
Ev içi 
şiddet bir 
suçtur... 
Bahanesi 
yoktur

Doncaster
Doncaster Kadın Yardımı 01302 326411

Doncaster Belediye Yardımı ve 
Evsizlik 01302 862043

Tecavüz ve Cinsel İstismar 
Danışmanlığı 01302 360421

Doncaster Mağdur Desteği 01302 365531

Doncaster Bağımsız Ev içi Şiddet 
Avukatları 01302 737080

Barnsley
Barnsley Ev içi Şiddet Grubu 
(Pathways) 01226 249800

Mağdur Desteği 01226 243761

Barnsley Cinsel İstismar ve 
Tecavüz Kriz Yardım Hattı 
BSARCH 01226 298560

Barnsley MBC Ev içi İstismar 
Koordinatörü 01226 774966

Rotherham
Seçimler ve Seçenekler 01709 838400

Mağdur Desteği 01709 361076

Bağımsız Ev içi Şiddet Avukatlık 
Hizmeti 01709 823196

Rotherham Kadın Danışma 
Hizmeti 01709 835482

Genç Başlangıç  
(13-19 yaş arası) 01709 255266

GÜNEY YORKSHIRE POLİSİ
Yaşam riski varsa veya suç 
işleniyorsa 999

Genel sorularınız veya işlenmiş bir 
suçu ihbar etmek için 101

Sheffield

Ulusal Ev içi Şiddet Yardım Hattı 0808 2000247

Bağımsız Ev içi Şiddet Avukatlık 
Hizmet 01142 493920

Sheffield Ev içi İstismar Yardım Hattı 
(erkekler için destek mevcuttur)
sheffielddact.org.uk 0808 8082241

Toplum temelli destek projeleri 

Sheffield Ev içi İstismar Sosyal 
Yardım Hizmeti (erkekler için destek 
mevcuttur)     0114 2412749

Diğer destek hizmetleri 

Mağdurlara Destek (erkekler için ev 
içi istismar konusunda destek) 0114 2758411

Tecavüz ve Cinsel istismar 
Danışmanlık merkez 0114 2618990

Sheffield Kadın Danışma ve Terapi 
Hizmet 0114 2752157

Kırık Gökkuşağı Lezbiyen, Eşcinsel, 
Biseksüel ve Transseksüel (LGBT) 
Ev içi Şiddet Yardım Hattı 0300 9995428

NSPCC Gençler Merkezi 0114 2289200

Sosyal Bakım Hizmeti (24 saat) 0114 2734855

0386 - TURKISH



• Çevrenizdeki sosyal yardım derneklerinden, ev 
içi şiddet hizmetlerinden ve yardım hatlarından 
profesyonel tavsiye ve destek alın.

•  Bu kurumların sizinle güvenli bir şekilde nasıl 
irtibat kurabileceğini düşünün; örneğin iş 
telefonunuzdan veya arkadaşınızın adresinden 
gibi.

•  Çabuk ve kolayca kullanabileceğiniz bir telefonun 
yerini ve irtibat kurabileceğiniz güvenli kişilerin 
kim olduğunu düşünün – acil durumlarda 
kullanabileceğiniz arkadaşlarınız, polis veya 
destek dernekleri gibi yerlerin telefonlarını 
ezberleyin.

•  Çocuklarınızla, ailenizle, komşularınızla, 
dostlarınızla veya iş arkadaşlarınızla yardıma 
ihtiyacınız olduğunda polisi aramaları gerektiğini 
anlayabilecekleri bir işaret üzerinde anlaşın.

• Kaçış yollarını önceden iyice düşünün. 
Mümkünse çıkışı olmayan veya silah yerine 
kullanılabilecek malzeme içeren (örn. banyo 
veya mutfak gibi) odalardan kaçının.

•  Seyahat biletleri ve diğer masraflar için para 
biriktirmeye çalışın.

•  Her türlü yaralanmanız için tıbbi yardım alın, 
bunların mümkünse fotoğraflarıyla birlikte 
kaydedilmesini sağlayın. Bunlar daha sonra 
mahkeme davalarını desteklemek veya yeni eve 
çıkma gibi konularda kullanılabilir.

