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CİNSEL
SUÇLARIN POLİSE
BİLDİRİLMESİ
Cinsel bir suçu polise bildirmeye karar verirseniz, saygı, nezaket ve haysiyetle bağdaşan
bir muamele göreceksiniz. Bizden aşağıdaki davranışları bekleyebilirsiniz.
•

•

Refah, güvenlik ve saygı | Refahınız ve güvenliğiniz önceliğimizdir. Sizi yargılamadan
dinleyip nezaketle, saygıyla ve haysiyetle davranacağız. Kültürel geçmişinize ve
ihtiyaç duyabileceğiniz kişisel güvenlik ve/veya erişebilirlik gereksinimlerinize saygı
göstereceğiz. Resmi bir soruşturmanın yürütülüp yürütülmeyeceğine dair karar
sizinle görüşülecektir. Aynı zamanda görüşleriniz saygıyla karşılanacak ve dikkate
alınacaktır.
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Bu broşür hakkinda
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Ci ṅ sel suç nedi ṙ ?
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Ci ṅ sel suçlarin poli ṡ e bi l̇ di ṙ i l̇ mesi ̇
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Cinsel suç çok uzun zaman önce
meydana geldiyse ne olur?
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Bunu polise nasıl bildirebilirim?
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Destek ve sosyal yardım bilgileri
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Polis soruşturması neleri kapsar?
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Artık devam etmek istemiyorsam
ne olur?
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İfadenizin kaydedilmesi

Soruşturma hakkında bilgiler | Soruşturma boyunca sizi nasıl bilgilendirmemizi
istediğinizi birlikte kararlaştıracağız ve kararlaştırıldığı şekilde de sizi
bilgilendireceğiz. Akılınıza gelebilecek her türlü soruyu bize sorabilirsiniz.
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Adli muayene
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Diğer kanıtların toplanması

Bildirmek için asla geç kalınmış değildir | Cinsel suçları bildirmek için herhangi bir
zaman sınırı yoktur. Uzman dedektifler cinsel suçları araştırmak üzere eğitilmiştir.
Suçun ne zaman işlendiğine bakmazlar.
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Sanığın ifadesinin alınması
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Kanıtların incelenmesi
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Mahkemeye gitme ve tanık desteği
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Polisle iletişime geçin
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Başka kiminle konuşabilirim?
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Terimler sözlüğü

Destek hizmetleri hakkında bilgi | Resmi olan ve olmayan destek ihtiyaçlarınızı
sizinle görüşeceğiz. İhtiyacınız olan desteğe sahip olmanız için sizinle birlikte
çalışarak suç mağdurlarına yardım ve destek sağlayan kurumlarla bağlantı kurmanızı
sağlayacağız.

•

Bir destek kişisinden yardım alma | Bizimle yaptığınız görüşmelerde seçtiğiniz bir
destek kişisini yanınızda bulundurabilirsiniz. Destek kişinizin davada tanık olmaması
ve polis soruşturmasına müdahale etmemesi önemlidir.

•

Polisle iletişim | Soruşturmanız, aynı zamanda ana irtibat kişiniz olacak uzman bir
dedektif tarafından yapılacaktır. Bu dedektifin iletişim bilgilerini bu broşürün 5.
sayfasına kaydedebilirsiniz.

•

•

İÇİNDEKİLER

BU BROŞÜR HAKKINDA
Bu broşür cinsel suçların ne olduğunu, cinsel suçları polise bildirmeye karar verdiğinizde
nelerle karşılaşabileceğinizi, soruşturma sırasında ve mahkemede neler olacağını ve
kullanabileceğiniz destek seçeneklerini açıklar.
Bu broşürde kullanılan terimlerin bazıları size yabancı gelebilir ve farklı kuruluşlarla
acentalar tarafından kullanılan dilde farklılıklar olabilir. Bu broşürün 5. sayfasında
terimler listesini bulabilirsiniz.

