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Psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddete ma-
ruz kaldınız mı ya da size yakın birisi kaldı 
mı? Fiziki olarak saldırıya uğradınız mı veya 
tehditler alıyor musunuz? Hangi şiddet tü-
rüne maruz kaldıysanız ya da kalıyorsa-
nız - fark etmez: Genelde beklenmedik bir 
anda gelir, çaresizlik, öfke veya korku gibi 

duygulara neden olur ve hayatı tamamen 
değiştirir. Şiddet Mağdurları Başvuru Mer-
kezi olarak bizler size bu durumlarda des-
tek ve danışmanlık hizmeti veriyoruz - ma-
ruz kalınan şiddeti psikolojik olarak aşma, 
hukuki süreçler ve acil barınma noktaları 
bulma.  

Bunun başıma gelebileceğini 
hiç düşünmemiştim.

Bize başvurun: 
052 625 25 00
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Şiddet söz konusuysa 
yanınızdayız
Tüm görüşmelerimiz anonim yapılmaktadır ve yasal gizlilik 
hükümlerine tabidir.

Aile (ev) içi şiddet
 Partneriniz sizi dövdü mü?
 Çocuğunuz sizi tehdit mi ediyor?
 Bir aile üyesi size hakaret ediyor, sizi 

aşağılıyor, taciz ediyor, yaralıyor veya sizi 
bir şeye zorluyor mu?

 Size yakın bir kişi aile içi şiddet mağdu-
ru mu?



Cinsel şiddet
 Cinsel eylemlere zorlandınız mı?
 İş yerinde / boş zamanınızda / okulda 

cinsel tacize (örneğin sözlü, el hareket-
leri, temas veya mesaj olarak) maruz 
kaldınız mı?

 Tecavüze uğradınız mı veya cinsel şiddet 
gördünüz mü?

 Size yakın bir kişi cinsel şiddet mağduru 
mu?

Genel olarak şiddet
 Siz ya da başka bir kişi saldırıya uğradı 

ve yaralandı mı?
Bir trafik kazası geçirdiniz mi ve bu esna-

da yaralandınız mı?
 İnternette ya da gerçek hayatta birisi 

tarafından stalklanıyor, takip ediliyor ya 
da rahatsız ediliyor musunuz?

 Sosyal hizmet uygulamalarının mağduru 
musunuz (aile dışı bakım kurumlarına, 
koruyucu aileye yerleştirme)?

 Zorla evlendirme veya insan ticareti 
mağduru musunuz?

Size yakın bir kişi şiddet mağduru mu?

Ebeveynlerin, akrabaların veya başka 
kişiler sana vuruyor mu ya da tekme 
atıyor mu?

 İnternette, okulda, boş zamanda ya da 
evde hiç kimse seni tehdit etti mi, sana 
hakaret etti mi ya da şantaj yaptı mı?  

 Herhangi bir kişi tarafından cinsel 
eylemlere zorlandın mı?

Şiddet mağduru olan birini tanıyor 
musun?

Çocuklara ve gençlere 
yönelik şiddet



Çalışma şeklimiz Danışmanlık verdiğimiz konular:
 maruz kalınan şiddet.
 sonraki muhtemel adımların planlanması.
 mağdur olarak haklarınız.
 bir ceza davası açılması.

Size destek verdiğimiz konular:
 maruz kalınan şiddetin ve psikolojik sonuçlarının üstesinden gelme.
 maruz kalınan şiddetin finansal olarak aşılması.
 profesyonel, psikolojik & hukuki destek arama.
 acil barınma yerleri arama.

Açıklığa kavuşturduğumuz konular:
 sonraki adımların nasıl atılabileceği.
 hangi maddi tazminatlara hak kazanılabileceği.
 başka nerelerden destek alınabileceği.



Uzmanlar için danışmanlık
Kimler başvurabilir?
Herkes. Sosyal hizmet çalışanlarını, eğitim 
çalışanlarını, doktorları, işverenleri ve gün-
delik meslek hayatı kapsamında şiddete 
maruz kalan ve şiddet mağdurlarıyla te-
mas halinde olan herkesi destekliyoruz.  

Başvuru merkezi ne sunuyor?
Şiddet mağdurları hakkında sahip oldu-
ğumuz kapsamlı bilgiyle şiddetin teknik 
boyutunu belirliyor ve konuyla alakalı pro-
fesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. 
Bir şiddet şüphesini nasıl dile getirebilece-
ğinizi gösteriyor, muhtemel yöntemler hak-
kında bilgi veriyor, şiddet mağdurlarına 
nasıl davranılması gerektiğini söylüyor ve 
sonraki adımları planlamada ve iş orta-
mınızı bu konuya duyarlı hale getirmede 

yardım ediyoruz.

Danışmanlık hizmetinin bana faydası ne-
dir?
Öncelikle bulunduğunuz durumda neler 
yapabileceğinizi, şiddet mağdurlarını en 
iyi nasıl destekleyebileceğinizi ve hatta 
hangi eylemlerin sonuç vermediğini öğ-
renirsiniz. Şiddet konusuna duyarlı hale 
geleceksiniz ve şiddetin nelere yol açtığı 
hakkında daha iyi fikir sahibi olacaksınız.

Ne zaman başvurmalıyım?
Bizde herkes başvurabilir, ne kadar erken 
olursa o kadar iyidir. Okullar, dernekler, 
firmalar vs. için önleyici tekliflerimiz de var 
- isterseniz bunları bizzat size tanıtabiliriz. 
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