır.

Bir mağdurun isterse şiddet içeren bir ilişkiden 
ayrılması veya ilişkiyi durdurması kolay mıdır?

Bir kişinin istismar içeren bir ilişkiden 
ayrılamamasının birçok nedeni vardır. Birçok mağdur 
ayrılmak istiyor, ancak yapamıyorlar çünkü:

 • Kendilerinin veya çocuklarının güvenliği için 
korkuyorlar

 • Kendilerini geçindirecek paraları yok

 • Gidecek hiçbir yerleri yok

 • Kimsenin onlara inanmayacağını düşünüyorlar

 • Utanıyorlar

 • Aileyi bir arada tutmaya çalışmak istiyorlar.

Mağdurlar, ayrılmaya çalıştıklarında veya istismar 
edildikleri ortamı terk ettikten hemen sonra ciddi 
şiddet ve ölüm riski altındadır.

Ev içi ve aile içi şiddet sadece evli çiftler arasında 
mı oluyor?

Hayır. Aile üyelerine, aynı evde yaşayan insanlara, 
evli ve evli olmayan çiftlere ve eski eşlere olabilir. 
Kültürel geçmişlerine, dinlerine, cinsiyetlerine, 
cinselliklerine veya ekonomik durumlarına 
bakılmaksızın herkesin başına gelebilir.

Şiddet kullanan bir kişi, bir ilişkiden ayrılmak 
isteyen mağdur bir kişinin çocuğunu görmesini 
engelleyebilir mi?

Hayır. Çocuklar, ebeveynleri ayrılmış olsa bile, her iki 
ebeveynle de ilişki kurma hakkına sahiptir. Bununla 
birlikte, şiddet kullanan bir kişinin çocuklarıyla 
geçirmesine izin verilen süre, çocukların zarar 
görme riski altında olması durumunda değişebilir. 
Her vaka farklıdır ve Aile Hukuku (Family Law) 
konusunda deneyimli bir avukattan hukuki tavsiye 
alınmalıdır. Aile Hukuku konularında ev içi ve 
aile içi şiddetin nasıl ele alındığı ve ayrılıktan 
sonra çocuklara yönelik düzenlemelerin nasıl 
kararlaştırıldığı hakkında daha fazla bilgi edinmek 
için: www.familyviolencelaw.gov.au/family-law/
arrangements-for-children/how-does-the-court-
consider-domestic-and-family-violence/

Ev içi ve aile içi şiddet hakkında bazı gerçekler.

http://www.dcj.nsw.gov.au/children-and-families/family-domestic-and-sexual-violence/about-domestic-and-family-violence/what-is-domestic-and-family-violence.html
http://www.dcj.nsw.gov.au/children-and-families/family-domestic-and-sexual-violence/about-domestic-and-family-violence/what-is-domestic-and-family-violence.html
http://www.dcj.nsw.gov.au/children-and-families/family-domestic-and-sexual-violence/about-domestic-and-family-violence/what-is-domestic-and-family-violence.html
http://www.dcj.nsw.gov.au/children-and-families/family-domestic-and-sexual-violence/about-domestic-and-family-violence/what-is-domestic-and-family-violence.html
http://www.familyviolencelaw.gov.au/family-law/arrangements-for-children/how-does-the-court-consider-domestic-and-family-violence/
http://www.familyviolencelaw.gov.au/family-law/arrangements-for-children/how-does-the-court-consider-domestic-and-family-violence/
http://www.familyviolencelaw.gov.au/family-law/arrangements-for-children/how-does-the-court-consider-domestic-and-family-violence/
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Toplumunuzda 
farkındalığı artırma

Bir dini veya toplum lideri olarak, konumunuzu ev 
içi ve aile içi şiddet hakkında farkındalık yaratmak 
için kullanabilirsiniz. Farkındalığı artırmak, şiddeti 
önlemenin önemli bir parçasıdır.
Burada verilen örneklere benzer bir şey yapmak veya bu bilgileri kendi tanıtım etkinliğinizi 
planlamak için kullanmak isteyebilirsiniz. Günlük liderlik faaliyetinizde ev içi ve aile içi şiddet 
hakkında farkındalığı nasıl artırabileceğinizi de düşünebilirsiniz.

Vaazlar veya halka açık toplum duyuruları yoluyla tanıtım 

Bu neden önemlidir?

Ev içi ve aile içi şiddet hakkında konuşmak, hassas bir konu olduğu için zor olabilir. Ancak bu 
mesajlar toplum üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Diğer liderleri ve toplumun üyelerini farkındalığı yaymaya teşvik edebilir. Ayrıca, birisini ev içi 
ve aile içi şiddetle ilgili kendi deneyimleri hakkında konuşmaya teşvik edebilir.

Mesajınızı tanıtmaya yönelik yönergeler

 • Mesajınızın mümkün olduğunca açık olduğundan emin olun

 • “Şiddet asla kabul edilemez” veya “Mağdurlar yaşadıkları herhangi bir 
şiddetten sorumlu değildir” gibi ifadeler kullanın

 •  Saygılı, eşit ve sağlıklı bir ilişki veya aile oluşturan şeyler hakkında 
konuşun. Sağlıklı ilişkiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için: 
www.1800respect.org.au/healthy-relationships

 • Eşit ve saygılı ilişkileri ve aileleri teşvik etmek için inancınızdan kutsal 
metinleri, kutsal yazıları ve uygulamaları kullanın.