CİNSEL SUÇ NEDİR?
BİR KİŞİ, CİNSEL BİR EYLEME YA DA EYLEMLERE ONAY VERMEDİĞİNDE
CİNSEL BİR SUÇ OLUŞMUŞ OLUR.
Cinsel suçlar, bir insanı rahatsız, korkmuş veya tehdit altında hissettiren ve tecavüz,
cinsel saldırı ve çocuk cinsel istismarını içerebilen çok çeşitli cinsel davranışları ifade
edebilir.
Cinsel suçlar genellikle mağdurun ve ona yakın olanların bildiği ve güvendiği biri
tarafından işlenir. Cinsel suç her yerde işlenebilir. Evde, toplum içinde ve kurumsal
ortamlarda (okul, kilise, kulüp, huzurevi ya da engellilik hizmetleri gibi) olabilir. Cinsel
suça bir defaya mahsus olarak ya da daha uzun bir süre boyunca tekrar tekrar maruz
kalınabilir.
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CİNSEL SUÇLARIN POLİSE BİLDİRİLMESİ

DESTEK VE SOSYAL YARDIM BILGILERI

CİNSEL SUÇLARIN POLİSE BİLDİRİLMESİ ÖNEMLİ BİR ADIMDIR.

Bir dedektif ya da CASA danışmanı, ihtiyacınız olan destekleri almanızı
sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.
Size ücretsiz olarak sunulan destek hizmetleri hakkında bilgi vereceğiz.
Bu hizmetler şunları içerir:
• Kısa, orta ve uzun vadeli danışmanlık ve destek.
• Tıbbi yardım ve tedavi
• Soruşturma ve mahkeme sürecinde bilgi ve destek
• Acil barınma
• Suç Mağdurları Mahkemesi (Victims of Crime Assistance Tribunal)
başvuruları için destek
• Aile, arkadaşlar ve destek personeli için bilgi ve danışmanlık.

Sizi yargılamadan dinleyip size haysiyetle ve saygıyla davranacağız.
Dedektiflerimiz alanlarında uzmandır ve cinsel suçların karmaşık ve
değişken doğasını anlamak için eğitilmişlerdir.
Size yapılanların ceza gerektiren bir suç olup olmadığı konusunda
endişelenmenize gerek yoktur. Bunu belirlemek bizim işimizdir.
Başınızdan geçen bir olay hakkında endişeleriniz varsa Cinsel Suçlar
ve Çocuk İstismarı Araştırma Ekiplerimizden (SOCITs) ya da Sano Özel
Görev Biriminden bir dedektifle görüşmenizi öneririz. SOCITs ve Sano
Özel Görev Birimi iletişim bilgilerini sayfa 3’te bulabilirsiniz.
Bize başınızdan geçen olayı anlatmanız davanızın mahkemeye kadar
gideceği anlamına gelmez. Seçeneklerinizi sizinle görüşeceğiz ve
görüşlerinizi dikkate alacağız.
Deneyiminizi bize bildirmenin zor olabileceğini biliyoruz. Polise bildirme
konusunda kararınız ne olursa olsun size destek sağlamada yardımcı
olabilecek destek kurumları vardır. Bunların bir listesini sayfa 4’te
bulabilirsiniz.

CİNSEL SUÇUN HER TÜRÜ CİDDİDİR. HERKESİN YASALAR
TARAFINDAN KORUNMAYA HAKKI VARDIR.

CINSEL SUÇ ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE
MEYDANA GELDIYSE NE OLUR?
CİNSEL SUÇLARI BİLDİRMEK İÇİN ASLA GEÇ KALINMIŞ
DEĞİLDİR.
Cinsel suçları aradan yıllar geçtikten sonra bildirmeye karar vermek
oldukça yaygındır. Cinsel suçlara maruz kalmış insanların çoğunun
bunu başkalarına hemen anlatmayacağını ya da hiç anlatmayacağını
biliyoruz.
Suçun saatler, haftalar, aylar, yıllar ya da on yıllar önce meydana gelmiş
olması önemli değildir. Dedektiflerimiz bunu araştıracaktır.
Cinsel suç ne zaman gerçekleşmiş olursa olsun bildirin. Sanığın
öldüğünü bilseniz ya da tahmin ediyorsanız bile bildirmenizi öneririz.

