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ÖNSÖZ

Başkanlığımız ile İngiltere Büyükelçiliği arasında yürütülmekte olan “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Hakları Projesi”
kapsamında 13-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştayda oluşturulan “Suç Mağdurlarına Yaklaşım
Kılavuzu” ile Ülkemizde suç mağdurlarının haklarının korunmasında ve yaygınlaştırılmasında bir boşluğun doldurulması
hedeflenmektedir. Kılavuz, alanında tanınmış akademisyenler, uygulamacı hâkim-savcılar, kolluk görevlileri ve sosyal
çalışma görevlilerinin katılımıyla hazırlanmıştır.
Bu kılavuz, suç mağdurlarına yönelik temel yaklaşım standartlarını ve ilkelerini tek bir belgede toplamayı, suç mağdurları
ile temas halinde olan hizmet sağlayıcılara uygulamalarında yol göstermeyi, mağdurların haklarına saygılı ve duyarlı bir
yaklaşım sergilemelerine destek vermeyi hedeflemektedir.
Evrensel hukukta mağdur hakkı temel bir insan hakkıdır. Bu sebeple, suç mağdurlarına hizmet sunan başta kolluk, sağlık
ve yargı çalışanları olmak üzere, uygulayıcıların bu kılavuzu bir rehber ve başvuru aracı olarak kullanmaları sağlanarak
işlenen suçların fiziksel, psikolojik ve duygusal etkilerine maruz kalan mağdurlar açısından bir farkındalık oluşturulacaktır.
Kılavuzun hazırlanmasına katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
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I. BÖLÜM

1.1.

AMAÇ

Bu kılavuzun amacı, mağdurlara yönelik temel yaklaşım standartlarını ve ilkelerini tek bir belgede toplayarak, suç
mağdurları ile temas halinde olan hizmet sağlayıcılara uygulamalarında yol göstermek, mağdurların haklarına saygılı ve
duyarlı bir yaklaşım sergilemelerine destek vermektir.

1.2.

KAPSAM

Bu kılavuz kapsamındaki mağdurlar, bir suç nedeniyle hakları ihlal edilen ve adli mercilere başvuran kişilerdir. Adlî süreçte
mağdurlara yaklaşıma yönelik genel ilkeler ve yargı, sağlık ve kolluk birimi çalışanlarının suç mağduruna hizmet verirken
dikkat etmesi gereken hususlar bu kılavuzun kapsamını oluşturmaktadır.

1.3.

TANIMLAR

1.3.1.

Genel Olarak Mağdur Kavramı

Ceza hukuku bakımından mağdur, “kanunların, eylem veya ihmal yoluyla ihlal edilmesi nedeniyle, bireysel veya toplu
olarak, fiziksel veya ruhsal biçimde yaralanma da dâhil olmak üzere manevi acılar çeken, ekonomik kayba uğrayan veya
temel hakları esaslı bir biçimde zayıflayan ve bu suretle zarar gören kimse” olarak tanımlanmaktadır.

1.3.2.

Suçtan Zarar Gören ve Mağdur Kavramı

Ceza hukuku bakımından suçtan zarar gören; “Suçun işlenmesiyle hukuken korunan menfaatleri doğrudan veya dolaylı
ihlal edilen kimse” dir. Mağdur eylemden ilk etkilenen iken suçtan zarar gören eylem nedeniyle hakkı zedelenen ve hak
ileri sürebilecek kimsedir.
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1.3.3.

Kırılgan Grup

Cinsel suç mağdurlarını, yaşı nedeniyle desteğe ihtiyacı olan mağdurlar ile çocuk mağdurları, şiddete maruz kalmış kadın
mağdurlar ile aile içi şiddet mağdurlarını, engelli mağdurları ve terör suçu mağdurlarını ifade eder.
1.3.4.

Tekrarlanan Mağduriyet

Aynı kişiye karşı belirli bir süre içinde birden fazla kez suç işlenmesi sonucu oluşan mağduriyeti ifade eder.
1.3.5.

İkincil Mağduriyet

Suçtan doğan mağduriyetten sonra, kurumların ve bireylerin mağdura karşı davranışlarından dolayı oluşan mağduriyeti
ifade eder.
1.4.

ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE MAĞDURA YAKLAŞIM

Ülkemiz Anayasa’da yer aldığı üzere sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devlet ilkesi temelinde “insan onuruna yakışır
bir yaşamı güvence altına almak” amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bir suçun mağduru olan kişilere insan olarak değer
vermeli, bu doğrultuda muamele göstermeli ve bu kişilere doğru desteğin sağlanmasına gayret edilmelidir.
Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ilkesi gereğince kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve
yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmez. Bu ilkeler çerçevesinde; kadınlar,
çocuklar, yaşlılar, engelliler ve terör mağdurları gibi kırılgan gruba mensup olan mağdurlara özel hizmet sunulabilir.
Birleşmiş Milletlerin 29 Kasım 1985 tarihli ve 40/34 sayılı “Suçtan ve Yetki İstismarından Mağdur Olanlara Adalet
Sağlanmasına Dair Temel Prensipler Deklarasyonu” mağdurlara şefkatle ve insanlık onuruna saygıyla muamele
edilmesini öngörmektedir.
Ø

Suç Mağdurları ve Gücün Suistimali Hakkında Temel Adalet Hükümleri Beyannamesi (Declaration of Basic
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power), mağdurlara yönelik yardım ve destek
çalışmalarına uluslararası alanda destek veren düzenlemelerin başında gelmektedir. Mağdura adli ve
idari soruşturma sürecine başvurma hakkını veren bu Beyanname konuya ilişkin dört temel hususa işaret
etmektedir.

Ø

Mağdur adil bir şekilde muamele görmeli ve isteklerine kulak verilmelidir.

Ø

Mağdura suçlu tarafından tazminat verilmelidir.

Ø

Mağduriyete yol açan kişinin (sanığın) maddi durumunun yetersiz olması hâlinde mağdura verilecek tazminat
hükümet tarafından ödenmelidir.

Ø
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İçinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı mağdura yardım edilmelidir.
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Suç mağdurları hakları, desteklenmesi ve korunması konusunda minimum standartlar getiren Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi’nin 25 Ekim 2012 tarihli ve 2012/29/EU sayılı Direktifinde mağdura yaklaşımdaki temel unsurlar belirlenmiştir.
Buna göre;
Ø

Suç mağdurlarına ırk, renk, etnik ya da sosyal köken, genetik özellikler, dil, din ya da inanç, politik ya da
diğer görüşler, ulusal bir azınlığın üyesi olma, mülkiyet, doğum, engellilik, yaş, cinsiyet, cinsel ifade, cinsel
kimlik, cinsel eğilim, ikamet durumu ya da sağlık gibi nedenlerle ayrımcılığa maruz bırakılmadan, saygıyla
duyarlılıkla ve profesyonel bir anlayışla yaklaşılmalı ve kabul edilmelidir.

Ø

Ceza soruşturması kapsamında görev yapan yetkili makamlarla yapılan bütün görüşmelerde ve mağdurlara
destek ya da onarıcı adalet hizmetleri gibi mağdurla bağlantının gerekli olduğu hizmetler sırasında, suç
mağdurunun kişisel durumu ve acil ihtiyaçları, yaşı, cinsiyeti, olası engellilik durumu ve olgunluğu göz
önünde bulundurulmalı ve vücut, akıl ve ahlaki bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Suç mağdurları, ikinci kere
ve defalarca aynı suçun mağduru olmaktan, tehdit ve misillemelerden korunmalı ve iyileşmeleri için gerekli,
yeterli destek verilmeli ve mağdurların adalete yeterli erişimi sağlanmalıdır.

Ø

Direktifin amacı, suç mağdurlarının doğru bilgi alması, destek ve korunma sağlanması, mağdurların cezai
süreç kapsamında faaliyet yürütenlerle tüm temaslarında saygılı, duyarlı, ihtiyaca özel, profesyonel ve ayrımcı
olmayan bir şekilde tanınma ve muamele edilmelerini sağlamaktır.

Ø

Direktifin uygulamasında, suç mağduru bir çocuk ise, çocuğun yüksek yararı öncelikli ve bireysel olarak ele
alınarak değerlendirilmelidir. Çocuğa duyarlı yaklaşım; çocuğun yaşının, olgunluğunun, tarafların görüşlerinin
(çocuk, uzmanlar, veli, vasi vs.), ihtiyaç ve endişelerinin hesaba katılmasıdır. Çocuk, velisi ya da, varsa, diğer
yasal temsilcisi, çocuğa özel herhangi bir önlem veya haktan haberdar edilmelidir.

Ø

Cezai kovuşturma bağlamında, mağdurların görevlilerle, ilk temaslarından başlamak üzere, verilen bilgiler
dâhil olmak üzere, iletişimleri esnasında, kendilerini ifade etmelerine ve anlaşılmalarına yardımcı olmak
amacıyla gerekli tedbirler alınmalıdır.

Ø

Mağdurlar ile yapılan sözlü veya yazılı iletişimlerde, basit ve anlaşılabilir bir dilin kullanılması sağlanmalıdır.
Mağdurun, engellilik gibi bireysel anlama veya kendini ifade etme özelliklerini etkileyen durumları da dikkate
alınmalıdır.

Ø

Mağdurların cezai yargılama sürecinde, ikincil, tekrarlanan mağduriyet, sindirme ve misilleme eylemlerine
maruz kalmamaları için; mağdurun kişisel özellikleri, suçun koşulları, suçun türü veya niteliği gibi özellikler
dikkate alınarak özel koruma önlemleri hızlı bir şekilde uygulanmalıdır.

Ø

Kişisel değerlendirmede, suçun ağırlığı nedeniyle önemli ölçüde zarar gören mağdurlara; özellikle, kendi
bireysel özellikleriyle ilişkili olarak (cinsiyet, dil, din, renk, etkin köken, mezhep, siyasal düşünce vb.) bir önyargı
ya da ayrımcılık nedeniyle işlenen bir suçun mağdurlarına; suç faili ile ilişkisi ve faile bağımlılığı nedeniyle
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savunmasız durumda bulunan mağdurlara özel dikkat gösterilmelidir. Bu bağlamda, terör mağdurları, organize
suç, insan kaçakçılığı, cinsiyete dayalı şiddet, yakın ilişkilerde şiddet, cinsel şiddet, sömürü veya nefret suçu
ve engelli mağdurlara da özel önem verilmelidir.
Ø

Bireysel değerlendirmelerin seviyesi, mağdurun uğradığı suçun ağırlığı ve zararın şiddetine göre ayarlanmalı,
mağdurun katılımı ile yürütülmeli ve bazı özel önlemlerden faydalanmak isteyip istememeleri de dikkate
alınarak yapılmalı, temel unsurların değişmesi durumunda değerlendirmeler güncellenmelidir.

Ø

Özel koruma ihtiyacı olan mağdurlara, cezai soruşturmalar sırasında; mağdurun ifadesinin alındığı ya da
görüşmelerin yapıldığı yerler bu amaç için tasarlanmış olmalı, mağdur ile görüşme özel eğitilmiş kişilerce
yapılmalı, mağdur ile yapılan tüm görüşmeler mümkün olduğunca aynı kişiler tarafından yapılmalıdır. Cinsel
şiddet, cinsiyete dayalı şiddet veya aile içi şiddet mağdurları ile yapılan tüm görüşmeler ya da ifadeler,
mağdurun talebi halinde ceza yargılama sürecine zarar vermeyecekse ve savcı ya da hâkim tarafından
yürütülmüyorsa mağdurla aynı cinsiyetten bir kişi tarafından yürütülmelidir.

Ø

Özel koruma ihtiyacı olan mağdurlara ceza yargılaması sürecinde; duruşma ve delillerin sunulması sırasında
mağdurlar ve failler arasında görsel teması önlemek için uygun iletişim teknolojisi araçları kullanılmalıdır.

Ø

Mağdurun özel hayatını ilgilendiren ve işlenen suç ile ilgisi olmayan konularda gereksiz yere sorgulanmasının
önüne geçilmelidir.

Ø

Suç mağdurunun çocuk olduğu durumlarda; cezai soruşturmalarda, çocuk mağdurlarla yapılan tüm görüşmeler
sesli ve görüntülü olarak kayıt edilmeli ve bu görüşmeler ceza yargılamasında delil olarak kullanılmalıdır.
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II. BÖLÜM

2.1.

MAĞDURA YAKLAŞIM

Mağdur hakları modern toplumlar tarafından önem verilen konulardan biri hâline gelmiştir. Böylece mağdur hakları
evrensel ölçüler içinde ele alınıp tanınmaya, mağdurları içine alan farklı politikalar üretilmeye başlanmıştır. Adli süreçler
göz önüne alındığında, mağdurun yargılama sürecine katılması ve tüm süreçteki söz hakkının sürece dahil edilmesi
yaklaşımı benimsenirken; psiko-sosyal yaklaşım boyutu daha çok suç sonrası mağdura verilebilecek hizmetleri
kapsamaktadır. Mağdur ile ilgili çalışmalar, mağdurun sorunlarını ve bu sorunlara yaklaşım yöntemlerini değişik referans
modelleri içinde ele almaktadır.
Mağdurların adli süreçte yaşadıkları tüm sorunların görüş ve düşüncelerine yer verilerek saygınlık ve eşit muamele
ilkeleri çerçevesinde çözülmesi gerekir. Psikolojik ve fiziksel iyilik hali, sosyal ve ekonomik yarar da dâhil olmak üzere
risk altında olan tüm mağdurların haklarının gerçekleştirilebilmesi için bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.Mağdur
haklarının etkili bir şekilde uygulanmasına, aynı süreçlere dâhil olan ya da aynı duruma sahip olan tüm mağdurların öznel
durumlarının değerlendirilmesine yönelik multi-disipliner bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Suç mağdurları
için hazırlanacak müdahale programları ve alınacak kararlarla ilgili tüm hizmet sağlayıcıların işbirliği içerisinde ve
eşgüdümle çalışması zorunludur.

Bu kapsamda hizmet sağlayıcıların uygulamada mağdura yönelik kullanabileceği yaklaşım türleri şu
şekilde sıralanabilir:

2.1.1.

Psiko – Sosyal Yaklaşım:

Bu yaklaşımda; mağdur bireysel özellikleri ve içinde yaşadığı sosyal çevrenin gerçekleri ile birlikte ele alınır. Mağdurun
etkileşimde bulunduğu ailesi, arkadaşları, komşuları gibi kişiler ve ortamlar birlikte değerlendirilerek analiz edilmelidir.
Mağdurun sorunları ile mücadelesinde desteklenmesi ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için güven duygusu
kazanmasını hedef alır.
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2.1.2.

Fonksiyonel Yaklaşım:

Bu yaklaşımda; mağdurun kendi özelliklerini, çevresiyle ilişkilerini ve bulunduğu ortamdaki koşulları değerlendirip gerekli
kararları vermesi ve kendini sürekli olarak yenilemesine yardım esastır.

2.1.3.