•  Evden ayrılmayı düşünürken yaptığınız planlarda 
kime güveneceğinizi iyi düşünün.

• Mahkeme emrinin makul bir seçenek olup 
olmadığını düşünün – yasal yardım alın.

•  Ev ve/veya arabanız için yedek anahtar kopyalatın 
ve bunları güvenli bir yerde saklayın.

•  Yedek giysi, telefon numaraları, anahtarlar ve 
para içeren bir çanta hazırlayın ve bunu çabucak 
alabileceğiniz güvenli bir yerde saklayın veya 
güvendiğiniz bir arkadaşınıza verin.

• Derhal kaçmanız gerekirse diye aşağıda 
belirtilenleri hazırda tutun:
- Doğum sertifikası, sosyal güvenlik kartları, 

sürücü ehliyeti, boşanma evrakları, kira veya 
mortgage belgeleri, sigorta bilgileri, okulla ilgili 
ve tıbbi kayıtlar, sosyal yardım ve göçmenlik 
evrakları, mahkeme belgeleri.

-  Kredi kartları, banka hesap numarası.
-  Bir miktar para. 
-  Araba, ev ve iş yeri için yedek anahtarlar.
-  Çocuklarınkiler de dahil olmak üzere ilaçlar ve 

reçeteler. 
-  Aile, arkadaşlar, doktorlar, avukatlar ve toplum 

derneklerinin telefon numaraları ve adresleri
-  Sizin ve çocuklarınız için giysiler ve avutucu 

eşyalar.
-  Fotoğraflar ve mücevher gibi manevi değeri 

olan diğer eşyalar.

• Çevrenizdekilerin sizi şiddet uygulayan kişiden 
koruyabilmeleri için o kişinin yakın zamanda 
çekilen bir fotoğrafı ve araba bilgileri gibi 
tanımlama ayrıntılarını da yanınızda bulundurun.

•  Çocuklarla evden ayrılma ihtimalini konuşun 
ve uzun vadede düzenlemeler değişebilse de 
çocuklarınızın hepsini yanınıza almaya çalışın.

Yani ayrıldıktan sonra (kendi evinizde veya 
taşındıktan sonra)
• Çocuklarla irtibat, kalacak yer başvuruları 

ve mahkeme emri seçenekleri hakkında 
uzmanlardan yasal yardım alın.

•  Telefon numaralarını rehberden sildirin ve 
arayanları kontrol edin. Acil durumda aranacak 
numaraları telefonunuza kaydedin.

• Kilitleri değiştirin ve güvenlik sistemi, duman 
alarmı ve dışarıyı aydınlatma sistemi taktırın.

•  Komşuları, işverenleri ve okulları her türlü 
mahkeme emri hakkında bilgilendirin ve şiddet 
uygulayan kişiyi çevrede görürlerse derhal polisi 
aramalarını rica edin.

• Okullar ve çocuklara bakan kişilerin, çocukları 
kimlerin alabileceğine dair bilgilendirildiğinden 
emin olun.

•  Gereken durumlarda, irtibat görüşmelerinden 
önce, görüşmeler sırasında ve sonrasında 
güvenlik önlemleri alın.

•  Çocukların okullarını, kullanılan taşıma aracının 
saati, şekli ve izlenen yol gibi işe gitme rutinlerini 
değiştirmeyi düşünün.

•  Şiddet uygulayan kişiyle birlikte yaşıyorken sıkça 
gidilen bankalar, mağazalar ve diğer benzer 
yerlerden kaçının.

•  Yardım gerektiğinde polisi arayacaklarını 
bilebilmeleri için aileniz, iş arkadaşlarınız, 
öğretmenleriniz veya dostlarınızla aranızda bir 
işaret sözcük belirleyin.

• İlgili tüm belgelerin kopyalarını (bireysel 
mahkeme emirleri dâhil olmak üzere) yanınızda 
bulundurun ve başka yaşanan olayları da yazılı 
kayıt altına alın.

ŞIDDET UYGULAYAN KIŞIYLE 
BIRLIKTE YAŞIYORSANIZ

EVDEN AYRILMAYI 
PLANLIYORSANIZ

ŞIDDET UYGULAYAN KIŞIYLE 
BIRLIKTE YAŞAMIYORSANIZ