BUNU POLISE NASIL BILDIREBILIRIM?
Cinsel Suçlar ve Çocuk İstismarı Araştırma Ekiplerimizdeki (SOCITs)
ve Sano Özel Görev Birimimizdeki dedektifler, cinsel suçları
araştırmak için özel olarak eğitilmişlerdir.

Kullanabileceğiniz destek hizmetleri hakkında bilgi 4. sayfada
verilmektedir. Bu hizmetlerden, polise bildirme konusunda kararınız
ne olursa olsun yararlanabilirsiniz.

POLIS SORUŞTURMASI NELERI KAPSAR?
CİNSEL SUÇ ARAŞTIRMALARI UZMAN DEDEKTİFLER
TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR.
Soruşturmanız, aynı zamanda ana irtibat kişiniz olacak bir dedektif
tarafından yapılacaktır.
Soruşturma sırasında sizi gelişmelerden haberdar edeceğiz. Her türlü
soru ya da endişeniz için bizimle görüşebilirsiniz. Soruşturmanın
gidişatıyla ilgili olarak nasıl bilgilendirilmek istediğinizi bize iletebilirsiniz
– yazılı olarak, telefonla, e-posta ya da yüz yüze. Bilgilendirilmek
istemiyorsanız bunu bize bildirin ya da soruşturmanın gidişatıyla ilgili
bilgilendirmeyi sizin yerinize destek kişinizle yapmamızı isteyebilirsiniz.
Polis soruşturmasında ifadenizin kaydedilmesi, kanıtların toplanması
ve incelenmesi gibi farklı aşamalar vardır. Bir soruşturmanın neleri
içerdiği hakkında daha fazla bilgi sayfa 2-3’te verilmiştir.

ARTIK DEVAM ETMEK ISTEMIYORSAM NE
OLUR?
Soruşturma sürecinde sizi teşvik edip destekleyeceğiz. Ancak, polis
soruşturmasının devam etmesinin sizin için en iyi seçenek olmadığı
kararını varabileceğinizi de anlayışla karşılıyoruz.
Devam etmemeye karar vermeniz daha sonra soruşturmanın devam
etmesini istemenizi engellemez. Ancak, soruşturmanın gecikmeye
uğraması bazı kanıtların yok olmasına neden olabilir. Toplum güvenliği
açısından bir riskin bulunması halinde soruşturmaya yine de devam
etmemiz gerekebilir.

Cinsel bir suçu polise bildirmek için şunları yapmalısınız:
• Yerel SOCIT’inizi arayın (ayrıntılar için bkz. Sayfa 3).
• Yerel polis karakolunuza gidin (ayrıntılar için police.vic.gov.au/
location adresine gidin)
• Acil bir durumda üç sıfırı (000) arayın.

Kararınız ne olursa olsun, güvenliğiniz ve refahınız önceliğimiz olacaktır.
Aynı zamanda sizi destek hizmetlerine bağlamak için yardımcı olacağız.

Dini ya da kurumsal bir ortamda meydana gelen çocuk cinsel
istismarı (geçmişte ya da devam etmekte olan) şikâyet başvuruları
da Sano Özel Görev Birimine şu yollarla yapılabilir:
• 1800 110 007 numaralı telefonu arayarak
• sanotaskforce@police.vic.gov.au adresine e-posta göndererek

ARAŞTIRMANIN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ DE POLİSİN
İFADENİZİ ALMASIDIR.

Bizimle konuşmaya hazır değilseniz, bir danışmanla konuşmak
için Cinsel Saldırıya Karşı Yardım Merkezi (CASA) ile iletişime
geçebilirsiniz. CASA ve kullanabileceğiniz diğer destek hizmetleri
hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Sayfa 4.

