
Kötü davranış yaşlı kişinin  
maddi, duygusal veya fiziksel  
refahını etkileyebilir. 
Kasıtlı olabilir. Bazen, kişiler 
davranışlarının yaşlı kişiyi ne kadar 
incittiğinin farkında olmayabilir.  
Yaşlı kişilere karşı kötü davranma 
tahmin ettiğimizden de fazladır ve 
kadın olsun, erkek olsun, herhangi  
bir kültürel özgeçmişten herhangi  
bir kişinin başına gelebilir.

Mistreatment can affect an older 
person’s financial, emotional or  
physical wellbeing.
It may be deliberate. It can also happen 
when people don’t understand that the 
older person may be experiencing their 
behaviour as hurtful.
The mistreatment of older people is 
more common than we realise and  
can happen to anyone, male or female,  
from any cultural background.

Ailedeki ilişkiler  
bozulduğunda ne olur?
What happens when 
relationships with  
family go wrong?
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Size kötü 
davranılıyorsa  
ne yapacağınızı  
biliyor musunuz?
Do you know what 
to do if you are  
being mistreated?



Bazı yaşlılara bildikleri ve güvendikleri 
kişiler saygısızca davranıyorlar. 
Bizler bu konuları açıkca 
konuştuğumuzda yanlış davranış 
gören kişilere konuşmaları için fırsat 
tanımış oluruz. 
Seçeneklerin olduğunu unutmamak 
önemlidir. Bunlar insanın gözünü 
korkutsa da, haklarınızı anlamanız ve 
hakkınızda en iyi kararı vermeniz için, 
özel bilgilerinizin gizli tutulduğu bir 
yardım mevcuttur. Yanlız değilsiniz. 

Some older people experience 
disrespectful behaviour from people 
they know and trust.
When we talk about these issues, it 
gives people permission to speak up  
if they are experiencing mistreatment.
It is important to remember there 
are choices. Although these can be 
daunting, there is confidential help 
available for you to understand your 
rights and make the best decision for 
you. You are not alone.

Bilgi için irtibat  
Contact for Information

Kötü davranışa maruz kalan yaşlılar için 
tercüman yoluyla yardım:
Help through an interpreter for older 
people experiencing mistreatment:
•  60 yaşın üzerindeki kişiler için ücretsiz 

ve gizli tavsiye
  Free and confidential advice for people 
over 60 years old

•  Telefon hizmeti veya ev ziyareti  
  Telephone service or home visits

• Kısa vadeli savunmacılık ve destek  
 Short term advocacy and support 

• Uzman kişiden ücretsiz yasal tavsiye   
 Specialist free legal advice 

‘‘

Türk tercüman isteyin

131 450

1300 368 821

‘‘
“Faturalarımı ödememde  
bana yardımcı olması için  

banka kartım oğlumda. Şimdi  
ise hesabımda para eksik. 

Oğlumun tekrar uyuşturucu 
kullandığını tahmin ediyorum.  

Ne yapacağımı bilmiyorum”
“My son has my bank card to  

help me pay my bills. Now money  
is missing from my account.  

I think my son is taking drugs again.  
I don’t know what to do”

“Damadım belgeleri imzalamamı 
söyledi. Ne olduklarını bilmiyorum. 

Şimdi evim satılıyor. Gidecek  
hiçbir yerim yok.”

 “My son-in-law told me to sign 
documents. I didn’t know what  
they were. Now my house is for  

sale. I have nowhere to go.”

“Gelinim, kendisine tekrar 
para vermezsem torunumu 
göremeyeceğimi söyledi”

“My daughter-in-law told me  
I can’t see my grandson unless  

I give her money again”

“Oğlumun yeni karısı mirası istiyor. 
Huzur evine gitmek istemiyorum. 

Konuşacak kimsem yok.”
“My son’s new wife wants the 

inheritance. I don’t want to go to a 
nursing home. I have no one to talk to.”