Problem Çözme Yaklaşımı

Bu yaklaşımda; mağdurun sorun çözme motivasyonunun arttırılması, kendi güçlü yanlarıyla sorun çözme sürecine
katılmasının sağlanması, gereksinim duyduğu hizmet ve kaynakları kullanabilecek güçte olmasının sağlanması önemli
noktalardır.
Problem çözme yaklaşımında izlenen süreç şöyledir:
Sorunun mağdur ile birlikte belirlenmesi, soruna ilişkin bireysel duygu, düşünce ve sosyal çevreye ilişkin koşulların
ve özelliklerin belirlenmesi, sorunun neden ve sonuçları arasındaki bağlantıların ortaya konması, kullanılacak kaynak
ve olanakların, farklı alternatiflerin ve sorunun çözümünde izlenecek yol veya planın belirlenmesi, çözüm planının
uygulamaya konması ve süreç içerisinde ortaya çıkan eksiklik ve problemleri giderici uygun müdahalelerle çözüme
ulaşılmasıdır.

2.1.4.

Krize Müdahale Yaklaşımı

Bu yaklaşımın temel amacı, mağdura yarar sağlayacak etkin bir müdahalenin en kısa sürede gerçekleştirilmesini
sağlamaktır. Öncelikle kriz durumunun doğru biçimde değerlendirilmesi ve tanımlanması gerekir. Bu yaklaşım dört
aşamalı bir müdahale yaklaşımıdır.
Krize müdahale yaklaşımında izlenen süreç şu şekildedir;
Ø
Ø

Krize yol açan yaşam durumunun değerlendirilmesi,
Olayın ne anlama geldiğinin, günlük yaşamında neleri değiştirdiğinin, mağdurun hangi olumsuz etkilere
maruz kaldığının belirlenmesi,

Ø

Kriz durumu ile ilgili mağdurun bilinçlendirilmesi,

Ø

Sorunun her bir boyutunun ayrı ayrı ele alınmasıdır.

Mağdur ve yakınları için adli olayın ve adli sürecin tümünün bir kriz durumu olabileceği bilinmelidir.
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2.2.

MAĞDURİYETİ ANLAMAK

Mağduriyet, en genel anlamda kişinin hakkının herhangi bir şekilde zarar görmesidir. Zarar; kişiler tarafından ya da doğal
olaylara bağlı olarak ortaya çıkabilir, kişinin kendi hatalı fiiline bağlı olabilir ya da kişinin kusuru olmamasına rağmen
kendine yönelik haksız saldırıya bağlı olabilir. Bu açıdan bakıldığında depremde evi yıkılan, kaza geçiren ya da evi soyulan
kişi birer mağdurdur.

2.3.

MAĞDURA YAKLAŞIMDA GENEL İLKELER

Ø

Mağdurun öncelikle hakları olan bir birey olduğu gerçeğiyle hareket edilmelidir.

Ø

Mağdur kendini güvende hissetmeli, mağdura karşı eleştirel, yargılayıcı tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
Örneğin giyim kuşamı, fiziksel görünümü, yaşam tarzı gibi konularda eleştirel ve yargılayıcı davranılmamalıdır.

Ø

Mağdura karşı özenli, duyarlı, saygılı, sağduyulu ve empatik davranılmalıdır.

Ø

Mağdura ilişkin iş ve işlemler mümkün olduğunca hızlı sonlandırılmalıdır.

Ø

Mağdurların kurum ve kuruluşlara sevkleri sırasında tehdit, yıldırma, etiketlenme vb. durumlara karşı gerekli
önlemler alınmalıdır.

Ø

Mağdura hizmet sunan kurum ve kuruluşlarda olayın mahiyetine ve müracaat zamanına göre bir sıralama
yapılabilir, böyle durumlarda sıra bekleyen diğer mağdurlara bilgi verilmelidir.

Ø

Kadın, yaşlı, engelli ve çocuk mağdurlara öncelik tanınmalıdır.

Ø

Mağdurun ivedilik arzeden bir talebi ya da beklemeye engel fiziksel veya ruhsal probleminin söz konusu olması
halinde ilk önce bu soruna yönelik işlemler yapılmalı ve kişiye öncelik tanınmalıdır.

Ø

Mağdurun rızasını gerektiren her karar ve uygulamada mağdur yeterince aydınlatılmalıdır.

Ø

Mağdurların psiko-sosyal ihtiyaçlarının olması durumunda gerekli destek sağlanmalıdır.

Ø

Mağdurla iletişim ve hizmet sunumunda ikincil mağduriyetin doğmamasına özen gösterilmelidir.

Ø

Mağdura hizmet sunan kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olunmalı ve gerektiğinde bu kuruluşlardan
yararlanılmalıdır.

Ø

Mağdurun hak arama davranışını güçleştirecek gereksiz formalitelerden uzak durulmalıdır.
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2.4.

GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

Ø

Mağdurun ve ailesinin şüpheli ile fiziksel temasını sınırlayacak önlemler alınmalıdır. (Mağdur ve yakınlarının
suç faili ve yakınları ile yüz yüze gelmesi ya da onlarla teması mağdurun sıkıntı çekmesine neden olacaksa,
mağdur ve yakınları için farklı giriş- çıkış kapıları ve bekleme odaları sağlanması ya da tarafların kuruma ayrı
ayrı zamanlarda çağrılması gibi.)

Ø

Mağdurla temas halinde olan görevli adı, soyadı, unvanı ve çalıştığı birim gibi konularda açık ve net bilgi
vermelidir.

Ø

Mağdura yönelik işlemlerde elde edilen bilgilerin kullanılması yada saklanmasında gizlilik ve mahremiyet
ilkelerine uyulmalı, bu konuda mağdura açıkça güvence verilmelidir.

Ø

Mağdurun gizlilik ve mahremiyet ihtiyacının karşılanabilmesi için, mağdurun menfaatine aykırı bir durum
olmadıkça, durumunun kamuoyuna duyurulmamasına, basın önüne çıkartılmamasına, basınla sorulu cevaplı
görüştürülmemesine, görüntülerinin alınmamasına ve teşhir edilmemesine özen gösterilmelidir.

Ø

Mağdur ile görüşmede göz teması kurulmaya çalışılmalı, mümkün olduğunca aynı seviyede durmalı (yerde
uzanan mağdur için çökülmesi gibi), ses tonu sakinleştirici olmalıdır.

Ø

Mağdura güven vermek amacıyla da olsa kanunen mümkün olmayan ve gerçekleşmeyecek vaatlerde
bulunulmamalıdır.

2.5.

MAĞDURUN KENDİNİ İFADE ETMESİ

Suç mağdurları üzgün, suçluluk duygusu içinde, utangaç, öfkeli olabilir ya da mağduriyeti inkâr edebilirler. Mağdurlar
kontrolsüzce hareket edebilir, hatta saldırgan tutum sergileyebilirler. Bu tür davranışlar ile karşılaşıldığında sabırlı
davranılmalı, mağdurun kendini ifade etmesi için uygun ortam sağlanmalıdır.
Mağdurun kendini doğru bir şekilde ifade edebilmesi için uyulması gereken davranış kuralları şunlardır:
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Ø

Mağdur kendini özgürce ifade edebilmeli, dikkatle dinlenmeli ve sözü bölünmemelidir. Acele edilerek ifadesi
kısa kesilmeye çalışılmamalıdır .

Ø

Mağdurun beden dili dikkatlice takip edilmeli, ifade etmekte zorlandığı kelimeleri bulmasına yardımcı
olunmalıdır.

Ø

Mağdura yaşadıklarına dair hislerinin normal olduğu anlatılarak yüreklendirilmeli, korku veya ümitsizlik
hissetmesine engel olunmalıdır.

Ø

Mağdurlar sürekli kendilerini suçlayabilirler. Böyle bir durumda mağdur sosyal çalışma görevlilerine
yönlendirilmelidir

Ø

Etkin dinleme yapılarak anlattığı konuya odaklanılmalı ve mağdurun neler hissettiği anlamaya çalışılmalıdır.
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2.6.

MAĞDURA SÜREÇ HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

Mağdurlar, genellikle soruşturma ve yargılama işlemlerinin nasıl yapılacağını bilmezler. Soruşturma evresinde nasıl bir
rol alacaklarını, şüpheliye ne olacağı konusunda meraklıdırlar. Ayrıca mağdurların, suçtan dolayı uğradıkları zararın nasıl
giderileceği ve tedavi gerekiyorsa tedavinin nasıl sağlanacağı konusunda kaygıları vardır.
Mağdurun süreç hakkındaki kaygılarının azaltılması için uyulması gereken davranış kuralları şunlardır:
Mağdura yapılan işlemler hakkında ayrıntılı ve anlaşılır bilgi verilmelidir.

Ø

Mağdurlar yaşayacakları sürece ve başvuracakları kurumlara ilişkin olarak ayrıntılı bilgilendirilmelidir.
Ø

Mağdura kolluk, savcılık yada mahkeme tarafından farklı zamanlarda çağrılabileceği hatırlatılmalıdır.

Ø

Mağdura haklarının ve destek için başvurabileceği birimlerin bilgilerini içeren broşürler verilmelidir.

2.7.

MAĞDUR İLE İLETİŞİM

Adli süreçte mağdura hizmet sunan çalışanlar mağdurla iletişim halindedir. İletişimde mağdurların yaş, psiko-sosyal
durumları, mağduriyet biçimleri, ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Söylenen/söylenmeyen, yapılan/yapılmayan her şeyin bir
anlamı vardır.
Mağdur;
Ø

Korku

Ø

Kınanma ve suçlanma kaygısı

Ø

Utanç

Ø

Üzüntü

Ø

Endişe

Ø

Suçluluk duygusu

Ø

Öfke

Ø

Yalnızlık

Ø

Çaresizlik duyguları içerisindedir.
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Bu duygular içindeki mağdur;
Ø

Ailesini koruma isteğine sahip olabilir,

Ø

Bu sorunu kendisinin çözeceğine inanıyor olabilir,

Ø

Durumu olduğundan önemsiz görüyor olabilir,

Ø

Anlaşılamamaktan çekiniyor olabilir,

Ø

Maruz kaldığı mağduriyetin sebebinin kendisi olduğunu düşünebilir.

Ø

Kendisine yardım edilemeyeceğini düşünüyor olabilir.

Ø

İntihar düşünceleri içerisinde olabilir.

Ø

İntikam isteği içerisinde olabilir.

Ø

Karşılaştığı şiddetin devam edebileceği korkusunu taşıyor olabilir.

İlgili kuruma başvuran mağdurun temel gereksinimleri şunlardır;
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Ø

Güven içinde olmak,

Ø

Anlaşılmak,

Ø

Dinlenilmek,

Ø

Mahremiyetine saygı duyulmak,

Ø

Yargılanmamak,

Ø

Suçlanmamak,

Ø

Önemsenmek,

Ø

Aşağılanmamak,

Ø

Kendini ifade edebilmek,

Ø

Tüm süreç hakkında bilgi sahibi olmak,

Ø

Uygun tanı, tedavi ve rehabilitasyona ulaşabilmek,

Ø

Desteklenmek (Aile, yakınlar, sağlık personeli vb.)tir.

Mağdura Yaklaşım Kılavuzu – Mağdur Hakları Daire Başkanlığı

İletişim sözlü ve sözsüz olarak ikiye ayrılır. Sözlü iletişim içerisinde kişilerin konuşma tarzı, ne söylediklerinin yanında,
nasıl söyledikleri, ses tonu, vurgu yapılan kelimeler önem kazanır. Sözsüz iletişimde ise jestler, mimikler, ve beden duruşu
yer almaktadır.
Sözlü iletişim sözsüz iletişim ile desteklenmektedir. Beden dilinin evrensel bir yönü vardır. Mutluluk, korku, öfke, hayret,
üzüntü ve tiksinti gibi duyguların yüz ifadeleri genellikle aynıdır.

2.8.

İLETİŞİM ENGELLERİ

Aşağıda sayılan iletişim engelleri kişilerarası ilişkiyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Ø

Emretmek, Yönetmek,

Ø

Uyarmak, Gözdağı vermek,

Ø

Yargılamak, Eleştirmek,

Ø

Suçlamak,

Ø

Tartışmak ve Kavga Etmek,

Ø

Öğüt Vermek, Fikir Vermek,

Ø

Övmek,

Ø

Yorum Yapmak,

Ø

Teselli Etmek,

Ø

İncelemek, Soruşturmak,

Ø

Alay Etmek, Şaka Yapmak,

Ø

Göz Temasında Bulunmamak,

2.9.

ETKİN DİNLEME VE SORU SORMA

İletişimde etkin dinleme çok önemlidir, dinlenen kişi kabul edildiğini hisseder, “Sen varsın”, “Sen önemlisin”, “Sen
değerlisin” mesajını alır.
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Etkin dinlemede ön koşul empatik bakış açısıdır.
Empati; Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun bakış açısı ile bakıp, duygu ve
düşüncelerini anlayıp, hissetmesi ve ona iletmesi sürecidir.
Etkin dinleme karşıdaki kişiye hak vermek değil, onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmaktır.
Etkin dinlerken;
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Ø

Zaman ayırmalı,

Ø

Yeterli fiziksel mesafede ve yüz yüze olacak şekilde aynı seviyede oturmalı, göz teması kurulmalı,

Ø

Karşısındakinin anlattıklarına uyumlu mimik ve jestler kullanılmalı,

Ø

Kendi düşünce ve bakış açısını bir kenara bırakıp yorum yapmadan ve yargılamadan dinlemeli,

Ø

Anlatılanlar dinleyici tarafından özetlenip kendi ifadeleriyle tekrar edilmeli,

Ø

Dürüst, samimi ve içten olunmalı,

Ø

Kendi görüş ve fikirlerimizle uyuşmasa bile, söyledikleri kabul edilmeli ve saygı duyulmalı,

Ø

Söylediklerini eleştirmeden, engellemeden ve alay etmeden dinlemeli,

Ø

Konuşma sırasında konuşmayı sürdürmesi için “Evet”, “sizi anlıyorum” gibi sözlerle ilgi göstermeli,

Ø

Konuşmaya teşvik edici, açık uçlu sorular sormalı,

Ø

Evet-Hayır şeklinde cevap verilecek sorulardan kaçınılmalı,

Ø

Ses tonu yumuşak, anlayışlı ve telaşsız olmalıdır
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III. BÖLÜM

3.1.

KAMU GÖREVLİLERİNİN MAĞDURA YAKLAŞIMI

Mağdura destek hizmetleri mağdurla ilk temas ile birlikte başlayan bir yardım sürecidir. Bu süreç mağdurun içinde
bulunduğu durumu anlamak ve ona uygun yaklaşımı geliştirmek, gerekli hizmeti sunmak için bir başlangıç aşamasıdır.
Bu sürecin doğru yönetilmesi ileride mağdura yönelik hizmetlerin en iyi şekilde sunumu için bir temel oluşturmaktadır.
Mağdurların yaşadıkları olay sebebiyle suçun etkilerini en aza indirmek ve doğru hizmet sunmak adına, kurulacak
iletişimin niteliği, dili, içeriği ve yapısına dikkat edilmelidir.
Suç mağdurları yaşadıkları olay sonrasında ilk olarak yargı, sağlık veya kolluk birimlerinden birine başvurabilmektedir.
Ayrıca mağdur adli süreçte yetkili birimlerin yönlendirmesi ile adli tıp kurumuna da başvurabilmektedir. Bu kurumların
çalışanlarının mağdura uygun yaklaşımı oldukça önem taşımaktadır.
Mağdurla temas eden kurumların çalışanlarının mağdurla iletişim kurma sürecindeki tutum, davranış ve beden dilini de
içeren tüm iletişim öğelerini bu iletişim sürecinde nasıl kullandığı mağdurun ileride alacağı desteğin niteliği açısından
önemlidir.

3.2.