İFADENIZIN KAYDEDILMESI
İfadenizi genellikle soruşturmanın başlarında gizli bir ortamda alırız.
Bir ifade, deneyiminiz hakkında neleri hatırladığınızı olabildiğince
ayrıntılı olarak kaydeder. Size sesler, kokular, kendinizi nasıl hissettiğiniz
ve ne yaptığınız dahil neler olduğu hakkında hatırlayabildiğiniz her
şeyi soracağız. Hiçbir şeyi atlamamaya çalışın. Önemli olmadığını
düşündüğünüz küçük ayrıntılar bile soruşturmada bize yardımcı olabilir.
Cinsel suçları hatırlamanın zor olabileceğini biliyoruz. Kişisel ve
fiziksel temas şeklindeki mahrem bilgileri paylaşmak kolay değildir.
Dedektiflerimiz size karşı onurlu ve saygılı bir şekilde davranacaktır.
Cinsel suçların etkilerini anlamada eğitilmişlerdir ve bu süreçte size
destek olacaklardır. Ayrıca manevi destek vermesi için bir destek kişisini
yanınızda bulundurabilirsiniz.
İfadenizi verirken acele etmeyin. İfadenizi verirken kendinizi rahat
hissetmeniz önemlidir. İfadenizi vermek birkaç saat sürebilir ve bazen
birkaç randevu gerekebilir.
İfadenizin alınması işlemi tamamlandıktan sonra size bir kopyası
verilecektir. Sonradan bir şey hatırlarsanız ya da ifadenizde bir hataya
rastlarsanız, davanıza bakan dedektifle görüşün.
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ADLI MUAYENE

MAHKEMEYE GITME VE TANIK DESTEĞI

CİNSEL SUÇLAR HER ZAMAN FİZİKSEL YARALANMALARI
İÇERMEZ.

Eğer konu mahkemeye intikal ederse bir dedektif ya da savcı bu süreci
size açıklayacak ve sizi her zaman bilgilendirecektir. Mahkeme sürecinin
değişik aşamaları vardır ve bunlar davanızın hangi mahkemede
görüleceğine bağlı olarak değişecektir.

Verdiğiniz ifadenin koşullarına ve geçen süreye bağlı olarak, adli
muayeneden geçmeniz istenebilir. Adli muayenenin yapılması
gerekiyorsa neleri içereceğini size açıklayacağız ve onayınızı alarak
muayene için randevu ayarlayacağız.
Adli muayeneden geçip geçmemek sizin seçiminizdir, ancak kanıtların
zamanla yok olabileceğini unutmayın.
Adli muayeneler bu konuda eğitim almış bir tıp uzmanı tarafından
yapılır. Bu uzman gerekli acil tıbbi müdahaleleri belirleyecek,
soruşturmada kullanılmak üzere kanıt toplayacak ve herhangi bir
yaralanmanın fotoğrafını çekecektir. Aynı zamanda cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlar ya da hamilelikle ilgili endişeleriniz hakkında sizinle
görüşecektir. Muayene sırasında bir CASA danışman savunucusu ve/
veya destek kişisi bulundurma hakkınız vardır.
Adli muayeneler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Victoria Adli Tıp
Enstitüsü web sitesini ziyaret edin vifm.org

DIĞER KANITLARIN TOPLANMASI
Suçla ilgili kanıtlar toplayacağız. Kanıt olarak topladığımız şeyler cinsel
suçun koşullarına bağlı olacaktır.
Soruşturma sırasında toplanan kanıtlar güvenli bir şekilde saklanacak
ve kanıt olarak alınan herhangi bir eşya sadece gerektiği kadar
saklanacaktır. İşlemlerin tamamlanmasının ardından, sizinle hangi
eşyaların iade edilmesini istediğiniz konusunda görüşme yapacağız.
Cinsel suça tanıklık etmiş olabilecek ya da soruşturmaya yardımcı
olabilecek bilgiler verebilecek kişilerin ifadelerini alacağız. Dedektiflerin
ailenizle ya da arkadaşlarınızla konuşmaları konusunda isteksiz
olabileceğinizi anlıyoruz.
Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve tanıklarla konuşurken gereksiz olan
bilgileri açıklamayacağız. Konuşmamız gereken bir kişi olursa ve bu
kişiyle ilgili endişeleriniz ve kaygılarınız varsa bize bildirin.