Mesajınızın mümkün 
olduğunca açık 
olduğundan emin olun.
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Sosyal medyada farkındalık yaratmak

Farkındalığı yaymak için Facebook, Twitter veya Instagram gibi sosyal medya platformlarını 
da kullanabilirsiniz. Gönderinize ekleyebileceğiniz bazı örnek mesajlar şunlardır:

 • Güvenli ailelerde kişiler birbirlerine eşit ve saygılı davranırlar.

 • Aile içi şiddete son verin ve çocuklarımızı koruyun.

 • Eşinizin ailesini görmesini engellemek istismardır.

 • Birini küçültmek doğru değildir, şaka olarak bile.

 • Kadına ve çocuğa yönelik şiddet herkesi etkilemektedir.

 • Herkesin güvende olma hakkı vardır. Evlerinizi ve toplumlarınızı güvenli bir yer haline 
getirin.

 • Çocuklar gördüklerini yapar – etkinizi olumlu hale getirin!

 • İyi ilişkiler, birbirlerinin farklılıkları konusunda güven ve destek temeline sahiptir.

Ayrıca, yardımcı kişileri tanıtmak isteyebilirsiniz.

Güvenli 
ailelerde 
kişiler 
birbirlerine 
eşit ve saygılı 
davranırlar.

Sağlıklı ilişkiler hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için 
burayı tıklayın.

Stopping 
your partner 
from seeing 
their family
is abuse.

To learn more about healthy 
relationships click here.

Kadına ve 
çocuğa yönelik 
şiddet herkesi 
etkilemektedir.

Sağlıklı ilişkiler hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için 
burayı tıklayın.

Eşinizin 
ailesini 
görmesini 
engellemek 
istismardır.

Sağlıklı ilişkiler hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için 
burayı tıklayın.

Stopping 
your partner 
from seeing 
their family
is abuse.

Çocuklar 
gördüklerini 
yapar – 
etkinizi 
olumlu hale 
getirin!

Sağlıklı ilişkil-
er hakkında 
daha fazla 
bilgi edinmek 
için burayı 
tıklayın.
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Tanıtım faaliyetlerinizi ne zaman 
planlamalısınız?

Mesajınızı iletmek için uygun olabilecek bazı 
tarihler şunlardır:

 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

 •  21 Mart Uyum Günü

 • 7 Nisan Dünya Sağlık Günü

 • Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının birinci 
Pazar günü

 • 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü

 • Babalar günü, her yıl Eylül ayının ikinci 
Pazar günü

 • 21 Eylül Uluslararası Barış Günü

 • Şiddetsiz Hafta, her yıl Ekim ayının 
üçüncü haftası

 • 25 Kasım Beyaz Kurdele Günü

 • 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü

 • 25 Kasım - 10 Aralık Toplumsal Cinsiyet 
Şiddetine Karşı 16 Günlük Aktivizm

Festivaller ve bayramlar gibi toplumunuzda 
önemli olan diğer günler de ev içi ve aile içi 
şiddet hakkında farkındalık yaratmak için iyi 
fırsatlar olabilir.

Sizin için yararlı olabilecek girişimler, 
kampanyalar ve kuruluşlara 
örnekler:

 • Avustralya Müslüman Kadınlar İnsan 
Hakları Merkezi (Australian Muslim 
Women’s Centre for Human rights)

 –  İnternet sitesi: 
www.amwchr.org.au/ 

 •  Aile İçi Şiddete Karşı Yürüyüş (Walk 
Against Family violence)

 –  Facebook: 
www.facebook.com/WAFVAU/

 •  İnanç Güven Kurumu (Faith Trust 
Institute)

 –  İnternet sitesi: 
www.faithtrustinstitute.org/

 • Aile İçi Şiddete Karşı Illawarra Komitesi 
(Illawarra Committee Against Domestic 
Violence)

 –  İnternet sitesi: 
www.icadv.org.au/ 

 •  Gözetimimiz

 –  İnternet sitesi: 
www.ourwatch.org.au/filter-tools-and-
resources/

http://www.facebook.com/WAFVAU/
http://www.ourwatch.org.au/filter-tools-and-resources/
http://www.ourwatch.org.au/filter-tools-and-resources/
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There is no 
place for 
domestic 
and family 
violence in our 
community.
You can call 1800 737 732
at any time for free and 
professional advice. 

Or you can talk to someone from 
our organisation, and we can help 
you fi nd the support you need.

Please contact us.

In an emergency, please call 000.

Tanıtım  
afişi

Bu afiş, 1800 Respect yardım hattını tanıtmak için tasarlanmıştır. 
Kuruluşunuzun iletişim bilgilerini afişe ekleyebilirsiniz. Alternatif olarak, 
kendinizinkini oluşturmak için aşağıdaki ifadeleri kullanabilirsiniz. 

Afiş şablonu

Afiş şablonuna erişmek için arka sayfadaki 
QR kodunu tarayın. 



Bu kaynaklara çevrimiçi olarak erişmek için 
lütfen bu QR kodunu tarayın. 

Bize ulaşın: 

multiculturalengagement@justice.nsw.gov.au

mailto:multiculturalengagement%40justice.nsw.gov.au?subject=
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