
Aşağıdaki durumlarda 0808 808 2241 no.lu telefondan Sheffield Aile İçi 
Şiddet Yardım Hattı'nı arayabilirsiniz: 

• bir yakınınız tarafından size aile içi şiddet uygulanıyorsa 
• aile içi şiddeti atlatmaya çalışıyorsanız ve yardıma ihtiyacınız varsa 
• aile üyeleri veya arkadaşlarınız hakkında endişeleniyorsanız ve daha fazla 

bilgi edinmek istiyorsanız 
• müşterilerine yardımcı olmak için bilgi almak isteyen bir profesyonelseniz 
• hizmetler hem kadınlar hem erkekler için sunulmaktadır  

Yardım hattını şu konularda arayabilirsiniz: tavsiye, destek, kalacak güvenli bir 
yer veya başınıza gelenler hakkında konuşacak birine ihtiyaç duyuyorsanız. 
Yardım hattını sabit telefonlardan ve pek çok cep telefonu operatöründen, ör: 
Virgin, O2, T-Mobile, Orange, Vodafone ve 3 aramak ücretsizdir.  

Dil Desteği 

Yardım hattını aradığınızda sizin dilinizi konuşan birileri yoksa, sizinle konuşmak 
için bir tercüman ayarlayacağız.  

Aile içi şiddet nedir? 

Kişisel veya aile ilişkilerinde gerçekleşen her türlü şiddet aile içi şiddettir. Fiziksel, 
duygusal, cinsel veya finansal istismar ile zorla evlendirme ve "namus" gerekçeli 
şiddeti içerebilir. Tüm kültürlerde ve her yaşta, farklı cins ve aynı cins ilişkilerde 

görülebilir. Şiddet uygulayan kişi, eş, eski eş veya bir aile üyesi olabilir.  

Aile içi şiddet güç ve kontrol ile ilgilidir. Çok nadiren tek kereliktir ve zaman içinde 
daha kötü bir hale gelir. Şiddete maruz kalıyorsanız bu sizin suçunuz değildir ve 

siz çok daha iyisini hak ediyorsunuz. 

Yardım hattı çalışanları kimlerdir? 

Yardım Hattı çalışanları deneyimli aile içi şiddet çalışanlarıdır ve şiddet hakkında 
konuşmanın zor olduğunu ve olup bitenler konusunda kafanızın karışabileceğini 

ve üzülebileceğinizi anlayacaklardır. Sizi dinleyip, ihtiyacınız olan desteği 
bulmanıza yardımcı olabilir ve ne gibi seçenekleriniz olduğu konusunda sizi 
bilgilendirebilirler. Kendi seçimlerinizi yapmanıza yardımcı olabilirler. Tüm 

yardım hattı çalışanları, farklı kültür ve topluluklara ilişkin sorunları anlayabilecek 
şekilde eğitilmişlerdir ve sizi daha fazla tehlikeye atacak bir şey 

yapmayacaklardır (veya birine söylemeyeceklerdir). 

 

 



Sheffield Aile İçi Şiddet Hizmetleri  

Sheffield Aile İçi Şiddet hizmetleri; aile içi şiddetten ciddi zarar görme riski altında 
olanlar ve kadın sığınmacılara yönelik bir yardım hattı, topluma yönelik yardım 

hizmeti ve Bağımsız bir Aile İçi Şiddet Savunma Hizmeti'nden oluşur.  

Bu, gizli bir hizmet mi? 
 
Kendiniz hakkında bize söylediğiniz her şey, Sheffield Aile İçi Şiddet Yardım Hattı 
Hizmeti tarafından gizli tutulacak olup, güvenlik ihtiyacınıza saygı duyarız.  
  
Siz, başka bir yetişkin, çocuk veya genç bir kişi ile alakalı olarak bilgileri ifşa 
etmemizi gerektiren acil güvenlik sorunları olması durumunda, sizi mümkün olan 
düzeyde bilgilendirip katılımınızı sağlamaya çalışacağız. Başka bir hizmete 
erişim sağlamanıza yardımcı olursak, bilgilerinizi söz konusu hizmetle 
paylaşmadan önce izninizi isteyeceğiz. Size elimizden gelen en iyi hizmeti 
sunabilmemiz için, bizi bir daha arama ihtiyacı hissetme olasılığınıza karşı, 
sizinle yaptığımız görüşmenin kaydını saklayacağız.  
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