SANIĞIN IFADESININ ALINMASI

Mahkemede travmayı en aza indirecek şekilde tasarlanmış özel
düzenlemeler vardır. Bunların arasında kapalı devre televizyon
sistemiyle başka bir yerden ifade verilmesi, sanığın sizi görmesini
engellemek için mahkeme salonunda ekran kullanılması ve ifade
verirken bir destek kişisinin sizinle birlikte bulunmasına izin verilmesi
yer almaktadır.
Mahkemeye gitme hakkında daha fazla bilgi için, lütfen
victimsofcrime.vic.gov.au adresindeki Adalet ve Toplum Güvenliği
Bakanlığı (Department of Justice and Community Safety) web
sitesini ziyaret edin.
Mahkemede size ve ailenize, Savcılığının Tanık Yardım Servisi (Office of
Public Prosecution’s Witness Assistance Service) gibi yardım ve destek
hizmetleri sunulmaktadır. Gerekirse bu uzman destek hizmetlerine
yönlendirmeler yapabiliriz.
Daha fazla bilgi için lütfen victimsandwitnesses.opp.vic.gov.au
adresindeki Tanık Destek Servisi (Witness Assistance Service) web
sitesini ziyaret edin.

POLISLE ILETIŞIME GEÇIN
CİNSEL SUÇLAR VE ÇOCUK İSTİSMARINI ARAŞTIRMA
EKİPLERİ (SOCIT)
Cinsel suçları SOCIT’lere bildirebilirsiniz. Victoria genelinde
SOCIT ekipleri mevcuttur.
SOCIT adresleri ve telefon numaraları bir sonraki sayfada
listelenmiştir. En yakın birimi bulmanızı kolaylaştırmak için
bulundukları yerler bölgelere ayrılmıştır.

SANO ÖZEL GÖREV BİRİMİ
Sano Özel Görev Birimi Melbourne merkezlidir ancak eyalet
çapında faaliyet göstermektedir. Dini ya da kurumsal bir ortamda
meydana gelmiş çocuk cinsel istismarını (geçmişte ya da devam
etmekte olan) Sano Özel Görev Birimine bildirebilirsiniz

Acil bir durumda üç sıfırı (000) arayın.

Sanık biliniyorsa ya da belirlenmişse ifadesini alabiliriz.
Koşullara bağlı olarak sanık dava başlayana kadar gözaltında tutulabilir,
serbest bırakılabilir ya da kefaletle serbest bırakılabilir.

CİNSEL SUÇLAR VE ÇOCUK İSTİSMARINI ARAŞTIRMA
EKİPLERİ (SOCIT)

Güvenliğiniz, soruşturmanın her aşamasında önceliğimiz olacaktır. Sizi
bilgilendirecek ve güvenliğinizin nasıl sağlanacağı konusunda sizinle
görüşeceğiz.

Kuzey Batı Bölgesi

KANITLARIN INCELENMESI
Soruşturmanın sonunda toplanan tüm kanıtlar, mahkemeye sunulacak
konular hakkında karar verebilmesi için özel olarak eğitilmiş bir kişi
tarafından incelenecektir. Mevcut kanıtlar ve hukuk kurallarının dikkatli
şekilde değerlendirilmesinden sonra buna karar verilecektir.

HER SORUŞTURMA MAHKEMEYE İNTİKAL ETMEZ.
Bu size inanmadığımız anlamına gelmez. Bu sadece cezai kovuşturma
için gerekli düzeyde yeterli kanıtımız olmadığı anlamına gelir. Böyle
bir durum meydana gelirse sizinle bu konu hakkında konuşacağız ve
nedenlerini açıklayacağız.