KOLLUK PERSONELİNİN MAĞDURA YAKLAŞIMI

Mağdurların mağduriyet sonrası ilk temas noktası, iletişime ilk geçtikleri yer çoğunlukla polis veya jandarma olmaktadır.
Mağdurun yaşadığı travma sonrasında ikincil mağduriyet yaşamaması için kolluk birimlerinin sürecin nasıl işleyeceğini
anlatması, onlarla iletişimde olması, destekleyici bir yaklaşım tarzı ile ilgi göstermesi çok önemlidir. Bu nedenle kolluk
birimleri, mağdurun psikolojisini bilmek zorundadır. Yanlış yorumlar yapılması, mağdurun hassasiyetleri gözetilmeden
sorular sorulması, mağdurun kendi mağduriyetinin bir parçası olduğunun ima edilmesi, muhafaza edilmesi zorunlu
olmadığı halde mağdurdan delil olarak alınan eşyanın geri verilmemesi, duyarsızca davranılması mağdurların ikincil
mağduriyet yaşamasına neden olur. Kolluk birimleri görevini ifa ederken mağduru sadece görevine yardımcı olan bir
tanık olarak görmemelidir.
Kolluk birimleri genellikle suçlunun bulunması için delil araştırmasını öncelikle önemsediklerinden mağdur çoğunlukla
ikinci planda kalmaktadır.
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Ancak mağdur suç sonrası ilk olarak kolluk birimleriyle karşılaştığından, aynı acıları tekrar yaşamaması için bu alanda
çalışan kişilerin mağdur psikolojisinden anlaması, mağdurla empati kurabilmesi oldukça önem taşımaktadır.
Mağdurlar suç sonrası geçirdikleri travma nedeniyle kendilerini çaresiz, savunmasız ve korkmuş hissederler. Kolluk
birimleri mağdurlarla daha iyi iletişime geçmek ve onlara yardımcı olmak için mağdurların kendilerini güven içinde
hissetmelerini ve duygularını rahat biçimde ifade etmelerini sağlamalı, duyguları için onları yargılamamalı, onları
incitmeden mağduriyetleri ile başlayan adli süreç hakkında bundan sonra neler olacağı hakkında bilgilendirmelidir.

3.2.1.

Kolluk Aşamasında Mağdurun Temel İhtiyaçları

Özel nitelikli mağdurlar da dahil olmak üzere mağdurlara doğru desteğin sağlanabilmesi için ilk anda mağdurun ihtiyaç
duyduğu şu üç temel hususa riayet edilmelidir.

3.2.1.1. Kolluk Biriminde Mağdurun Kendini Güvende Hissetmesi
Ø

Mağdurun ve ailesinin şüpheli ile fiziksel temasını sınırlayacak önlemler alınmalıdır.

Ø

Mağdurun barınma, güvenli yer, acil tıbbi yardım gibi ihtiyaçları mutlaka dikkate alınarak gerekli yardım ve
hizmetlere erişimleri sağlanmalıdır.

Ø

Mağdurun, özellikle suç faili ile yüz yüze gelmesi veya ailesi, arkadaşı veya herhangi birisi ile de olsa onlarla
teması onun sıkıntı/ıstırap çekmesine neden olacaksa, mağdurlar için farklı giriş ve çıkış kapıları ve bekleme
odaları sağlanabileceği gibi, faili ve mağduru farklı zamanlarda kuruma çağırma imkanı sağlanmalıdır.

Ø

Mağdurla temas halinde olan kolluk görevlisi kimliği (adı, soyadı, rütbesi ve çalıştığı birim gibi) hakkında açık
ve net bilgi vermeli, mağdura güvenliğine dair endişelerini giderecek önlemler aldığını hissettirmelidir.

Ø

Mağdura ilişkin tüm işlemlerde ve edinilmiş bilgilerin kullanılmasında ve saklanmasında gizlilik ve mahremiyet
ilkelerine uyulmalı ve bu konuda mağdura açıkça güvence verilmelidir.

Ø

Mağdurun gizlilik ve mahremiyet ihtiyacının karşılanabilmesi için, mağdurun menfaatine aykırı düşmedikçe,
durumunun kamuoyuna duyurulmamasına, basın önüne çıkartılmamasına, kişilerin basınla sorulu cevaplı
görüştürülmemelerine, görüntülerinin alınmamasına, teşhir edilmemelerine özen gösterilmelidir.

Ø

Mağdur şikayet ettiğinde kimi zaman başının daha çok derde gireceğinden endişelenir. Bu gibi durumlarda
adli kolluk mağdura güvence vermeli ve ilgilinin rahat ve özgür bir şekilde şikayet hakkını kullanmasına imkan
sağlanmalıdır.
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3.2.1.2. Kollukta Fiziksel Ortam
Ø

Mağdura dair tüm işlemler onun rahat edebileceği ve güvenilir bir ortamda yerine getirilmelidir.

Ø

Mağdurla görüşmeler oturarak gerçekleştirilmelidir.

Ø

Engellilerin ve yaşlıların başvuruları erişimi kolay mekanlarda kabul edilmelidir.

Ø

İfade alma ve görüşme için seçilen ortamlar yeterli aydınlatılmış, havalandırma imkânları olan, ama aynı
zamanda mahremiyet ve gizlilik ilkelerine uygun, ferah ortamlar olmalıdır..

Ø

Mağdur, işlemleri için sıra beklerken rahat edebileceği güvenilir uygun bir ortamda bekletilmelidir.

Ø

Mağdurların kolluktaki işlemleri sırasında tuvalet, banyo, temizlik, beslenme v.b. ihtiyaçlarının giderilmesi için
gerekli tedbirler alınmalıdır.

Ø

Mağdurlar için iç ve dış güvenlik sağlanmış, özel olarak hazırlanmış, teknik donanımlı, bağımsız yerler görüşme
ve ifade alma odası olarak kullanılmalıdır.

Ø

Görüşme sırasında görüşmeci ile mağdurun karşılıklı mesafeleri doğru ayarlanmalı, ne çok yakın ne de fazla
mesafeli yaklaşılmayıp uygun mesafede bulunulmalıdır.

Ø

Mağdurların şüpheliyi teşhis etmeleri gerektiğinde aynalı oda v.b. imkanların kullanılmasına hassasiyet
gösterilmelidir.

Ø

Mağdurun kendini güvende hissedeceği rahat bir görüşme ortamı oluşturulmalı, mağdur sorununu anlatması
için yüreklendirilmelidir. Konuya odaklanılmalı ve görüşmenin öneminin bilincinde olunmalıdır.

3.2.1.3. Kollukta Süreç Yönetimi ve Bilgilendirme
Ø

Kolluk görevlileri mağdura sadece ve sadece kendi görevine ilişkin ve gerekli konularda soru sormalıdır.
Görev alanı dışında kalan, mağdurun özel hayatına veya yaşadıklarına ilişkin sorgulama yapar gibi sorular
sorulmamalıdır.

Ø

Mağdurun ihtiyaçları belirlendikten sonra, ilerleyen aşamalarda ne tür bir iş ve işlem yapılacağı hususunda
bilgilendirilmelidir. Mağdurun kolluktaki işlemleri sırasında muhatap olacağı kişi sayısını en aza indirecek bir
yöntem belirlenmelidir. Muhataplar zorunlu olarak değişecek ise bir sonraki muhatabın kim olduğu mutlaka
belirlenmeli ve mağdura bilgi verilmelidir.

Ø

Mağdurun bir profesyonel kişiden yardım alabileceği kendisine hatırlatılmalı ve bu hususta yardımcı
olunmalıdır.

Mağdura Yaklaşım Kılavuzu – Mağdur Hakları Daire Başkanlığı

15

Ø

Mağdurun olay mahallinden kolluk merkezine getirilişi sırasında gecikilmesinde sakınca bulunan haller
dışında kendisinden ayrıntılı bilgi alınmamalı ve süreç hakkında bilgilendirici kısa açıklamalarla yetinilmelidir.

Ø

Mağdur; ifadesinin alınışından sonra kolluk merkezinden alındığı yere ya da gideceği yere imkanlar dahilinde
bırakılmalıdır.

Ø

Mağdur sıfatı ile kolluğa başvuran kişi aynı zamanda şüpheli durumunda da olabileceğinden bu ikili durum
gözden kaçırılmamalıdır.

Ø

Suç mağdurları genellikle suç soruşturması ve yasal süreçte ne olacağı konusunda kaygılıdırlar. Kolluk
görevlisi olarak mağdur yasal sürece dair bilgilendirilmeli, olay tutanağının tutulması, ifadelerin alınması,
suçun soruşturulması, şüphelinin tespiti ve yakalanması aşamalarından bahsedilmelidir.

Ø

Mağdurların suç sonrası olacaklar hakkında bilgi sahibi olmaları halinde, kaygılarının bir kısmı hafifletilebilir.
Üstelik bu bilgilendirme mağdurların suç sonrası gelişen stresli ve karışık durumlara karşı kendilerini
hazırlamasını da sağlar. Olay nedeniyle konsantrasyon bozuklukları, hafıza kaybı, depresyon hali ve fiziksel
rahatsızlıklar yaşayabileceği ve suç sonrası bunların normal olduğu konusunda mağdura bilgi verilmelidir.

Ø

Mağdura kalacak yer ve ihtiyaçlarının olup olmadığı sorulmalı, destek olabilecek ilgili kurum, kuruluş ve
sivil toplum örgütlerinin irtibat bilgileri verilmeli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, belediyeler, sivil toplum
örgütleri gibi barınma imkanı sağlayan kurum/kuruluşlarla temas sağlanmalıdır.

Ø

Mağdur sağlık harcamaları ve maddi zararların karşılanması konularında yeterli bilgiye sahip olmayabilir, bu
nedenle konuya ilişkin bilgi verilmeli yada bilgi verebilecek kurum veya kuruluşlara yönlendirilmelidir.

Ø

Kolluk kuvveti olarak olay numarası ve mağdurun ulaşabileceği numaralar yazılı bir şekilde verilmelidir.

3.2.2.

Kolluk Görevlilerinin Mağdura Yaklaşımda Dikkate Almaları Gereken Genel İlkeler

Ø

Mağdurun öncelikle hakları olan bir birey olduğu gerçeğiyle hareket edilmelidir. Mağdurlara karşı yargılayıcı
ifade ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Örneğin mağdurun giyim kuşamı, kişisel görünümü ve yaşam tarzı
üzerinde yargılayıcı davranılmamalıdır.

Ø

Mağdura karşı özenli, duyarlı, saygılı, sağduyulu ve empatik davranılmalıdır.

Ø

Mağdura ilişkin iş ve işlemler mümkün olduğunca hızlı gerçekleştirilmelidir.

Ø

Mağdurların sağlık ve adli merciler gibi diğer kurumlara sevkleri sırasında gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Ø

Kadın, yaşlı, engelli ve çocuk mağdurlara öncelik tanınmalıdır. Özellikle kadın, yaşlı ve engelli mağdurların
beyanlarına, evlerinde veya uygun görülecek başka bir yerde (örneğin hastanede) müracaat edilmelidir.
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Ø

Mağdurun sağlık açısından ivedilik arzeden bir talebi ya da görünür durumunun söz konusu olması halinde ilk
önce buna ilişkin işlemler yapılmalıdır.

Ø

Mağdurun rızasını gerektiren her karar ve uygulamada mağdur yeterince aydınlatılmalıdır.

Ø

Mağdurların psiko-sosyal ihtiyaçlarının olması durumunda bunların karşılanması sağlanmalıdır.

Ø

Mağdurların kimi zaman mağduriyetlerinden kaynaklanan nedenlerle kolluğa karşı saldırgan ve suçlayıcı
davranışlar içerisinde olması (örneğin olaya geç müdahale edildiği, şüphelinin yakalanmadığı gibi)
mümkündür. Böyle durumlarda kolluk görevlisi mağduriyet psikolojisini dikkate alarak daha bilinçli, sabırlı ve
kontrollü yaklaşım sergilemeli ve mağduru bilgilendirerek söz konusu davranışları karşılamalıdır.

Ø

Mağdurla ilgili yapılan eylem ve işlemlerde ikincil mağduriyetlerin doğmamasına özen gösterilmelidir.

Ø

Mağdura hizmet veren kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olunmalı ve gerektiğinde bu kuruluşlardan
yararlanılmalıdır.

Ø

Mağdurun hak arama davranışını güçleştirecek gereksiz formalitelerden uzak durulmalıdır

Ø

Mağdurlara ifade sonrası/şikayet sonrasında ifadelerinin bir örneği verilmeli, yapılan ve yapılacak işlemlere
ilişkin olarak ayrıntılı bilgi veren yazılı bir belge verilmelidir.

Ø

Suçun türüne göre, mağdura adli muayene yapılabileceği hatırlatılmalı ve bu muayenenin öneminden
bahsedilmelidir.

3.2.3.

Kolluk Kuvvetlerinin Mağdurla İletişim Kurarken Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Ø

Kırılgan mağdurlar diğer mağdurlara göre daha fazla ve özel korumaya ihtiyaç duyabilmektedir. Bu gruplara
daha hassas davranılmalıdır.

Ø

Kolluk görevlisi isim ve unvanla kendini mağdura tanıtmalı, mevzuata dayalı yetki ve görevinden bahsetmelidir.

Ø

Eğer mağdur bir çocuksa, kollukta bulunduğu sırada yanında yakınlarından birinin bulunmasına imkân
sağlanmalıdır.

Ø

Çocuk mağdur ile görüşmeler sivil kıyafetli personel tarafından yapılmalıdır.

Ø

Kadın mağdurlar ile görüşmelerde kadın personelin (Özellikle cinsel suçlarda) görüşmesi sağlanmalıdır.

Ø

Mağdura sorulan sorular açık ve yalın olmalı, tam olarak anlaşıldığından emin olunmalı, mağdur ciddiye
alınmalı, sözlerini duyması ve düzeltmesi için imkan verilmelidir.
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Ø

Mağdur etkin bir şekilde dinlenilmeli, reddedici ve yargılayıcı tavırlardan kaçınılmalı, anlattığı hiçbir şey
önemsizleştirilmemeli ve küçümsenmemelidir.

Ø

Mağduru dinlerken göz teması kurulmalı, mağdurun başında dikilmek yerine karşısına oturup onu anlamaya
çalışmalıdır. Soruları sorarken sıcak, sempatik bir ses tonu kullanılmalıdır.

Ø

Mağdurların duygularını rahatça ifade etmeleri için olanak sağlanmalı, sözleri kesilmemeli, mağdurun davranış,
hal ve hareketleri, duruşu, yüz ifadesi, ses tonu, mimikleri, göz teması kurup kurmadığı gözlemlenmelidir.

Ø

Mağdurlar korkuyla birlikte kendini suçlama, aşırı sinirlilik, utanma, mutsuzluk ve inkar etme gibi ruh halleri
içerisinde olabilir. Mağdurlar içinde bulundukları ruh halinin anlaşılmasına, kendilerini yargılamayan bir kişi
tarafından dinlenilmeye ihtiyaç duyarlar. “Çok üzücü bir olay yaşadınız. Çok üzgünüm.”, “Hissettikleriniz gayet
normal” gibi cümlelerle mağdurun anlaşıldığı hissettirilmelidir.

Ø

Mağdura ucu açık sorular sorulmalı, evet–hayır şeklinde cevap alınacak sorulardan kaçınılmalıdır.

