
 

Action on Disability within Ethnic  

Communities Inc. (ADEC) 

Şiddete HAYIR deyin!  



Şiddet, birinin size zarar verecek şekilde davranmasıdır.  

Şiddet türleri nelerdir?  

Şiddet  Şiddet  

Fiziksel şiddet, birinin bedenini veya bir 
cismi kullanarak size zarar vermesidir. 

 Yumruk veya tekme atma 

 Zapt etme 

 İtip kakma  

 

Finansal şiddet, birinin paranızı veya 

malınızı onayınız olmadan veya baskı 

yoluyla haksız bir şekilde kullanması 

veya kontrol etmesidir. Örneğin, birinin: 

 Paranızı sizden saklaması 

 Paranızı kendi menfaati için harcaması 

 İşe girmenizi veya işe gitmenizi 

engellemesi  



Şiddet  

Duygusal şiddet, birinin aşağıdakileri 
yaparak size zarar vermesidir: 

 Bağırma 

 Küfretme 

 Sizi reddetme veya tehdit etme 

 Size hakaret etme veya sizi yok sayma  

 
Cinsel şiddet, birinin istenmeyen cinsel 
davranışlar yoluyla size zarar vermesidir. 

 Özel bölgelerinize dokunma 

 Rıza olmadan cinsel ilişki  

 

İhmal, size fiziksel, duygusal, eğitsel, 

tıbbi destek veya güvenlik desteğinin 

sağlanmadığı durumlardır. 

 Doktora götürülmemek  

 Uzun süre boyunca ilgilenilmeden yalnız 

bırakılmak 

 Yeterince yemek verilmemesi  



 Fiziksel yaralanma (zedelenme, kesik, kırık) 

 Para üzerinde kontrol sahibi olmama 

 Sıklıkla aç kalma veya yıkanamama 

 Sosyal becerilerde veya iletişim becerilerinde 

kayıp 

 İçe kapanma konuşma isteksizliği 

 Açıklanamayan ani ruh hali değişimleri 

 Davranış veya görünüm değişiklikleri 

 Kendi kendine zarar verme 

 Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar 

 Tuvaleti rahat kullanamama  

Şiddet belirtileri  



 Kronik bir hastalığa                                        

veya engele sahip olma  

 Bakıcılara bağımlı olma 

 Aile veya destek ağlarının bulunmaması 

 Yardım alabileceğinden haberdar 

olmama 

 Destekli bir tesiste yaşama 

 Gündüz bakım hizmetlerine katılma 

 Dil engelleri 

 İletişim güçlükleri  

Risk faktörlerinden bazıları nelerdir?  



Şiddetin vuku bulabileceği durumlar 

Çoğu yer ve kişiler güvenlidir ancak yinede şiddet vuku 

bulabilir. 

 Herhangi biri şiddet uygulayabilir 

Aileniz, arkadaşlarınız veya tanıdığınız 

biri 

 

Tanımadığınız biri 

 

Personel ve işçiler 

 

Gönüllüler 

 

Tesis sakinleri – bakım evlerinde veya 

engelli tesisinde sizinle birlikte yaşayan 

kişiler  



Şiddetin vuku bulabileceği durumlar Haklarınız  

Şiddetin hiçbir türü kabul edilemez.  

Herkes eşit haklara sahiptir: 

 Güvende olma 

 Saygı görme 

 Kendi seçimlerini yapma 

 Şiddeti anlama ve bildirme 

 Diğer herkes ile aynı şekilde 

muamele görme 

Şiddete uğramak sizin hatanız değildir.  

Güvende hissetmenize yardımcı olmaya hazır birçok 
kuruluş mevcuttur.  

Şiddeti bildirdiğimizden emin olmamız gerekir.  

Yardım alabilirsiniz. 



Yardım alabilirsiniz!  Yardım alabilirsiniz!  

Şiddeti bildirmek veya bir şikayette bulunmak için 
lütfen aşağıdaki kurum ve kuruluşlar ile temasa geçin:  

 

 Yazılı ve Sözlü Tercüme Hizmetleri (TIS) 

 

Bir tercüman ile görüşmek için 

dilinizi seçin ve ardından, konuşmak 

istediğiniz kuruluşu arayın.  

Telefon: 13 14 50 

 

Victoria Emniyeti  
 

Tehlikedeyseniz 000 numaralı telefonu arayın.  

 

Engelli Hizmetleri Temsilciliği Dairesi (DSC) 
 

Bir hizmet sağlayıcı hakkında şikayette bulunmak için. 

Telefon: 1800 677 342 



Yardım alabilirsiniz!  Yardım alabilirsiniz!  

Victoria Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu 

(VEOHRC) 

 

Şahıslar veya kuruluşlar hakkında                    

şikayette bulunmak için.  

Telefon: 1300 292 153 

Telefon: 1300 152 494 (Tercüman Hattı)  

 

1800 Respect  
 

Cinsel saldırıya veya aile içi şiddete maruz kaldıysanız 
danışmanlık için.  

Telefon: 1800 737 732 

 

ADEC Avukatlık  

 

Durumunuza uygun hizmetlere erişme yardımı ve 

süreç boyunca destek için.  

Telefon: (03) 9480 7000 



Unutmayın  

Şiddet herkesi etkileyebilir. Şiddet kabul edilemez!  

Olanları birine anlattığınız için başınız derde girmez.  

Şiddete uğrayan başka biri ise, ona yardım edecek 
doğru kişiyi bulmanıza ADEC yardımcı olabilir.  

 
Hizmetler size yardımcı olmak için var.  

İhtiyaç duyarsanız yardım isteyin.  



Bu materyali hazırlayan: Action on Disability within 

Ethnic Communities (ADEC) Inc. 

Telefon: (03) 9480 7000 

E-posta: info@adec.org.au 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışmalar ve kaynaklar Sağlık ve İnsani Hizmetler 

Başkanlığı tarafından finanse edilmektedir.  

 



175 Plenty Road 

Preston Victoria 3072 

 

Telefon: (03) 9480 7000 

Faks: (03) 9480 3444 

Ücretsiz hat : 1800 626 078 

E-posta: info@adec.org.au 

 

İnternet sitesi: www.adec.org.au 

Twitter @ADECnfp 

www.facebook.com/ADECinc 

 

Dandenong ve Wyndham’da da ADEC ofisleri bulun-

maktadır; daha fazla bilgi için lütfen bizi arayın.  