Mernda (03) 9216 1310
Fawkner (03) 9355 6100
Brimbank (03) 9313 3460
Melbourne (03) 8690 4056
Westgate (03) 9216 0566

Batı Victoria

Ballarat (03) 5336 6055
Central Victoria (Bendigo)
(03) 5444 6752
Colac (03) 5230 0044
Geelong (03) 5246 8100
Horsham (03) 5382 9241
Ararat (03) 5355 1500
Mildura (03) 5023 5980
Swan Hill (03) 5036 1600
Warrnambool (03) 5560
1333

SANO ÖZEL GÖREV BİRİMİ
1800 110 007
sanotaskforce@police.vic.gov.au

Güney Bölgesi

Dandenong (03) 8769 2200
Seaford (03) 8770 1000
Bayside (03) 8530 5100

Doğu Victoria

Bairnsdale (03) 5150 2677
Benalla (03) 5760 0200
Box Hill (03) 8892 3292
Knox (03) 9881 7939
Central Gippsland (Morwell)
(03) 5120 0300
Sale (03) 5142 2200
Seymour (03) 5735 0208
Shepparton (03) 5820 5878
Wangaratta (03) 5723 0848
Wodonga (02) 6049 2672
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BAŞKA KIMINLE KONUŞABILIRIM?
Daha fazla bilgi ve destek için Victoria Polisi’nden bağımsız olan
çeşitli kuruluşlarla iletişime geçebilirsiniz. Bu kuruluşlar başınızdan
geçen olayı polise bildirme konusundaki kararınıza bakmadan sizi
destekleyebilir.

CİNSEL SALDIRIYA KARŞI YARDIM MERKEZLERİ (CENTRES
AGAINST SEXUAL ASSAULT - CASA)
1800 806 292
casa.org.au
Cinsel Saldırıya Karşı Yardım Merkezleri, cinsel saldırının kurbanı /
mağduru olan kadın, çocuk ve erkeklere ücretsiz danışmanlık ve
destek sağlar. Çalışma saatleri içerisinde en yakın CASA’ya erişmek
için 1800 806 292 numaralı telefonu arayın.

CİNSEL SALDIRI KRİZ HATTI (ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA)
1800 806 292
casa.org.au
Çalışma saatleri dışında hizmet veren Cinsel Saldırı Kriz Hattı, cinsel
saldırıya maruz kalan tüm mağdurlara yaşamlarının her döneminde,
eyalet çapında kriz danışmanlığı ve destek hizmeti sağlar. Aynı
zamanda yakın zamanda cinsel taciz mağduru olmuş kişiler
için CASA ile çalışma saatleri dışında kriz bakım müdahalelerini
düzenler. Hafta içi akşam 5 ile ertesi gün sabah 9 arasında ve hafta
sonları ile resmi tatillerde hizmet verir.

ULUSAL CİNSEL SALDIRI, AİLE İÇİ ŞİDDET DANIŞMANLIK
HİZMETİ (NATIONAL SEXUAL ASSAULT, DOMESTIC FAMILY
VIOLENCE COUNSELLING SERVICE)
1800 737 732 (1800RESPECT)
1800RESPECT.org.au
Ulusal Cinsel Saldırı, Aile İçi Şiddet Danışmanlığı Servisi, hem
geçmiş hem de yakın zamanda cinsel saldırı ve/veya aile içi şiddete
maruz kalmış mağdurlar için günde 24 saat, haftada 7 gün ülke
çapında telefon ve çevrimiçi danışmanlık hizmetidir. Bu hizmetin
tercümanlık ve işaret dili (Auslan) servisi mevcuttur.

GÜVENLİ ADIMLAR
1800 015 188
safesteps.org.au
Güvenli Adımlar, eşi ya da eski eşi, başka bir aile üyesi veya onlara
yakın birinden şiddet ve istismar yaşayan kadınlar ve çocuklar
için eyalet çapında bir hizmettir. Kadınların ve çocukların bir daha
şiddete maruz kalmamaları için kapsamlı destek hizmetleri sunar.
Aile içi şiddet yaşayan kadınlar, haftanın 7 günü 24 saat arayabilir ve
aile içi şiddet destek hizmetleri, yasal haklar ve barınma seçenekleri
hakkında bilgi için başka bir kadınla gizli olarak konuşabilirler.

inTOUCH AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI ÇOK KÜLTÜRLÜ MERKEZİ
03 9413 6500
intouch.org.au
inTOUCH, aile içi şiddet yaşayan ya da önceden yaşamış göçmen
ve mülteci kökenli kadınlara kültürel olarak duyarlı destek sağlayan
uzman bir aile içi şiddet hizmetidir. Bu hizmet, Victoria’da yaşayan
ve 18 yaş ve üstü kadınlar için ücretsiz ve gizlidir. Aile içi şiddet
gören kadınlar inTouch ile Pazartesi-Cuma sabah 9 akşam 5 saatleri
arasında 1800 755 988 (ücretsiz) numaralı telefonu arayarak
iletişime geçebilirler.