Ø

Mağdurun doğru anlaşılıp anlaşılmadığının tespit edilmesi için aynı içerikli sorular farklı bir dille ifade edilmeye
çalışılmalıdır.

Ø

Mağdurun talebi halinde, fail veya failin yakınlarının mağdur ile göz teması kurması dahi önlenmelidir.

Ø

Kolluk görevlisi tarafından ilk yapılması gereken, mağdura verilecek hizmetin ne olduğunun tespit edilmesidir.
Bu amaçla mağdurun birkaç kelimeyle olayı anlatması istenmeli, daha sonra olayla ilgili daha detaylı ifadesinin
alınacağı söylenmelidir.

Ø

Mağdurun ifadesi bir kez alınmalı, ifadenin tekrar ve farklı kişiler tarafından alınmasının önüne geçilmelidir.

3.2.4.

Kollukta Mağdurla Görüşme ve İfade Alma
Ø

Mağdura, soruşturma sürecinin Cumhuriyet savcısının emir ve talimatıyla yürütülmekte olduğu
hatırlatılarak soruşturmanın bizzat Cumhuriyet savcısı ya da onun talimatına uygun olarak kolluk birimleri
tarafından yapılabileceği ifade edilmeli, aynı konuda hem kolluk birimlerine hem de Cumhuriyet savcısına
yapılabilecek mükerrer başvuruların önüne geçilmelidir.

Ø

Mağdurun iletişim dili, engel durumu, kültürel özellikleri vb. farklılıklar göz önünde bulundurularak, işlemleri
farklılıklara saygı temelinde yürütülmelidir.

Ø

Mağdurun kendini ifade etmesine ve/veya duygularını açıkça ifade etmesine müsaade edilmeli, ifade alma
sırasında söylenenler doğrulamadan veya reddetmeden (tarafsız) dinlenilmelidir. Mağdurun, ihtiyaçlarını
belirleyecek ve duygularını anlayacak bir yaklaşım tarzı benimsenmelidir.
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Ø

Maruz kalınan suçun mağdurun normal hayatını (psikolojisini, iş düzenini, sosyal hayatını) nasıl etkilediği
öğrenilerek ona destek olunmalıdır.

Ø

Sadece doğru bilgiler verilmelidir.

Ø

Mağdurun öncelikle kimliği saptanmalıdır. Mağdurun yakınmasını rahat şekilde ve kapsamlı bir biçimde
anlatmasına olanak sağlanmalıdır.

Ø

Mağdurun soruşturma evresinde; delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak
koşuluyla ve Cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde belge örneği isteme hakkı olduğu hatırlatılmalıdır.

Ø

Görüşme sırasında görüşmeci ile mağdurun göz teması, mağduru rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanmalıdır.
Örneğin sürekli göz temasında kalmak da, hiç göz teması kurmamak da uygun değildir.

Ø

Mağdura, avukatının bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını
gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme hakkı olduğu hatırlatılmalıdır.

Ø

18 yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl olan ve bir avukatı
da bulunmayan mağdura istemi aranmaksızın bir avukat görevlendirilmesinin zorunlu olduğu unutulmamalıdır.

Ø

CMK’ nun 234. maddesinde belirtilen haklar, suçun mağdurları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanmalı ve bu
husus tutanağa yazılmalıdır.

Ø

Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurların dinlenmesi
sırasında psikoloji, psikiyatri, sosyal çalışmacı, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi bulundurulması
hususuna dikkat edilmelidir.

Ø

Mağdur tarafından aktarılan olay veya olgular hakkında yargılayıcı olunmamalı, iddiasını sağlıklı bir şekilde
ortaya koymasına olanak sağlanmalıdır.

Ø

Mağdurla görüşürken onun ihtiyaçlarını belirleyecek ve duygularını anlayacak bir yaklaşım tarzı
benimsenmelidir.

Ø

Mağdurla iletişim görüşme, ifade alma aşamalarında gerekli görüldüğünde kollukta görevli ya da temin
edilebilecek en yakın yerde çalışan sosyal çalışmacı, psikolog v.b. profesyonellerden destek alınmalıdır.
Psiko-sosyal açıdan yıpratmamak için mağdura aynı olay veya konu defalarca anlattırılmamalıdır.

Ø

Mağdur kollukta bulunduğu sırada bir yakınını/tanıdığını durumu hakkında bilgilendirmek isterse kendisine
bu olanak sağlanmalıdır.

Ø

Mağdurun beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyecek her türlü müdahale ve etkiden kaçınılmalıdır.

Ø

Mağdura kanuna aykırı bir yarar vaat edilmemelidir.

Ø

Mağdurun kendisini tam olarak ifade edebilmesi için uygun bir ortam sağlanmalı ve kendisine yeterli zaman
verilmeli ve mağdur kendisini tam olarak ifade etmesi için cesaretlendirilmelidir.
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3.3.

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN MAĞDURA YAKLAŞIM

Suç mağdurlarının mağduriyetleri sonrası fiziksel veya psikolojik tedavi için ilk başvurdukları kurum sağlık birimleridir.
Suç mağdurları sağlık birimlerine bazen suç sonrası acil müdahale
amacıyla başvurabildikleri gibi, daha sonraki süreçlerde tedavi amacıyla da başvurabilmektedirler. Bu nedenle
mağdurların, doğrudan veya yönlendirme sonucu ilk iletişim kurdukları kişiler genellikle sağlık çalışanlarıdır.
Sağlık görevlisine başvuran mağdurlar olaya ilişkin detayları anlattıkları gibi en mahrem öykülerini de aktarabilmektedirler.
Sağlık kurumuna gelen veya olay yerinde ilk müdahalesi yapılan mağdurlar fiziksel travmanın yanı sıra meydana gelen
mağduriyetin psikolojik etkisini de taşıyor olabilirler. Bu nedenle, müdahale sırasında mağdurun psikolojisini de dikkate
almak suretiyle çok hassas, anlayışlı, duyarlı ve içten davranmaya özen gösterilmelidir.
Sosyal destek ihtiyacının belirlenmesi önemli olduğundan mağdurun problemleri dikkatlice dinlenilmelidir.
Değerlendirmenin sonunda yargılayıcı olmayan açıklamalar yapılmalı, destekleyici bilgiler verilmeli, mağdurun yalnız
olmadığını hissettirecek olan ailesi, arkadaşları, yakınları bulunmalı, mağdur ve onun değer verdiği kişiler yaşanabilecek
muhtemel belirtiler hakkında bilgilendirilmelidir
Sağlık kurumu çalışanları mağdura sadece ve sadece kendi görevine ilişkin ve gerekli konularda soru sormalıdır. Görev
alanı dışında kalan, mağdurun özel hayatına veya yaşadıklarına ilişkin sorgulama yapar gibi sorular sorulmamalıdır.
Mağdurlara karşı yargılayıcı olmayan, duyarlı bir yaklaşımla empati kurularak destek sağlanmalıdır.
Tıbbi tedavi ve psikolojik danışmanlık yapılmalı, adlî vakalarda delil niteliğindeki hususlar belgelerle tespit edilmeli ve
mağdurlar yasal yardım ve destek hizmetlerine yönlendirilmelidir.
Duygusal şiddet belirtilerini tanımlamak çoğu zaman uzun bir görüşmeyi gerektirir. Yetişkinlerde agresif davranış, korku,
davranış bozuklukları, düşük benlik saygısı, depresyon, intihar girişimi, alkol ve madde kullanımı, psikosomatik hastalıklar
gözlenebilir. Bu durumlarda mağdurların hangi bölüm veya kurumlara yönlendirileceğinin belirlenmesi de önemlidir.
Bu kapsamda sağlık görevlileri mağdurlara acil müdahale ve tedavi hizmeti sunmanın yanı sıra adlî muayene raporu
tanzim ederek adli süreç için de önemli görev üstlenmektedirler. Her iki durumda da adlî sürecin temelini teşkil eden
delil niteliği dikkate alındığında yapılan işlemler mağdurlar ve adalet için önemlidir. Bu nedenle özellikle beden ve fizik
muayenesinin yapıldığı suçlarda sağlık çalışanlarının maddi delil niteliğindeki bulguların toplanması konusunda bilinçli
ve duyarlı hareket etmeleri gerekir.
Bu durumlarda gerekli işlem yapılmalıdır. Aksi halde maddi delil kaybına yol açılabileceğinden hem ilgililer hakkında adlî
sorumluluk doğacak hem de mağdurun yasal haklarını elde etmesi engellenmiş olacaktır.
Mağdur ile birlikte gelen hasta yakınının da davranışları gözlemlenmelidir. Mağdur yakınlarının; yaralanma şekli,
yaralanma zamanı ile ilgili tutarsız seyreden ifadeleri varsa dikkate alınmalıdır. Mağdur yakınlarının da olay nedeniyle
şiddete meyilli olabilecekleri dikkate alınarak buna uygun yaklaşım sergilenmelidir.
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3.3.1.

Acil Sağlık Hizmeti Almak Üzere Gelen Mağdura Yaklaşım

Ø

Mağdurlara acil müdahale ve tedavi hizmetlerini sunan sağlık personeli; yaralı veya tedavisi devam eden
mağdurları diğer olağan hastalarla bir tutmamalıdır.

Ø

Mağdurun durumu acil ise gerekli müdahale yapılmalı, acil değil ise ilgili polikliniğe yönlendirilmelidir.

Ø

Acil müdahale gereken mağdurlara en kısa sürede tıbbi müdahalede bulunularak hastane polisi ile irtibat
kurulmalıdır.

Ø

Mağdurun tedavi süreci devam ederken sonucun adlî sürece etkisi unutulmamalı, bu nedenle tedavi sürecinde
mağdura özen gösterilmelidir.

Ø

Acil servise fiziksel travma ile gelen mağdur şiddete maruz kalmış olma yönünden değerlendirilmelidir.

Ø

Acil servise gelmiş olgu hemen değerlendirilmelidir. Bu sırada telaşlı davranmamalı, sakin, organize ve
destekleyici bir tutum içinde olunmalıdır.

Ø

Görüşme ve muayene özel bir odada yapılmalıdır.

Ø

Öykü muayeneye kılavuzluk edeceğinden dinlerken mağdurun olayla ilgili hatırladığı ayrıntılar önemsenmelidir.
Önce genel bir öykü alınmalı, güven ilişkisi kurulduktan sonra olayın ayrıntılarına girilmelidir.

Ø

Mağdurun kültürel yapısı, görüşme yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli bir unsurdur. Bazı kültürlerde
şiddet olgusuna bakış açısı farklıdır.

Ø

Şiddet sonrası acile gelen mağdur korku, güvensizlik, bilgisizlik ve utanç nedeni ile gerçeği gizleyebilir. Bu
nedenle bu hususlara dikkat edilmeli, özgüven duygusunu zedelemeyecek, güvenli, destekleyici bir ortam
sağlanmalıdır.

Ø

Acil sağlık hizmeti verenler, şiddet gören mağdurlara nasıl yaklaşacakları konusunda eğitim almalıdırlar.

3.3.2.

Adli Muayene Raporu Tanzimi İçin Gelen Mağdura Yaklaşım

Ø

Adlî muayene raporu tanzimi için hastanelere veya adli tıp kurumlarına müracaat eden mağdurlara yapılan
işlemin adli süreçte maddi delil olacağı dikkate alınarak gerekli özen gösterilmeli, öncelikli işlem yapılmalıdır.

Ø

Konunun mahremiyeti nedeniyle cinsel şiddet mağduru olarak başvuran kişilerin beyanları önemsenmeli ve
istenen hususlarda titizlikle ayrıntılı rapor tanzim edilmelidir.

Ø

Mağdurun fiziksel özelliklerinin yanında makyajı, giyinişi ve dış görünüşü dikkate alınarak yaşına ilişkin
değerlendirme yapılmalı, kimlik kayıtlarındaki yaşı ile uyumlu olup olmadığına dikkat edilmelidir.
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3.3.3.

Sağlık Çalışanlarının Mağdur Yakınlarına Yaklaşımı

Mağdur yakınları, yakını oldukları mağdur için endişelenen, onun bir an evvel sağlığına kavuşmasını dileyen, acil
durumlarda panikleyen, diğer zamanlardan farklı olarak daha kırılgan, daha stresli bireylerdir. Bu nedenle sağlık
kurumlarında meydana gelen ve sağlık personeline karşı şiddet içeren olayların bir kısmında başrolde mağdur yakınları
yer almaktadır. Bu tarz istenmeyen olayların önüne geçebilmek için sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin mağdur
yakınlarına yaklaşımı, en az mağdura yaklaşım konusu kadar önem arz etmektedir.
Sağlık birimlerinde mağdur yakınlarına yaklaşımda şu hususlar dikkate alınmalıdır;
Ø

Mağdur yakınlarının varsa olayla ilgili bilgilerine başvurulmalı ve hassasiyetleri gözönünde bulundurularak
dikkatli ve empatik davranılmalıdır.

Ø

Sağlık personeli mağdur yakınına mağdurun durumu, yapılan müdahale ve mağdur yakınının yapması
gerekenlerle ilgili bilgi vermelidir.

Ø

Mağdur yakınının sakin olması sağlanmalıdır.

Ø

Mağdur yakını ile konuşurken ses tonu yükseltilmemeli, yavaş, anlaşılabilir düzeyde, açık ve net konuşulmalı,
karşıdakini küçümser ve hükmeder tavır gösterilmemelidir.

Ø

Mağdur yakını ile iletişim sırasında güler yüzlü ve anlayışlı olunmalıdır.

Ø

Mağdur yakınları hor görülmemeli ve önemsendikleri hissettirilmelidir.

Ø

Mağdura rahatsızlığı konusunda her zaman doğru söylenemeyebilir ancak üzücü olsa bile, mağdur yakınlarına,
mağdurla ilgili doğru bilgi verilmelidir.

Mağdurun ölümü halinde;
Ø

Durum mağdur yakınlarına mümkün olduğunca duyarlı ve şefkatli bir biçimde aktarılmalı, mağdur yakınları,
mağdurun ölümü ile ilgili bilmek istediği tüm konularda anlayabilecekleri bir dille bilgilendirilmelidir.

Ø

Mağdur yakınları bu durumu kabul etmek istemeyebilir, öfke patlaması yaşayabilirler. Bu durumda mağdur
yakınının kendisine ve çevresine zarar vermesini engelleyecek güvenlik önlemleri alınarak sakinleşmesi
beklenmelidir.

3.4.

