
Ailenizi ve arkadaşlarınızı  
Ev İçi ve Aile Şiddetinden koruyun 

NSW POLİS GÜCÜ SUÇU ÖNLEME DİZİSİ
Ev İçi ve A

ile Şiddeti

Suça ilişkin bilgi sağlamak üzere. İsim vermeden sağlanabilir.Acil olmayan durumlar için.Acil veya yaşamı tehdit eden durumlar için.

Ev içi ve aile şiddeti ayırım yapmaz ve New South Wales’in her semtinde meydana gelir. Farklı cinsiyetten, 
tüm yaşlardan ve kültürlerden kişileri etkiler ve ilişkilerimiz ve toplumlarımız için ölçüsüz hasarlara 
neden olur.

Ev İçi ve Aile Şiddeti, tüm cinayetlerin yaklaşık yüzde 40’ının etkenidir. New South Wales Polisi 
toplumumuzdaki ev içi ve aile şiddetini azaltmaya yükümlüdür ama, yardımınıza ihtiyacımız vardır. 

İşte ailemizi ve arkadaşlarımızı bu tür bir suçun etkilerinden korumak için hepimizin kullanabileceği 
bazı basit ipuçları. 

Kendinizi Ev İçi ve Aile Şiddetinden koruyun 
■■ Güvenliğiniz için korkuyorsanız veya saldırıya uğramışsanız DAİMA Üç Sıfır’ı 000 arayın.

■■ Ev İçi ve Aile Şiddetinin dinamikleri hakkında kendinizi EĞİTİN. Polisin size nasıl yardımcı 
olabileceğini öğrenin. www.police.nsw.gov.au/ (DFV uygulama ilkeleri) 

■■ Ev İçi veya Aile Şiddetinin kurbanı olduğunuzda ya da olmuşsanız, DAİMA uyanık olun. 
Sinsice izlemek olarak düşünülen davranışlara ilişkin anlayışınızı geliştirin.  
www.police.nsw.gov.au/ (sinsice izlemek nedir)

Ailenizi ve arkadaşlarınızı Ev İçi ve Aile Şiddetinden koruyun 
■■ Sadece seyirci KALMAYIN – ev içi şiddetin herhangi bir şeklini olurken gözlemlerseniz, derhal Üç 

Sıfır’ı (000) arayın.

■■ Ev içi şiddeti yaşayan tanıdığınız herhangi bir kişiyi, yerel polis karakolundaki Ev İçi Şiddet İrtibat 
Görevlisi ile ilişkiye geçmesi için TEŞVİK EDİN.

Sevdiklerinizi Ev İçi ve Aile Şiddetinden Koruyun 
■■ Şiddet içeren veya taciz edici davranışınızın sorumluluğunu yüklenin. Bilgi ve havaleler 

için Erkeklerin Havale Servisi ile 1300 766 491’den ilişkiye geçin.

■■ Bir zaman ilişkiniz olan kişiyle ilişkiye geçmeyi, onu taciz etmeyi ve izlemeyi SÜRDÜRMEYİN; 
bu, sinsice izlemedir ve bir suçtur.

■■ Ev içi şiddet kurbanı iseniz, Ev İçi Şiddet Hattı’nı 1800 65 64 63’ten arayarak daha fazla 
yardım İSTEYİN.

Ev İçi ve Aile Şiddeti hakkında daha fazla bilgi için lütfen 
www.police.nsw.gov.au/Domestic and Family Violence sitesine girin.

Suçu Önlemeye ilişkin daha fazla bilgi için lütfen www.police.nsw.gov.au  
sitesinde bizi ziyaret edin ve suçu önleme bağlantısını seçin.

Crime Prevention Fact Sheet (Domestic & Family Violence) – Turkish

http://www.police.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/165202/domestic-and-family-violence-code-of-practice.pdf.pdf
http://www.police.nsw.gov.au/community_issues/domestic__and__family_violence/what_is_stalking
http://www.police.nsw.gov.au/community_issues/domestic__and__family_violence/about_domestic__and__family_violence
http://www.police.nsw.gov.au