DEPARTMENT OF JUSTICE AND COMMUNITY SAFETY
(ADALET VE TOPLUM GÜVENLİĞİ BAKANLIĞI)
1800 819 817
0427 767 891 (Metin)
victimsofcrime.vic.gov.au
Department Of Justice And Community Safety (Adalet Ve Toplum
Güvenli ğ̇ i ̇ Bakanliğ haftanın 7 günü sabah 8 ile akşam 11 arasında
ücretsiz bilgi ve destek sağlar. Suç bildirme hakkında bilgi ve
haklarınız, mahkeme süreci ve size yardımcı olabilecek diğer
hizmetler hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, tazminat ve mali yardım
başvurularında size yardımcı olabilirler.

NATIONAL REDRESS SCHEME (ULUSAL İYİLEŞTİRME
PROGRAMI)
1800 737 377
nationalredress.gov.au
National Redress Scheme (Ulusal İyi l̇ eşti ṙ me Programi
kurumsal çocuk cinsel istismarına maruz kalmış kişilere destek
sağlar. Bu program, kurumsal çocuk cinsel istismarı yaşamış
kişilerin danışmanlık hizmetlerine, kurum tarafından doğrudan
bilgilendirilmeye ve İyileştirme ödeneğine erişmelerine yardımcı
olur. National Redress Scheme (Ulusal İyi l̇ eşti ṙ me Program ile
Pazartesi - Cuma günleri arasında sabah 8 ile akşam 5 arasında
iletişim kurabilirsiniz. Ücretsiz ve gizli iyileştirme destek
hizmetlerinin ayrıntılarını aynı zamanda nationalredress.gov.
au/support adresinden ya da yukarıdaki numarayı arayarak
bulabilirsiniz.

OFFICE OF THE PUBLIC ADVOCATE (KAMU SAVUNMA
BÜROSU)
1300 309 337
publicadvocate.vic.gov.au
Office of the public advocate (kamu savunma bürosu) engellilerin
haklarını ve çıkarlarını teşvik eder ve korur. Danışmanlık hizmeti,
engelli kişilere, ailelere, bakıcılara, sağlık ve sosyal yardım
uzmanlarına ve vesayet, idare, vekaletname, tıbbi rıza, kapasite
ve savunuculuk gibi konularda ilgili uzmanlara danışmanlık ve
bilgi sağlar. Danışmanlık servisini çalışma saatleri içerisinde
arayabilirsiniz. Çalışma saatleri dışında acil tavsiye sağlamak için
nöbetçi görevli mevcuttur.

WOMEN’S LEGAL SERVICE VICTORIA (KADINLAR İÇİN
YASAL HİZMETLER VICTORIA)
03 8622 0600 (Şehir içi)
1800 133 302 (Kırsal bölge)
womenslegal.org.au
Women’s legal service victoria (kadinlar i ç̇ i ṅ yasal hi ż metler
victoria), ilişkilerinin bozulması ve şiddet nedeniyle dezavantajlı
durumda olan ve yasal sorunlarla karşılaşan kadınlara yardımcı olur.
Aile içi şiddetten korunma ve kişisel güvenlik müdahale emirleri,
çocuk velayeti ve erişimi, ayrılık sonrası malın bölünmesi, ayrılma,
boşanma ve suç mağdurları başvuruları gibi konularda yardımcı
olabilirler. Borç, maddi sıkıntı ya da bir ilişkinin bozulmasından
sonra finansal haklara erişme konusunda sorun yaşayan kadınlar
için finansal tavsiye de mevcuttur.