YARGI SÜRECİNDE YER ALAN GÖREVLİLERİN MAĞDURA YAKLAŞIMI

Ceza adalet sisteminde mağdur ile sanık arasında hassas bir denge bulunmaktadır. Bu çizginin bir ucunda devletine ve
ceza adalet sistemine güvenen, onların koruması altında bulunan, ancak buna rağmen kendisine karşı suç işlenip zarar
gören bir mağdur, diğer tarafında ise kamu düzenini ihlal eden sanık bulunmaktadır.
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Bir olayın meydana gelmesi hâlinde genelde eldeki kamu kaynaklarının büyük bir kısmı suçlulara yönelik olarak
kullanılmakta, suç mağdurları ise kendi kaderleriyle baş başa bırakılmaktadır. Bu durumda, meydana gelen bu istenilmeyen
olayın açıklığa kavuşturulması, mağdurun psikolojik ve diğer açılardan sağlıklı bir birey hâline getirilmesi için her türlü
çalışmanın yapılması, desteğin sağlanması sosyal devletin gereğidir.
Bu gerçekler ışığında ceza adalet sisteminde mağdur-sanık dengesizliğinin düzeltilmesi için ceza muhakemesi sürecine
ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesi, aynı zamanda mağdurlara yönelik mağduriyetin ilk anından itibaren hukuki,
sosyal, ekonomik ve psikolojik yönleri içine alan yardım ve destek sistemi kurgulanması gerekir.
Meydana gelen olaylar karşısında gerekli adli sürecin başlatılması, bu sürecin süratli ve etkin işletilmesi mağdurlar
açısından büyük önem taşır. Mağdurlar yasama organı tarafından yürürlüğe konulan yasaların işlerlik kazanmasını,
haklarının etkin bir şekilde korunmasını ve suçluların en kısa sürede hak ettikleri cezaya çarptırılmasını beklerler.
Suç mağdurları adli yargılama sürecinin temel aktörü olması gerekirken çoğunlukla sanığa atfedilen önem karşısında
sınırlı bir konumda tutulmaktadırlar. Adli yargılama sürecinin sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ceza adalet
sistemi sanık-mağdur-delil arasında iyi bir denge kurmalıdır.
Suçun aydınlatılması ve suçlunun hak ettiği cezayı almasında; suçun adli mercilere bildirilmesi, delillerin toplanması,
suçlunun teşhis edilmesi ve adli yargılama sürecinin her aşamasında tanıklık yapılması, önemli hususlardır. Suç
mağdurları, kendilerini zarara uğratan kişilerin, işlemiş oldukları suçun karşılığı olan cezayı en kısa zamanda aldıklarını
görmek isterler.
Mahkemelerin işleyişi, suç mağdurlarına yönelik ceza adalet sisteminin aktörlerinden gelen talepler, mağdurlara karşı
yapılan olumsuz ve duyarsız davranışlar ile davaların sonuçlanmasının uzun zaman alması mağdurları daha fazla sıkıntıya
sokmakta, psikolojik açıdan yıpratmaktadır. Adli yargılama sürecinde yaşadığı olumsuzluklar sonucunda mağdurun ceza
adalet sistemiyle olan işbirliği kopabilmektedir. Bu da doğal olarak suçun aydınlatılmasını güçleştirmekte, hatta imkânsız
hâle getirebilmektedir.
Adli yargılama sürecinin uzun sürmesi, mağdurun gerekli gereksiz yere savcılık ve mahkemeler tarafından çağrılması,
mağdura ekonomik ve psikolojik açıdan olumsuz yükler getirmektedir. Mağdurlar suç sonrası çok zor duruma düşmekte;
hukuki, ekonomik, sosyal, fiziksel ve ruhsal açıdan çok ciddi zarar görmekte, böylece ikinci defa mağdur edilmektedir.
Mağdur öncelikli olarak durumunun anlayışla karşılanmasını, kendisine saygı duyulmasını, dinlenilmesini ve süreç
hakkında bilgilendirilmesini ister. Bunların hepsi çok makul ve kabul edilebilir beklentilerdir.
İhtiyaç sahibi mağdurlara adlî işlemler sırasında psiko-sosyal destek anlamında hassas bir yaklaşım ve tutum
sergilenmelidir. Adli süreç içerisinde yer alan tüm personelin aynı hassasiyetle mağdurla iletişim kurması, verilecek
hizmetlerin yeterli ve sağlıklı bir şekilde sunulmasını sağlayacaktır.
Psiko-sosyal yardım, sosyal çalışma görevlileri tarafından yapılmalıdır. Bu kapsamda mağdura, psiko-sosyal destek
ve danışmanlık hizmetleri verilmelidir. Ayrıca, mağdurun yargılama sırasında sanık ile karşı karşıya gelmesinden
kaynaklanan psikolojik sıkıntı giderilmeye çalışılmalıdır.

Mağdura Yaklaşım Kılavuzu – Mağdur Hakları Daire Başkanlığı

23

Mağdura, ifade vermeden önce destek sağlanmalı, bu destek yargılama süresince devam etmelidir. Sağlanacak destek,
işlenen suç ile sınırlı tutulmamalı, mağdurun tüm yaşamsal sorunları dikkate alınarak psiko-sosyal açıdan değerlendirilerek
yapılmalıdır. Bu yardımın yapılması için, mağdurun beyanı yeterli olmalı, ayrıca mahkeme kararı gerekmeden işlemler
yapılarak mağdurun adli süreçte fazla örselenmesine engel olunmalıdır.

3.4.1.

Yargı Çalışanlarının Mağdura Yaklaşımda Uymaları Gereken Temel İlkeler:

Ø

Mağdurun yaşadığı suç olayı sebebiyle kızgınlıktan suçluluğa, ümitsizlikten umuda çok çeşitli duygusal
tepkiler göstereceği bilinmeli ve buna uygun olarak mağdurla iletişim kurulmalıdır.

Ø

Mağdurla iletişim kuran adli personelin, iletişim sırasında mağdurun duygularını anlaması büyük önem
taşımaktadır. Duyguları anlamada da beden dili önemli bir ipucudur. Bu nedenle adli süreçte mağdurla iletişim
halinde olan görevlinin mağdurun beden dilini anlaması gerekmektedir.

Ø

Mağdurla iletişim kurulurken duygularını ifade etmesi desteklenmelidir, duygularını yargılamadan kabul
etmek, yorum yapmamak, öğüt vermemek sürecin daha uygun bir şekilde ilerlemesine imkan sağlayacaktır.

Ø

Mağdurla iletişim halindeyken sakin ve anlayışlı olmaya özen gösterilmelidir. Çünkü yaşadığı olayın veya
travmanın yoğun baskısı altında olan mağdurun en ufak fevri bir davranışta örselenmesi mümkün olabilir.
Özellikle mağdurla adli sürecin ilk adımında iletişim kuran personelin bu konuda daha hassas ve duyarlı
olması gerekmektedir.

Ø

Mağdurla iletişim kurarken onun bir suç nedeniyle travma yaşadığı unutulmamalıdır, mağdur o esnada şok
içindeyse anlatılanları anlamakta zorluk çekebilir, bu nedenle aynı şeyi defalarca anlatacak kadar sabırlı
olunmalıdır, gerektiği takdirde mağdura aynı sorular sorulmalı ve açıklamalar yapılmadır. Aynı şekilde mağdur
şok nedeniyle meramını anlatmakta zorluk çekebileceğinden mağdura karşı sabırlı olunmalıdır.

Ø

Mağdura adli süreç aşamasında ve bundan sonraki yaşamında, yaşadığı suç olayından kaynaklı
karşılaşabileceği olası tehlikeler karşısında korunma yolları hakkında bilgilendirme yapılmalı ve mağdur doğru
şekilde yönlendirilmelidir.

Ø

Mağdurla iletişim kurarken destekleyici sözler kullanılmalı, olumlu cümleler kurulmalı, yardım istemeye cesaret
ettiği için takdir edilmeli, olumlu yönlerini pekiştirmeye yönelik söylemlerde bulunulmalı, güven verilmeli ve
her şeyin bir anda çözülemeyeceğinin bilincinde olunmalıdır.

Ø

Mağdurun rahat konuşması için uygun görüşme ortamı sağlanmalıdır, görüşme yapılacak veya ifade alınacak
yerin sakin, iletişime uygun, yalnızca görevli kişilerin olduğu, mağdurun mahremiyetinin korunmasına olanak
sağlayacak biçimde tasarlanmış olması gerekmektedir.
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Ø

Mağdura süreçle ilgili bilgi vermek, olabilecek ihtimalleri sıralamak, kararlarına saygı göstermek, korunması
için tedbirler almak ve alınması gereken önlemleri hatırlatmak, destek ve ümit verici kelimeler kullanmak
önemlidir.

Ø

Mağduru suçlamamak ve korkusunu küçümsememek, eleştiri yapmamak, olayları hafife alan bir tutum
sergilememek ve alaycı yorumlar yapmamak gerekir, bu yanlış iletişim kalıpları yerine onu destekleyici ifadeler
kullanılmalıdır.

Ø

Mağdurla iletişim kurulurken yaşadığı suçtan kaynaklı psikolojik etkilenmesinin ciddi boyutlarda olduğunun
tespiti halinde mağdur bir uzmana yönlendirilmelidir.

Ø

Mağdurla kurulacak iletişimde, yaş, psiko-sosyal durum ve ihtiyaçlar dikkate alınarak davranılması mağdurların
ikinci kez mağdur olmasını engellemek için çok önemlidir.

Yargı Sürecinde Fiziksel Ortam
Ø

Mağdura uygun görüşme ortamı sağlanması hususunda hassasiyet gösterilmelidir.

Ø

Mağdurla ifade alma ve görüşme için seçilen ortamlar yeterli aydınlatılmış, havalandırma imkânları olan, ama
aynı zamanda mahremiyet ve gizlilik ilkelerine uygun, ferah ortamlar olmalıdır.

Ø

Talebi halinde başta cinsel suç mağdurları olmak üzere mağduru duruşma sırasında etkileyebilecek kişilerin
mağdurla birlikte mahkeme salonunda bulunmaması hususunda hassasiyet gösterilmelidir.

Ø

Cinsel suç mağdurları ve çocuk mağdurların duruşmalarının kapalı yapılması hususu değerlendirilmelidir.

Ø

Mağdurun güvenliğini tehdit edici unsurların oluşması ya da mağdurun talebi halinde güvenlik tedbirlerinin
alınmasına özen gösterilmelidir.

3.4.2.

Yargı Sürecinin Yönetimi ve Bilgilendirme

Ø

Adli süreçte görev alan personel mağdura sadece ve sadece kendi görevine ilişkin ve gerekli konularda soru
sormalıdır. Görev alanı dışında kalan, mağdurun özel hayatına veya yaşadıklarına ilişkin sorgulama yapar gibi
sorular sorulmamalıdır.

Ø

Yargı çalışanları mağdura tarafsız ve bağımsız olunduğunu hissettirmelidir.

Ø

Mağdurun iradesine saygılı olunmalıdır.
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Ø

Yargı sürecinde mağdur ilgili birimlere eksiksiz ve doğru şekilde yönlendirilmelidir.

Ø

6284 Sayılı Kanunda öngörülen gizliliğe riayet konusunda ilgili tüm personel hassasiyet göstermelidir.

Ø

6284 Sayılı Kanun kapsamındaki olaylara ilişkin işlemlerin geciktirilmeksizin gerçekleştirilmesine özen
gösterilmelidir.

Ø

Adli süreçteki tüm çalışanlar mağdurun haklarının korunacağına dair güven hissettirmelidir.

Ø

Soruşturma aşamasının gizliliği ilkesi temel alınarak mağdura ait kişisel verilerin basın, internet ve kitle
iletişim araçları vasıtası ile yayınlanmasının önlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.

Ø

Adli süreçte mağdurların yaşadıkları olaylara ilişkin medya kuruluşları haber yaparken, haber alma özgürlüğü
ile gizlilik karinesi arasındaki dengenin korunmasına özen gösterilmelidir.

Ø

Mağdura yasal süreç ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmesine dikkat edilmelidir.

Ø

Mağdura resmi makamların hakkını savunabilecek ölçüde erişilebilir olduğu hissettirilmelidir.

Ø

Mağdurun ilgili birime yönlendirilmesine özen gösterilmelidir.

Ø

Mağdurun ilgili işlemi yapacak görevliye işlem yapmak üzere hızlı bir şekilde ulaşabilmesine özen gösterilmeli,
herhangi başka bir çalışanla muhatap edilip, oyalanarak zaman kaybetmesine neden olunmamalıdır.

Ø

İfade öncesinde veya sonrasında psiko-sosyal desteğe ihtiyacı olduğu anlaşılan mağdurun ilgili birime
yönlendirilmesi hususu değerlendirilmelidir.
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3.4.3.

Yargı Çalışanlarının Mağdurla İletişimde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar:

Ø

Mağdurun güler yüzle karşılanmasına özen gösterilmelidir.

Ø

Engelli mağdura diğer insanlardan farklı davranılmadığı hissettirilmelidir.

Ø

Çocuk ve engelli mağdurlara hassas davranılmasına dikkat edilmelidir.

Ø

Mağdurla iletişimde teknik terimlerden uzak anlaşılabilir dil kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Ø

Yaşlı ve hasta mağdurların özel durumlarına özen gösterilmelidir.

Ø

Mağdura karşılıklı saygı çerçevesinde isimle hitap edilmesine özen gösterilmelidir.

Ø

Mağdurlara özellikle de cinsel istismar mağdurlarına fiziksel temastan kaçınılmasına özen gösterilmelidir.
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Ø

Mağdura sakin davranılmalı, acele edilmemeli, soruların doğru anlaşıldığından emin olunmalıdır.

Ø

Cinsel suç mağdurlarına yanlı, yargılayıcı ve yönlendirici soru kalıplarının kullanılmamasına dikkat edilmelidir.

Ø

Yaşlı ve engelli mağdurlar için biyolojik ve zihinsel durumları hakkında bilgi verilmesi konusunda uzman
kişilerden yardım alınmasına özen gösterilmelidir.

Ø

Mağdurun durumu ile ilişkili gizlilik ilkesine aykırı sözlü ve fiili davranışlarda bulunulmamasına özen
gösterilmelidir.

3.4.4.

Yargı Sürecinde Sosyal Çalışma Görevlisinin Mağdurla Görüşmesi

Ø

Soruşturma aşamasında yasanın öngördüğü durumlarda sosyal çalışma görevlisi mağdurun yanında
bulundurulmalıdır.

Ø

Mağdurla görüşmeden önce görevli kendini tanıtmalı ve görevinden bahsetmelidir.

Ø

Mağduru görüşmeye hazırlamaya özen gösterilmeli ve devam edecek adli süreç hakkında belgi verilmelidir.

Ø

Mağdurla görüşme sırasında mesleki dil kullanılması halinde kavramlar anlaşılır şekilde açıklanmalıdır.

Ø

Mağdurla görüşme sırasında içinde bulunduğu duruma, mağdurun özel gereksinimlerine, kültürel özelliklerine,
engel durumlarına ve yaşadığı olaya uygun görüşme teknikleri kullanmaya özen gösterilmelidir.

Ø

Mağdurun görüşme esnasında; kendisini ifade etmesini ve konu ile ilgili sorular sormasına öncelikli olarak
kendisini ifade etmesine fırsat verilmelidir.

Ø

Mağdurla görüşme sürecinin engellenmemesine ve bölünmemesine özen gösterilmelidir.

Ø

Mağdurla iletişim kurulamaması nedeniyle mesleki görüşme yapılamaması halinde, mağdur görüşme için
zorlanmamalı, bu durum hakkında ilgili hâkime ve Cumhuriyet savcısına bilgi verilmelidir.

Ø

Mağdurla görüşme sonrası hazırlanacak sosyal inceleme raporlarında açık ve anlaşılabilir bir dil kullanılmasına,
değerlendirme kanaat ve önerilerin raporda detaylı bir şekilde yer almasına özen gösterilmelidir.

Ø

Taraflar, mahkeme sürecinde korunma ihtiyacı içinde olan çocukların varlığı durumunda kişisel hesaplaşmalarını
bu süreçte dile getirmemeleri ve birbirlerinden intikam almamaları konusunda uyarılmalıdır.

