
Toplu taşıma kullanırken kendinizi hiç rahatsız ya da  
tehdit altında hissettiyseniz, yalnız değilsiniz.
 
Trenler, tramvaylar ve otobüsler dahil kamu alanlarında herkes  
cinsel taciz ya da asosyal davranışlara maruz kalıp mağdur olabilir.  

İnsanlar genellikle bu tür olayları Victoria Polisine ihbar etmekte kendilerini kararsız  
hissetmektedirler, fakat kendinizi herhangi bir şekilde güvende hissetmiyorsanız bu çok  
ciddidir ve durdurulması gerekmektedir. 

Victoria Polisi yardımcı olmak için STOPIT’ı başlattı:bu  ihbarların 13 dilde tedbirli,  
kolay ve kesinlikle gizli yapılmasını sağlayan bir mesaj hattıdır. 

Bu tür davranışları ihbar ederek polisin suçlunun kimliğini saptamasına, tedbirlerin arttırılmasına  
ve tüm toplum içerisinde daha güvenilir ağ oluşturulmasına yardımcı olacaksınız. 

STOPIT nasıl işler?

STOPIT toplu taşımada karşılaşılan cinsel taciz ve asosyal davranışların mesaj atılarak ihbar 
edilebilmesini sağlayan bir hizmettir.

0499 455 455’e STOPIT diye mesaj attıktan sonra kişiler olayı araştırmak üzere görevlendirilmiş 
Victoria Polis ekibi tarafından daha fazla bilgi için link mesajı alırlar.  
 
STOPIT’e iletilen mesajlar canlı olarak izlenmemektedir, bu yüzden acil olarak polisin yardımına 
ihtiyacınız olduğu durumlarda mutlaka Üç Sıfırı (000) aramanız gerekmektedir.

Toplu taşımada 
karşılaşılan  
istenmeyen 
davranışları STOPIT 
aracılığıyla ihbar edin.

https://www.police.vic.gov.au/stopit


Neleri ihbar edebilirsiniz?

Sizi aşağıda belirtilenleri hissettirecek herhangi istenmeyen cinsel ve asosyal davranışları  
ihbar edebilirsiniz:
• ●Rahatsız olmak 
• ●Korkmuş olmak 
• ●Tehdit altında olmak
 
Bu davranışlar fiziksel ya da sözlü, dolaylı ya da apaçık olabilir. Bunlar sürekli ya da bir seferlik 
meydana gelmiş olay da olabilir. 
 
İstenmeyen cinsel davranış örnekleri aşağıdakileri içerir:
• ●Taciz edilmek, bakılmak ya da takip edilmek
• ●Kamusal alanda sözlü taciz ve cinsel içerikli yorumlar ya da vücut hareketleri
•  İnsanlar tarafından sıkıştırılmak ya da kişisel alanının içine girilmesi
• ●Cinsel saldırı.

Ayrıca aşağıda belirtilen asosyal davranışları da ihbar edebilirsiniz:
• ●Şüpheli davranışlar
• ●Müstehcen, ırkçı ya da hakaret edici söz ve davranışlar
• ●Uyuşturucu ve alkol olayları
• ●Mala zarar verilmesi.

Neleri ihbar edemezsiniz?

STOPIT toplu taşımada acil olmayan olayları ihbar etmek içindir.

STOPIT’e iletilen mesajlar canlı olarak izlenmemektedir, bu yüzden acil olarak polisin yardımına 
ihtiyacınız olduğu durumlarda mutlaka Üç Sıfırı (000) aramanız gerekmektedir.

STOPIT ihbarı, polis memuru ile görüşmeyi, polis istasyonuna gitmeyi ya da 1800 333 000’dan 
Crime Stoppers’ı aramayı gerektiren resmi suç ihbarı başvurusu ile aynı değildir. 

https://www.police.vic.gov.au/stopit
https://www.crimestoppersvic.com.au/


STOPIT nasıl kullanılır?

STOPIT’ın kullanımı çabuk ve basittir, ayrıca 13 dilde ihbar yapılabilmektedir:

1. 0499 455 455’e STOPIT mesajı atın
2. Davranışın türü, ne zaman ve nerede meydana geldiği gibi olayla ilgili bilgileri 

paylaşabileceğiniz online forma yönlendiren link gelecektir.
3. Formu paylaşmak istediğiniz bilgileri belirterek doldurun. Ayrıca görüntü ya da video yükleme 

seçeneğiniz de vardır.
4. Gönderin ve alındığına dair teyid mesajını bekleyin. 

Formu doldurduktan sonra görevli STOPIT ekibi ihbarı gözden geçirecekler ve daha fazla bilgi 
gerektiği halde ise sizi arayacaklardır.  

Sizin ya da tanıdığınız birisinin ileride STOPIT’ın numarasına ihtiyacı olabilir, bu yüzden numarayı 
kayıt edebilirsiniz. Hiçbir ihbar hafif değildir ve her zaman ciddiye alınacaktır.

İhbarlar gizli midir?

STOPIT ihbarları tamamen gizlidir ve özellikle polisin toplu taşımadaki suçlunun kimliğini 
saptamasında yardımcı olması ve iletişim ağının herkes için daha güvenilir hale gelmesi için kullanılır. 

Destek hizmetleri

Toplu taşımada istenmeyen cinsel davranışlara maruz kalan mağdurlar için  
police.vic.gov.au/support-resources-sexual-offences-child-abuse web sayfasında destek mevcuttur.

http://police.vic.gov.au/support-resources-sexual-offences-child-abuse