ESAFETY COMMISSIONER (EGÜVENLİK KOMİSYONU)
esafety.gov.au/key-issues/image-based-abuse
eSafety, mahrem görüntülerin ya da videoların kaldırılmasına
yardımcı olabilir ve bazı durumlarda, görüntülerdeki kişinin rızası
olmadan mahrem görüntüler ya da videolar paylaşan kişiye karşı
harekete geçebilir.
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DEDEKTİF:

Sanık
Bu broşürde bir suç işlediği iddia edilen kişiyi tanımlamak için
kullanılan terimdir. İçeriğe bağlı olarak şüpheli, suçlu, davalı ya da
fail olarak da ifade edilebilirler.

Dedektif
Cinsel suçları, çocuk istismarı ve diğer suç faaliyetlerini araştıran üst
düzeyde eğitimli uzman bir polis memuru.

Adli muayene
Öncelikli olarak bir suçun işlendiği sırada meydana gelen
yaralanmaları tedavi etmek, değerlendirmek, belgelemek ve
yorumlamak için yapılan tıbbi muayene. Adli Tıp Memuru ya da Adli
Hemşire denilen eğitimli bir tıp uzmanı tarafından yürütülür.

Office of Public Prosecutions (Savcılık)
Director of Public Prosecutions (Başsavcı) adına ciddi ceza davaları
açan bir avukatlık bürosudur. Victoria Polisi’nden ayrı bir kurumdur.

SANO ÖZEL GÖREV BİRİMİ
Victoria Polisi içinde dini ya da kurumsal bir ortamda meydana
gelen çocuk cinsel istismarı (geçmişte ya da günümüzde) ihbarlarını
araştıran uzman birimdir.

Cinsel suç
Geniş kapsamlı rıza dışı cinsel davranışlar. Bu davranışlara tecavüz,
cinsel saldırı ve çocuk cinsel istismarı da dahildir.

Cinsel Suçlar ve Çocuk İstismarı Araştırma Ekipleri (SOCITs)
Dedektiflerden oluşan ve çocuk istismarı ihbarlarını araştıran
uzman ekip.

İfade
Bir suçla ilgili olarak bir kişinin tanık olduğu gerçeklerin ve olayların
ayrıntılı bir açıklamasıdır. Genellikle yazılı olarak yapılır ancak bazen
videoya da kaydedilebilir.

Destek ajansı ya da hizmeti
Victoria Polisi’nden ayrı bir kuruluştur. Danışmanlık, soruşturma ve
mahkeme süreci hakkında bilgi, tıbbi yardım ve acil barınma gibi
çeşitli sosyal yardım hizmetleri sunar.

Destek kişisi
Soruşturma sürecinde manevi destek sunan kişi. Bir arkadaş,
aile üyesi, çalışan ya da destek hizmetleri sağlayan bir kurumun
gönüllü çalışanı olabilir. Bu kişi, suça tanıklık etmiş olmamalı ve polis
soruşturmasına müdahale etmemelidir.

GERİ BİLDİRİM VERMEK
Size saygılı davranmadığımızı ya da size doğru bilgileri
vermediğimizi düşünüyorsanız, aşağıdaki yollarla şikâyette
bulunabilirsiniz:
• Yerel polis karakolunuzla iletişim kurarak (ayrıntılar için police.
vic.gov.au/location adresine gidin)
• Şikâyetlerinizi e-posta ile complaints@police.vic.gov.au
adresine göndererek
Aldığınız hizmet hakkında olumlu geri bildirim vermek isterseniz
compliments@police.vic.go.au adresine e-posta gönderin

Geleneksel Sahiplerin Tanınması
Victoria Polisi, üzerinde yaşadığımız ve çalıştığımız toprakların Geleneksel Sahiplerine saygılarını sunar.
Büyüklerimize, topraklarına, kültürlerine ve insanlarına değer veren tüm Aborijin ve Torres Strait Ada’lı halkına saygılarımızı
sunuyoruz.
Victoria Polisi tarafından yetkilendirilmiş ve yayınlanmıştır
Victoria Police Centre
PO Box 913, Melbourne VIC 3001
Victoria Polisi tarafından Şubat 2020’de yayınlanmıştır
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