Ø

Krize müdahale, yönlendirme, bilgilendirme, danışmanlık verme, olaya ve kişiye özgü gereksinimleri belirleme,
olası ikincil mağduriyetleri önleme ve uygun tedbirleri önerme hususlarının değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

Ø

Mağdurun gereksinim duyabileceği sağlık, sosyal hizmet veya diğer hizmetler, kaynaklar, çalışmalar ve haklar
hakkında bilgi sahibi olunmalı ve mağdura bu konularda bilgi verilmelidir.
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3.4.5.

Yargı Sürecinde Mağdurun İfadesinin Alınması

Ø

Mağdurun ifadesi alınmadan önce görevli kendini tanıtmalıdır.

Ø

Yargılama sırasında gizlilik kararı verilmesi gereken hususlara dikkat edilmeli, resen veya mağdurun talebi
olması halinde yargılamanın gizli yapılmasına karar verildiğinde duruşma salonunda bulunması gerekenler
dışındakilerin duruşma salonu dışına çıkartılmasına azami riayet gösterilmelidir.

Ø

Avukatın veya sosyal çalışma görevlisinin zorunlu olarak bulunması gereken hallerde avukat veya sosyal
çalışma görevlisi hazır olmadan ifade alınmamalıdır.

Ø

Sosyal çalışma görevlilerinin özellikle kırılgan grupların ifadelerinde yer almalarına özen gösterilmelidir.

Ø

Mağdurun yasal süreci etkileyebilecek beyanlarının kayda geçirilmesi hususunda dikkat edilmelidir.

Ø

Çocuk mağdurların dış etkenlere daha açık olduğu hususu göz önünde bulundurularak ifade sırasında buna
uygun ortam sağlanmalı ve gelişim evrelerine uygun yaklaşım sergilenmelidir.

Ø

Mağdurla ifade alma sırasında mesleki dil kullanılması halinde kavramlar ayrıntılı şekilde açıklanmalıdır.

Ø

Cinsel suç ve çocuk mağdurlarının tekrarlayıcı beyanlarının ikincil mağduriyetlere neden olabileceği konusunda
hassasiyet gösterilmelidir.

Ø

Mağdurla, tercüman aracılıyla iletişim kurulduğunda beyanların uzman kişi tarafından doğru bir şekilde
çevrilmesine dikkat edilmelidir.

Ø
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IV. BÖLÜM

4.1.

KIRILGAN GRUBA MENSUP MAĞDURLARA YAKLAŞIM

Kırılgan gruplara yönelik uygulamalar konusunda, hukuk sistemimizin çağın ihtiyaçlarına uygun olarak şekillenebilmesi
hayati öneme sahiptir. Bu nedenle günümüzde sosyal ve biyolojik açıdan zayıf konumda olan kırılgan gruba mensup
mağdurların korunması öne çıkan konulardandır. Bu grupların tekrarlanan mağduriyet yaşamalarını önleyici ve koruyucu
politikalar geliştirilmesi yönünde suçun, mağdurlar üzerindeki etkisini azaltmak için uygun yaklaşım tarzlarının
geliştirilmesi önem arz etmektedir.
Adalet sistemine erişilebilirliğin sağlanabilmesi için alınan tedbirler, hak arama mekanizmalarının güçlendirilmesi
ya da hak arama yolları hakkında kırılgan gruba mensup mağdurların bilinçlendirilmelerine ilişkin önlemler ön planda
tutulmaktadır. Bundan dolayı kırılgan gruba dahil mağdurların, yeniden mağduriyet yaşama olasılığı bakımından taşıdığı
riskin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin alınması ve bu amaçla psiko-sosyal yönden desteklenmelerine ilişkin
faaliyetlerin geliştirilmesi son derece önemlidir.
Son yıllarda kırılgan gruplarla ilgili mevzuat ve uygulamalarda önemli ilerlemeler yaşanmıştır. Mevzuat güçlendirilmiş ve
örgütlenmede değişikliklere gidilmiştir.
Toplum içerisinde suça maruz kalma ihtimali bakımından daha hassas bir yapıya sahip olan kırılgan gruba; çocuklar,
kadınlar, cinsel suç mağdurları, altmış beş yaşın üstündeki mağdurlar ile engelli mağdurlar ve terör suçu mağdurları
dahildir. Bu mağdurların suça maruz kalma ihtimallerini en aza indirmek, failin hak ettiği ceza ile en kısa sürede
cezalandırılmasını sağlayarak toplumsal düzen, adalet ve barışın devamını sağlamak, Anayasa’da sosyal hukuk devleti
olarak tanımlanan devletin en önemli görevidir. Yine suça maruz kalan kırılgan gruba mensup mağdurların tekrarlanan
ve/veya ikincil mağduriyetlerine engel olmak, verilecek destek hizmetleri ve yapılacak yardımlar ile yanında yer almak
gibi hem kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla devlet tarafından, hem de sivil toplum kuruluşları aracılığıyla toplum
tarafından üstlenilen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır.
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4.1.1.

ÇOCUK MAĞDURLARA YAKLAŞIM

Son yıllarda özellikle Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerde çocukların “yüksek yararını” gözetmek ve onların “iyi olma
halini ve esenliklerini destekleyici” devlet stratejileri geliştirmek önemsenen bir politika alanı olmuştur. Çocuğun yüksek
yararının önceliği, çocuğun yararını her türlü yarardan daha önemli ve öncelikli görmek ve buna göre davranmaktır.
Çocukların esenliklerini desteklemek ise, çocukların her türlü riskten uzak büyümelerini ve gelişimini destekleyecek her
türlü hizmetin nitelik ve nicelik açısından güçlendirilmesini sağlamaktır.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 18 Ocak
2001 tarihinde onaylanması uygun görülen Çocuk Haklarının Kullanılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi dünya çocuk hakları
konusunda başlıca kazanımlardır.
Ülkemizde Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Ekim 1995 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi,
çocukların insan haklarına ilişkin bir belge olarak bugün Türkiye’nin kabul ettiği ve iç hukuk kuralı hâline getirdiği bir
belgedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların temelde korunma, katılım, yaşama ve gelişme haklarını güvence altına
almayı amaçlamıştır. Sözleşme’nin 32. maddesinden 38. maddesine kadar olan kısmı, çocuğa yönelik kötü muamele ve
bunun önlenmesi için taraf devletlerin sorumluluklarını vurgulamaktadır. Bu anlamda çocuğun;


Esenliğine zarar verecek her türlü sömürüye karşı korunması



İşkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya karşı korunması



Uyuşturucu maddelerin kullanımına karşı korunması



Silahlı çatışmalara karşı korunması



Suça sürüklenen çocuğun haklarının korunması konusunda bazı düzenlemeler getirmiştir.

Son yıllarda hız kazanan değişim sürecinde, çocuklarla ilişkili mevzuat ve uygulamalarda önemli ilerlemeler yaşanmıştır.
Mevzuat güçlendirilmiş, örgütlenmede değişikliklere gidilmiş ve çocuk koruma uygulamalarında kalite standartlarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda suça sürüklenen çocukların yanında mağdur çocuklara
ilişkin Çocuk Koruma Kanunu’nda özel hükümler yer almış, çocuğun yüksek yararının korunmasına yönelik destekleyici
önlemler alınmıştır. Çocuk mahkemelerinde bu amaçla uzman kadroları ihdas edilmiştir.
Çocuk mağduriyeti, hiçbir toplum tarafından istenilmeyen, ancak mevcut olan büyük bir sosyal problemdir. Bugünün
çocuklarının yarının yetişkin bireyleri olacakları düşünüldüğü zaman çocukların doğru gelişimlerinin sağlanması
önemlidir. Oysaki çocuk mağduriyeti çocukların doğal gelişimlerini engellemektedir. Suç mağduriyeti çocukların
yaşamında kalıcı izler bırakmaktadır. Bu nedenle kırılgan gruba mensup mağdur çocuklara yönelik yaklaşım geliştirilirken
özen gösterilmelidir.
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4.1.1.1. ÇOCUK MAĞDURA GENEL YAKLAŞIM İLKELERİ
Çocuklar fiziksel özellikleri ve bilişsel düzeyleri nedeniyle kendilerini koruyamayacak durumda olmaları ve büyüklerin
bakımına muhtaç olmalarından dolayı suça karşı korumasızdırlar. Çocuklar daha çok ihmal ve istismar nedeniyle suç
mağduru olmaktadırlar. Bunlardan en yaygını ve en hassasiyet gerektireni cinsel istismar ve aile içi şiddettir.
Adli sisteme girmiş bulunan çocukların yüksek yararının gözetilip korunabilmesi öncelikle bu çocuklar ile yapılacak
görüşmelerin başarısına bağlıdır. Suça sürüklenen, mağdur veya tanık olarak adli sistemin içine girmiş çocuklarla
kurulacak iletişimde, onların yaşlarını, gelişim durumlarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak davranma ikinci kez mağdur
olmalarını engellemek için önemlidir.

Çocuk mağdurlara doğru bir yaklaşım sergilenebilmesi için uyulması gereken yaklaşım ilkeleri şu şekilde
sıralanabilir:


Mağdur çocuğun, eylemi gerçekleştiren kişiyle karşılaşması önlenmeli, buna soruşturma ve kovuşturmanın
ileri evrelerinde de dikkat edilmelidir.



Suç mağduru çocukla karşılaşan kişi; emir vererek, aşağılayarak, alaycı ses tonuyla ve ciddiyetsiz bir biçimde
çok yakın mesafeden konuşmamalı, çocuğu sert ve asabi bir şekilde dinlememeli, çocuk konuşurken başka bir
şeyle uğraşmamalı, dokunarak iletişim kurmamalıdır.



Mağdur çocuklar suç nedeniyle endişeli ve korkmuş halde olabilecekleri için, bir yakınının, sevdiği bir
oyuncağının ya da bir objenin çocuğun yanında bulundurulması süreci olumlu etkileyebilir.



Çocukla iletişimde yumuşak, ama duyabileceği bir ses tonu kullanılmalıdır. Çocuğa, yanında olma amacının
“ona yardımcı olmak” olduğu duygusu hissettirilmelidir.



Mağdur çocukların muayenesi ve delil niteliği taşıyabilecek örneklerin alınabilmesi için yapılacak olan tıbbi
müdahale, çocuğun sağlığına zarar vermemelidir.



Sağlık, sosyal hizmet ve diğer ilgili yardımlardan nasıl yararlanacakları konusunda mağdur veya ailesine bilgi
verilmeli ve bu yardımlara hemen ulaşmaları sağlanmalıdır.



Tanı ve tedavi amaçlı hastaneye başvuran çocuklarda istismar şüphesi oluşması halinde vaka kolluk birimlerine
veya adli mercilere bildirilmeli, çocuğun yararı aksini gerektirmedikçe, durum ailesine de bildirilmelidir.



Mağdurların kısa ya da uzun süreçte, fiziksel ve psiko-sosyal iyileşmelerine yardım etmek için genel sağlık
durumları da dahil olmak üzere ilgili bölümlerden konsültasyon alınmalı, gerektiğinde tedavi ve rehabilitasyon
işlemleri derhal başlatılmalıdır.
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Tedavi ve rehabilitasyon planına uymayan ya da aksatanlar yönünden sağlık tedbiri alınması için gerekli
duyarlılık gösterilmelidir.



Korunma ihtiyacı olan suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklara gereksinim duydukları destek hizmetlerini
sağlamak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışılmalı, bu
gibi durumlar çocukları korumakla görevli kurum ve kuruluşlara bildirilmelidir.



Çocuğun bakımından sorumlu kişi çocuğa karşı işlenen suça karışmış ise, şüphelinin uzaklaştırılması ya da
mağdurun kendi aile ortamından çıkarılması gibi tedbirlerin alınması için ilgili mercilere başvurulmalıdır.



Acil koruma kararının koşulları çocuğun yüksek yararına uygun şekilde belirlenmelidir.



Çocuk mağdurlar dinlenilmeye başlamadan önce, ifadenin alınacağı ortam çocukların kendilerini rahat
hissedebileceği “çocuk dostu” bir yer olmalıdır.



İfade alınması veya görüşme sırasında çocuğun anlayamayacağı uzun cümlelerden kaçınılmalı, mağdurun sizi
anladığından emin olmak için açık uçlu sorular sorulmalıdır.



Çocuklar ile yapılacak adli amaçlı görüşmeler, yetişkinlerle yapılan görüşmelerden farklı olmalıdır. Ancak,
çocukla farklı iletişim demek ses tonunu çocuklaştırmak, bazı kelimeleri yarım telaffuz etmek, kelimelere
şirinlik ve sevimlilik ekleri katmak değildir. Çocuğa duyarlı iletişimden kastedilen kullanılan kavramların çocuk
tarafından anlaşılmasına dikkat edilerek, bütün dikkatin çocuğa yöneltilmesidir.



Çocuklarla yapılacak görüşmelerin başarılı olabilmesi için öncelikle çocuğun gelişim basamaklarını çok iyi
tanıyan ve uygun görüşme tekniğini etkin biçimde kullanabilen uzmanların desteği gereklidir.



Adli görüşmelerde çocuk için en uygun zamanın belirlenmesi, çocuğun fizyolojik (açlık, uyku, tuvalet)
ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması, ifade alınacak yerde uzun süre tutulmaması, ifade öncesi tüm
hazırlıkların özenle yapılması gerekmektedir.



Uzman birisi tarafından önerilmesi halinde mağdur çocuk ifade sırasında farklı kişilerin yanında bulunmasını
isteyebileceğinden yaş grubuna uygun olarak anne-babası, arkadaşı ya da başka herhangi bir kişinin yanında
bulunması, mağdur çocuğun kendini güvende hissetmesi ve daha rahat ifade vermesi sağlanmalıdır.



Sorgulayıcı ve yargılayıcı tutum takınmadan, güven verici bir yaklaşımla olayı mağdur çocuğun özetlemesi
sağlanmalıdır.



Vekili bulunmayan mağdur çocuğa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilmelidir.



Suça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada zorunluluk olmadıkça işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulan
mağdur çocuğun ifadesi tek seferde alınarak ikincil mağduriyeti önlenmelidir.



Mağdur çocuğun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi
bulundurulmalı, görüntü ve ses kaydı alınmalıdır.
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4.1.2.

KADIN MAĞDURLARA YAKLAŞIM

Şiddete uğrama ihtimali bakımından kadınlar toplumun diğer kesimlerine oranla daha yüksek risk altında bulunmaktadırlar.
Bu nedenle kamu ve sivil toplum kuruluşlarının kadınların şiddete uğrama ihtimallerini en aza indirmek, şiddete maruz
kalan mağdur kadınların tekrarlanan ve/veya ikincil mağduriyetlerine engel olmak, verilecek destek hizmetleri ve
yapılacak yardımlar ile yanında yer almak gibi görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.
Bu kapsamda, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin kadına karşı şiddet mağdurlarının korunması ve onlara yardım
edilmesine yönelik kapsamlı bir politika ve tedbirler geliştirilmesi amacıyla oluşturduğu İstanbul Sözleşmesi olarak da
bilinen “Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme”de kadına yönelik
şiddetin bir insan hakları ihlali olduğu vurgulanmıştır.
Kadına yönelik cinsiyete dayalı şiddet; “doğrudan kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya orantısız bir
şekilde kadınları etkileyen şiddet” olarak tanımlanmaktadır.
Kadına yönelik şiddet tüm toplumlarda farklı türleri ile yaygın olarak görülmektedir. Dünyada her üç kadından biri
yaşamlarının herhangi bir döneminde şiddete uğramaktadır.
Kadına yönelik şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik açıdan zarar görmesi veya acı çekmesiyle sonuçlanan
her türlü tutum ve davranışı içermektedir. Çoğunlukla cinsel suçlar ve aile içi şiddet mağduru olan kadınlar, bu suçlar
dışında kalan suçlar bakımından da yalnızca kadın oldukları için doğrudan kendilerine yönelen şiddet türlerine maruz
kalmaktadır.
Ayrıca kadınlar kendi yaşadıkları dışında anne, kardeş ve çocuk gibi yakınlarının yaşadıkları şiddetten de ciddi şekilde
etkilenmektedirler.
Suç mağduru kadınlar;
Ø

Utanma

Ø

Başarısızlık hissi

Ø

Suçluluk, yetersizlik hissi, değersizlik hissi ve düşük benlik saygısı

Ø

Yeme bozuklukları

Ø

Konsantrasyon güçlüğü

Ø

Düşük özgüven

Ø

Fiziksel şiddete bağlı olan rahatsızlıklar (sağırlık, yaralar, dişlerini kaybetme, kemik kırıklıkları, çürükler)
yaşayabilmektedirler.
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Suç mağduru kadınlar, içinde bulundukları koşullar ve yaşadıkları olayın getirdiği olumsuzluklar eklendiğinde hassas bir
yaklaşıma ihtiyaç duymaktadırlar.

Kadın mağdurlara doğru bir yaklaşım sergilenebilmesi için uyulması gereken ilkeler şu şekilde
sıralanabilir:
ü

İfadeyi alan kişi kendisini tanıtmalı ve yaptığı işi mağdura açıklamalıdır.

ü

Acıyan, aşağılayan, alaycı bakış, tavır ve sözlerden kaçınılmalıdır.

ü

Yaşadığı olayı, hislerini ve tepkilerini yargılamadan, mağdurun kendisini ifade etmesine olanak sağlanmalıdır.

ü

Gizlilik ve bilgi paylaşımı ile ilgili mağdur bilgilendirilmelidir.

ü

Mağdurun ifadesinin alınması sırasında yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurulmasına dikkat edilmelidir.

ü

Suç mağduru kadının adli tıp değerlendirilmesi sırasında mağdurun hassasiyetlerine özen gösterilmeli,
güvenliği sağlanarak ilgili disiplinlerin de işbirliğiyle tek seferde muayenenin yapılması ve bulguların rapora
aktarılması sağlanmalıdır.

ü

Görüşme ve muayene özel bir odada yapılmalıdır. Hastanın bir kadın hekim tercih etmesi durumunda koşullar
uygun ise, bu tercihine saygı gösterilmelidir.

ü

Suç mağduru kadınla temas halinde olan kamu görevlileri, mağdurla iletişim kurarken telaşsız, destekleyici bir
tutumla mağdurun öz güven kazanmasına yardımcı olmalıdırlar.

ü

Mağdurun duygusal tepkilerinde dalgalanmalar olabilir. Öfke, korku, titreme, ağlama gibi tepkilerin yanında
çok suskun, tepkisiz veya suçluluk hissi içerisinde olabilirler. Tüm bu tepkiler anlayışla karşılanmalı ve
mağdurun yaşadığı duygusal patlamalar kişisel olarak algılanmamalıdır.

ü

Muayene sırasında mağdurun rızası olmadan hiçbir girişimde bulunulmamalıdır. Yapılacak muayenenin önemi
ve muayenede neler yapılacağı kendisine uygun bir şekilde anlatılmalıdır.

ü

Mağdur kadınla temas halinde olan kamu görevlileri, mağdura güvende olduğunu hissettirecek tarzda bir
tutum sergilemelidirler
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4.1.3.

YAŞLI MAĞDURLARA YAKLAŞIM

Yaşlı mağduriyeti; içerisinde etik, hukuki ve sosyal ikilemleri barındıran ve ailevi, bireysel ve toplumsal sorumluluklara
vurgu yapan çok yönlü bir konudur. 65 yaş üzeri her birey yaşlı olarak tanımlanmaktadır. Yaşlılar, toplum içinde kırılgan
ve özel hassasiyet gerektiren gruplar arasındadır. Yaşlıların suç mağduru olma durumlarına gösterilen hassasiyet, çocuk
mağduriyeti konusunda gösterilen toplumsal hassasiyet ve kamu endişesine göre çok düşük düzeydedir.
Yaşlı bireyler daha duygusal olmaları, hızlı hareket edememeleri ve reflekslerinin gençlere oranla zayıflaması nedeniyle
kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık suretiyle hırsızlık gibi suçlara maruz kalmaktadırlar. Yaşlılara yönelik suçlar
genellikle yaşlı vatandaşlarımızı tanımayan yabancılar tarafından işlenen suçlardır. Aile içi veya tanıdıklar tarafından
işlenen suçlar genellikle fiziksel şiddet, tehdit, zorla eşya ve paraların alınması, mülkiyet devri ve nadiren görülse de
cinayet ve cinsel istismardır.
Yaşlı mağdurlar, tıpkı diğer mağdur gruplar gibi, kendilerini ve duygularını ifade etmekte güçlük çekmektedir. Yaşa
bağlı gelişen duyu kaybı nedeniyle daha fazla işlev bozukluğu yaşamakta ve bunların sonucu olarak yaşadıkları sağlık
sorunlarının farkına varamamakta, sosyal iletişimde güçlük yaşayabilmektedirler.
Yaşlı kişilerin, suç mağduru olması halinde uğradıkları fiziksel, duygusal ya da ekonomik zararların diğer mağdur
gruplarına göre telafisi daha zordur. 65 yaşın üzerindeki kişinin fiziksel olarak zarar görmesi halinde tıbbi tedavi süreci
daha uzun sürmektedir. Bununla beraber, fiziksel yada psikolojik travmanın asla tedavi edilmeme durumu da mümkündür.
Yaşlı insanlar genellikle emekli statüsünde olup sabit bir gelirleri olduğu için bir ekonomik zararın söz konusu olması
halinde mağduriyet daha da artmaktadır.
Ayrıca yaşlı mağdurlar, birlikte yaşadıkları veya kendilerine bakım veren kişiler tarafından reddedilme, ihmal edilme, terk
edilme, tekrar şiddete maruz kalma gibi kaygıları/korkuları sebebiyle çoğunlukla yaşadıkları travmalar ve olaylar hakkında
konuşmaktan kaçınırlar. Yaşlı mağdurlar, içinde bulundukları yaş dönemi, bu yaş döneminin özellikleri ve yaşadıkları suç
olayının getirdiği olumsuzluklar eklendiğinde hassas bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadırlar.
Yaşlı mağdurların diğer bir kaygıları da kendi bakımlarını sağlayamadıklarının düşünülmesidir. Yaşlı insanlar, suç ile
ortaya çıkan mağduriyet ile bakıma muhtaç hale geldiklerinin düşünülmesini istemezler. Bu düşünce hem ailevi konular
açısından hem de kendi güvenlikleri açısından önemlidir.

Yaşlı Mağdura Yaklaşımda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
ü

Gerek tıbbi nedenlerle, gerekse doğrudan travma öyküsüyle bir sağlık kuruluşuna başvuran yaşlı mağdurlarda
fiziksel şiddete maruz kalmış olma olasılığı her zaman akılda tutulmalı, ayrıntılı tıbbi değerlendirme
yapılmalıdır. Bu değerlendirme ayrıntılı öykü, fizik muayene, ruhsal değerlendirme, laboratuvar ve radyolojik
görüntüleme tetkikleri ile uzman konsültasyonlarını içermelidir.

ü

Yaşlıların yaşlarından dolayı ikincil mağduriyete uğrayacakları endişeleri nedeniyle ilgili makamlara müracaat
etmede çekinceleri bulunabilir. Bu husus göz önünde tutularak yaşlı bireylere güvence veren yaklaşımlar
sergilenmelidir.
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ü

Yaşlıların kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruları, erişimi kolay mekânlarda kabul edilmelidir.

ü

Yaşlı mağdurlarla iletişimde; hafıza problemleri, görme, işitme gibi fiziksel özelliklerinde zayıflık
olabileceğinden bu hususlar nazara alınarak uygun yaklaşım sergilenmelidir. Bu nedenle iletişime başlarken
önyargıyla yaklaşmamak, bağırmamak, sakin ve yavaş davranmak gerekir. Soruları yanıtlamaları için biraz
zaman tanınmalıdır.

ü

Yaşlılar duygusal olarak daha kırılgan olabileceklerinden, durum nazikçe açıklanmalı, yapılacaklar hakkında
bilgilendirme yapılmalı, bu şekilde sağlıklı bir iletişimin yürütülmesi sağlanmalıdır.

ü

Yaşlı mağdurlar eşlerinin yanında olmasını isteyebileceklerinden verilen hizmeti engellemeyecekse bu desteğe
izin verilmeli, izin verilmeyecekse nedeni uygun bir şekilde açıklanmalıdır.

ü

Yaşlı mağdurların, kemik ve kas yapıları zayıflamış olduğundan hareketleri yavaşlayacağından kamu çalışanları
bu durumlarda daha sabırlı davranmalı ve aceleci olmamalıdır.

ü

Sağlık çalışanları yaşlı mağdura acil bakım uygulamaları sırasında yaralanmalara sebebiyet verebileceğinden
ani ve hızlı hareketlerden kaçınmalıdır.

ü

Mağdurun kendini iyi hissedip hissetmediğinden emin olunmalı, başkaca bir hastalığı olup olmadığı
değerlendirilmelidir.

ü

Yaşlı mağdurun beyanı alınmadan önce düşüncelerini toparlamasına ve kendini daha iyi ifade etmesine izin
verilmelidir.

ü

Yaşlı mağdura istediği bir kişiye ve yakınına haber verebileceği hatırlatılmalıdır.

ü

Aile içi şiddet, ihmal, cinsel istismar suçları konusunda duyarlı olunmalıdır. Yaşlı mağdura karşı bu suçlar;
eşleri, çocukları yada bakıcıları tarafından işlenebilir. Dolayısıyla mağdurların yanında bu kişilerin olması suçu
anlatmalarını engelleyebilir. Bu husus değerlendirilerek mağdurun tek başına olayı anlatması sağlanmalıdır.

ü

Yaşlı mağdura duyması ve cevap vermesi için yeterli zaman verilmelidir.

ü

Yaşlı mağdura, hatırlamasına yardımcı olacaksa anahtar kelimeler kullanarak destek verilmeli, ancak bu
kelimeler aklını karıştırıyorsa kullanılmamalıdır.

ü

Yaşlı mağdurun yaşı ve hastalığı bulunma ihtimali nedeniyle dinlenmesi için uygun zamanlarda ara verilmelidir.

ü

Yaşlı mağdurun okuma-yazma bildiğinden emin olunduktan sonra kendisi ile iletişime geçilmelidir.

ü

Yaşlı mağdurun görme problemi olması ihtimaline bağlı olarak okuyacağı belgelerin koyu ve büyük puntolu
olmasına dikkat edilmelidir.

ü

Yaşlı mağdurların, yaşa bağlı olarak unutkanlık problemi olabilir. Böyle bir durumda mağdura hatırlaması için
baskı yapılmamalı, bir şey hatırlaması halinde tekrar irtibata geçebileceği söylenilmelidir.
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4.1.4.

ENGELLİ MAĞDURLARA YAKLAŞIM

Engelli bireylerin kendilerine yönelik bir suç ve şiddet nedeniyle mağduriyet yaşama ihtimalleri endişe duydukları
konuların başında gelmektedir. Suç karşısında savunmasız ve mağdur olmaya daha müsait kırılgan gruplar içerisinde
engelliler de önemli bir yer teşkil etmektedir.
Engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin dünya çapında güçlenmesiyle, engellilik bir insan hakları sorunu olarak
algılanmaya başlamış ve uluslararası insan hakları hukuku, engellilerin fırsat eşitliğine sahip olmaları için gerekli araçları
üretmeye başlamıştır. Bu çerçevede, “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”, BM Genel Kurulu tarafından 13/12/2006
tarihinde, engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek
ve insanlık onurlarına saygıyı güçlendirmek amacıyla kabul edilmiştir.28/10/2009 tarihinde Sözleşme ülkemiz açısından
bağlayıcılık kazanmıştır.
Sözleşmeye göre; engellilerin haklarının korunması, teşvik edilmesi, bunun için gerekli yasal ve idari tedbirlerin
alınması, engellilerin haklarını ihlal eden her türlü uygulamaya son verilmesi, hakkın kullanımı bakımından engelliliğe
dayalı ayrımcılıkla mücadele tedbirlerinin alınması, engellinin kendi seçimlerini yapması ve seçimleri doğrultusunda
yaşayabilmesi için ihtiyaç duyduğu destek hizmetlerini sunmak taraf devletlerin yükümlüğündedir.
Engellilik, insan bedeninde psikolojik, anatomik veya fiziksel bir yoksunluğu içerdiği için engellilerin suç karşısındaki
durumu engelli olmayan bireylere göre farklılık arz etmektedir. Engelli bireyler engelleri nedeniyle suç için daha kolay
hedef hâline gelmektedirler. Özellikle zihinsel engelli bireyler; iyi/kötü ayrımını tam olarak gerçekleştirememeleri,
zaman ve mekân algılarındaki eksiklikler, kendilerine karşı sergilenen herhangi bir davranışın mahiyetini tam olarak
anlayamamaları sebebiyle mağdur edilmeye açıktırlar. Engelli olma, suçlunun yakalanması için gerekli bilgileri yetkili
mercilere iletmeyi engelleyebildiği gibi engelli bireyi suç için bir araç hâline de getirebilmektedir.
Engelli bireylerin suç mağduriyeti, gerek kendini savunma imkânlarının eksikliği gerekse suç nedeniyle oluşan kayıpların
etkileri itibarıyla engelsiz bireylerin mağduriyetlerinden çok daha derin bir sosyal problem teşkil etmektedir. Bu nedenle
engelli bireylerin tanınması, hassasiyetlerinin bilinmesi, ihtiyaçlarının anlaşılması ve karşılanması yaşamın herhangi bir
alanı kadar ceza adaleti sistemi ve bu sistemin aktörleri açısından da önem arz etmektedir.
Engelli mağdurlara özel yaklaşım sergilenmesinin nedeni, engellilerin her hak bakımından olduğu gibi, hak arama yollarına
erişim konusunda da önemli zorluklarla karşı karşıya olmasıdır, zira adalet hizmetlerinin sunulması bakımından farklı
engel gruplarına mensup bireylerin niteliklerinin gözetilmesi gerekmektedir. Suçun onlar üzerinde doğuracağı etkilerin
iyileştirilmesinin zaman alıcı, hatta bazen imkansız olması sebebiyle engelli bireyler farklı ve hassas bir yaklaşıma ihtiyaç
duymaktadırlar.

Engelli Mağdura Yaklaşımda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
Ø

Adli süreçte, bir suçun mağduru olan engelli bireylere yönelik işlemler engelleri sebebiyle öncelikli olarak
ivedilikle yürütülmelidir. Bu bireylerin bir kez daha mağdur edilmemesi için gereken tedbirler alınmalıdır.
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Ø

Engelli mağdurlara önyargılı olunmadan hizmet sunulmalıdır. Mağdurun yaş ve cinsiyetiyle bağlantılı özel
ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

Ø

İfadesinin alınmasına ihtiyaç duyulan suçtan zarar görerek, mağdur olan veya tanık sıfatı kazanan ve fiziksel
engelli kişilerin (başka bir yere götürülmeleri gerekmedikçe) ifadelerine bulundukları yerde başvurulmasına
dikkat edilmelidir.

Ø

Fiziksel engelli bireylerin, herhangi bir yasal zorunluluk olmadıkça adli süreçte ilgili birimlere gelmeleri
istenmemelidir.

Ø

Engelli mağdurların kamu kuruluşları tarafından sunulan hizmetlerden etkin şekilde faydalanabilmesi için
hizmet sunulan binaların uygun fiziki koşullara sahip olması sağlanmalıdır.

Ø

Engelli mağdurlar sağlık kuruluşlarına uygun şekilde sevk edilmeli, muayene/inceleme için bekletilmemeli,
öncelik hakları gözetilmeli ve kuruluş içinde refakatçi hizmetinden yararlandırılmalı, sağlık kuruluşunda özel
iletişim kurulması gereken bu bireyler için muayene/inceleme sırasında özel uzmanlar (işaret dili bilen gibi)
bulundurulmalı, kendilerini ifade edebilmeleri için gerekli destek sağlanmalıdır.

Ø

İşitme engelli ve duyma bozukluğu olan mağdurların, zeka düzeylerinin yeterli olduğu bilinerek iletişim
kurulmalıdır.

Ø

İşitme engelli mağdurla mümkünse işaret dili ile aksi takdirde okur-yazar olması halinde yazarak iletişim
sağlanmalıdır. Dudak okuyabilen mağdurlarla, yüzüne bakarak kısa cümlelerle, yavaş ve anlaşılır konuşarak
iletişim kurulmalıdır.

Ø

Görme engelli mağdurların, işitme ve dokunma duyularının çok hassas olduğunu bilmek ve bu özellikleri
kullanmak iyi bir iletişim için önemlidir. Görmedikleri için, yapılacak uygulamalar ayrıntılı bir şekilde anlatılarak
endişeleri giderilmelidir.

Ø

Zihinsel engelli mağdurlar, genellikle ürkmüş ve korkmuş durumda olabilirler. Endişelerini gidermek için
iletişim kurmada, ailesinden veya herhangi bir yakınından destek alınmalıdır.

Ø

Zihinsel engelli mağdurlarla iletişimde yavaş tempoyla ve anlaşılır şekilde, basit cümlelerle konuşulmalı ve
cevap verebilmesi için mağdura zaman verilmelidir.

4.1.5.

BAZI SUÇ MAĞDURLARINA ÖZGÜ YAKLAŞIM

Mağdur hakları, toplumlar tarafından önem verilen konulardan biri hâline gelmiş ve hukuk sistemimizde mağdurun
korunması konusu ön plana çıkmıştır. Suç mağdurlarına sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki yardımlarda bulunulması
ile suçun mağdurlar üzerinde meydana getirebileceği olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına veya en aza indirilmesine
yönelik yaklaşım tarzlarının geliştirilmesi önem arz etmeye başlamıştır.
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Son yıllarda terör, işkence, insan ticareti, ayrımcılık ve nefret suçu mağdurları olarak ifade edilen bazı suç mağdurlarının
korunması da önem verilen konulardandır. Bu mağdurlara yönelik yaklaşım; onlara psikolojik, sosyal ve hukuki açıdan
destek verilmesi ve onların mağduriyetlerini önlemek için gerekli tedbirlerin alınması hususlarını içerir.
Suç mağdurlarına tanınan haklar ile sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin usul ve esaslar kapsamında bazı suç
mağdurlarının tekrarlanan veya ikincil mağduriyet yaşamalarını önleyici ve bu doğrultuda koruyucu politikalar
geliştirilmesi gerekmektedir.

4.1.6.

CİNSEL SUÇ MAĞDURLARINA YAKLAŞIM

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlali cinsel saldırı olarak tanımlanmış iken, cinsel içerikli
sözler, tavırlar, laf atmalar, ısrarcı bakışlar, sarkıntılık gibi yüz yüze ya da uzaktan iletişim yolları ile bir kişinin cinsel
yönden rahatsız edilmesi cinsel taciz olarak tanımlanmaktadır.
Cinsel suç mağduru kadına yönelik şiddetin, mağdur üzerindeki etkilerinin belgelenmesi, bildirilmesi ve rehabilitasyon
süreçlerinin bütüncül olarak değerlendirilebilmesi için biyo-psiko-sosyal bir yaklaşım sergilenmelidir.
Çocuğa yönelik cinsel suç, bir çocuk ile bir yetişkin ya da yaş veya gelişim bakımından sorumluluk, güven ve güç ilişkisi
içinde olan başka bir çocuk arasında, bu kişinin cinsel gereksinimlerini tatmin etmeyi amaçlayan bir eylem olarak
tanımlanabilir.
Cinsel saldırı sonrasında kanıtların toplanması ve saldırının olumsuz etkileriyle başa çıkmasında mağdurla ilk temas
sağlayan kamu çalışanları merkezi bir rol oynarlar. Cinsel saldırının belgelenmesi ve ilgili makamlara bildirilmesi,
mağdurun tedavisi ve rehabilitasyonu süreçlerinde kolluk, yargı ve sağlık kurumları çalışanlarına önemli görevler
düşmektedir. Cinsel suç mağdurlarına hizmet sunan kamu görevlileri mümkünse mağdurun cinsiyetine uygun kişiler
olmalıdır.
Cinsel suç mağdurlarına doğru bir yaklaşım sergilenebilmesi için uyulması gereken ilkeler şu şekilde
sıralanabilir:
Yargı Sürecinde Cinsel Suç Mağdurunun İfadesinin Alınması ve Sosyal Çalışma Görevlisinin Cinsel Suç Mağduru İle
Görüşmesi
Ø

Cinsel suçlar, mağdurun duygusal dengesini bozar ve psikolojik bir kriz yaratır. Bu nedenle krize müdahale
süreci, olayın mağdur tarafından nasıl algılandığını, başa çıkma davranışlarının ve sosyal destek sistemlerinin
belirlenmesini kapsamalıdır.

Ø

Cinsel suç mağduruna, uğramış olduğu cinsel saldırı ile ilgili sorulacak sorularda yargılayıcı olmayan bir tutum
sergilenmelidir.
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Ø

Cinsel saldırı mağduru kadınlar, olayın hemen akabinde ilgili birimlere başvurabilecekleri gibi, çeşitli nedenlerle
uzun bir süre sonra da başvuru yapabilirler. Olayın üzerinden uzun bir süre geçmiş olması bu mağdurlara
temel yaklaşım ilkelerinde herhangi bir değişikliğin nedeni olmamalıdır.

Ø

Kadına karşı işlenen cinsel suçlarda mağdur yakınları, mağduru suçlayıcı tutumlar sergileyebilecekleri gibi
duruma karşı sessiz kalıp mağdurla iletişimi tamamen kesebilirler. Alanında uzman kişilerce yapılacak
görüşmelerde bu husus dikkate alınarak, mağdur yakınları da sürece dahil edilmelidir.

Ø

Cinsel suç mağdurlarının kamu kuruluşlarına başvuru nedeni gizli tutulmalı, mahremiyet ilkelerine dikkat
edilmeli, mağdurdan öykü alınırken mağdur ile ilgili kamu görevlisi yalnız olmalıdır.

Ø

Süreç ile ilgili mağdur çocuğa ve ailesine bilgi verilmeli, çocuğun anlayabileceği bir dille görüşmenin
amacı anlatılmalıdır. Görüşmeci, çocukla aynı hizaya oturmalı, çocukla arasında herhangi bir fiziksel engel
bulunmamalıdır. Görüşmenin neden yapıldığı ve kendisinin vereceği bilgilerin nasıl kullanılacağı gelişim
düzeyine göre çocuğa anlatılmalıdır.

Ø

İstismar olayının aile boyutunu anlamak, anne ve babanın olaya ilişkin tutum ve davranışını öğrenmek ve
durumu değerlendirmek için aileyle de görüşme yapılmalıdır.

Ø

Duruma ilişkin aile bilgilendirilmeli, çocuklarıyla bundan sonra nasıl iletişim kurmaları gerektiğine dair
destekleyici görüşmeler yapılmalıdır. Gerekiyorsa uzman yardımı alabilmeleri için bu konuda hizmet veren
kamu kuruluşlarına ya da sivil toplum örgütlerine yönlendirilmelidir.

Ø

Eylemi uyguladığı iddia edilen kişi aileden biri ise ya da meydana gelen olayda ailenin bir ihmali varsa, bu
durumun ilgili kamu kuruluşuna bildirimi yapılmalıdır. Çocuğun korunma ihtiyacı içinde olduğu doğrudan
çocuk büro savcısına da bildirilebilir.

Ø

Çocuğa yönelik cinsel istismar durumlarında mağdur çocuk; sağlık, sosyal ve adli hizmetlerin koordineli
biçimde sunulmasını sağlayacak ve mağdurların müdahale süreçleri içinde örselenmesini önleyecek Çocuk
İzlem Merkezleri veya Çocuk Koruma Merkezlerine yönlendirilmelidir.

Sağlık Çalışanlarının Cinsel Suç Mağduruna Yaklaşımı
Ø

Cinsel suça maruz kalma iddiasıyla doğrudan bir sağlık kuruluşuna başvuran mağdurun durumuna ilişkin
ivedilikle adli makamlara bildirim yapılmalıdır.

Ø

Cinsel suç mağduru; sağlık çalışanları tarafından muayene ve yapılacak işlemler konusunda bilgilendirilmelidir.

Ø

Cinsel suç mağdurunun muayenesi gerçekleştirilmeden önce rızası alınmalıdır. Mağdurun, buna rağmen
muayene yapılmasına ve vücudundan örnek alınmasına rıza göstermemesi halinde, bu durum tutanakla tespit
edilerek ilgili adlî makama bildirilmeli ve gerekli tedbirlerin alınması talep edilmelidir.
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Ø

Cinsel suç mağdurlarının muayenesi en kısa sürede gerçekleştirilmeli, konu ile ilgili uzmanlık dallarından
konsültasyon istenmeli, ayrıca kişinin ruhsal değerlendirmesinin yapılması sağlanmalıdır.

Ø

Sağlık birimlerince yapılacak muayenelerde, Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak hazırlanmış Cinsel Saldırı
Muayene Rapor formu kullanılmalı, tespit edilen tüm muayene bulguları, eklenen konsültasyon raporları ve
tetkik sonuçları bu forma kaydedilmelidir.

Ø

Kolluk birimleri, sağlık birimlerindeki muayene öncesinde delillerin kaybolmaması açısından mağdurun
yıkanmamasını, üzerinde eşya ve kıyafetlerin aynı şekilde korunmasını, herhangi bir yiyecek içecek
tüketmemesini sağlamalıdır .

Ø

Sağlık kurumlarında cinsel suç mağdurunun vücudundan örnek ya da delil teşkil edebileceği düşüncesiyle
kıyafeti alınmış ise bunlar delil niteliği bozulmayacak şekilde ilgili laboratuvara gönderilmek üzere adli
makamlara teslim edilmelidir.

Ø

Sağlık birimlerinde tekrarlayıcı muayenelerden kaçınılmalıdır. Tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulması halinde kişinin
ayaktan veya yatırılarak tedavisi sağlanmalıdır.

Ø

Adlî vakalarda muayeneye getirilen kişide beden muayenesi yapılabilmesi ya da vücudundan kan veya benzeri
biyolojik örneklerle saç, tırnak veya tükürük gibi örneklerin alınabilmesi için müdahalenin, kişinin sağlığına
açıkça ve öngörülebilir zarar verme tehlikesinin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Ø

Adlî vaka olarak sevk edilen kişi, doktor tarafından bizzat görülerek muayene edilmelidir. Başkasının ifadesine
dayanılarak rapor tanzim edilmemelidir.

Ø

Muayene ve tetkikler sırasında temel insan hak ve hürriyetleri ile mahremiyete saygı kurallarına uyulmalıdır.

Ø

Muayene diğer kişilerin göremeyeceği ve duyamayacağı bir ortamda yapılmalı, muayene esnasında doktor ile
muayene edilen kişi yalnız kalmalı ve muayene hekim-hasta ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Gözaltı
işlemi nedeniyle yapılan muayenelerde bu konuya özellikle dikkat edilmelidir; diğer muayenelerde doktorun
gerek görmesi halinde bir sağlık personeli, muayene ortamında hazır bulundurulmalıdır. Doktor, kişisel
güvenlik endişesi ile muayeneyi kolluk görevlisinin gözetiminde yapmak isteyebilir. Bu durumda, tabibin isteği
belgelendirilerek yerine getirilmelidir.

Ø

Muayenenin kolluk görevlisinin gözetiminde yapılması ve muayene edilenin talebi halinde, müdafii de
muayenede gecikmeye neden olmamak kaydıyla- muayene sırasında hazır bulundurulabilir.

Ø

Muayene edilecek kişi kadınsa ve talebine rağmen bir kadın doktorun bulunması mümkün olmamışsa, doktor
ile birlikte bir başka kadın sağlık personeli muayene ortamında bulundurulabilir.
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Ø

Muayeneyi yapan doktor, bütün adlî vakalarda ve özellikle gözaltına alınmış kişilerin muayenesi esnasında
TCK’da yer alan işkence (Madde 94), neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence (Madde 95) ve eziyet (Madde 96)
suçlarının işlendiği yolunda herhangi bir bulguya rastlaması hâlinde, durumu derhâl Cumhuriyet savcısına
bildirmelidir. Bu durumda Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin
Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 7’nci ve 8’inci maddesine göre işlem yapılmalıdır.

Ø

Genital muayene taleplerinde mutlaka hâkimin, mahkemenin veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde
Cumhuriyet savcısının kararı aranmalıdır.

Ø

Cinsel istismara uğradığı yönünde bilgi alan ya da belirtilerle karşılaşan görevli bu durumu adli mercilere
bildirmelidir.

Ø

Çocuk İzlem Merkezi ya da Çocuk Koruma Merkezi bulunmayan bölgelerde, cinsel istismar mağduru çocuğun
muayenesi ve delillerin toplanması, alanında deneyimli hekimler tarafından yapılmalıdır. Bu işlem, Sağlık
Bakanlığı tarafından yayınlanan “Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uygulanacak Esaslar” konulu
Genelge doğrultusunda yapılmalıdır.

Ø

Mağdur çocuğun fiziksel muayenesinde, mağdurun bedeni üzerinde, eylemi gerçekleştiren kişiye ait her türlü
bulunabilecek biyolojik materyalin tespiti, cinsel ilişkinin varlığı ve failin kimliğinin belirlenmesi açısından
önem taşıdığından olay ortaya çıktıktan sonra en kısa sürede ve gecikmeksizin, cinsel istismar mağdurunun
muayenesi yapılmalıdır. Bu muayene sırasında çocuğun ruhsal değerlendirmesi de mutlaka yapılmalı, suç
ile ilgili delillerin toplanmasına özen gösterilmelidir. Aynı şekilde mağdurun üzerindeki delil teşkil edebilecek
giysiler de saklanmalı ve adli mercilere teslim edilmelidir.

Ø

Beden muayenesinden önce mağdurun bilgilendirilmesi ve rızasının alınmasına dikkat edilmeli, mağdurun
rızasının bulunmadığı durumlarda beden muayenesi yapılabilmesinin ancak yargı kararı ile mümkün olduğu
unutulmamalıdır.

Ø

Cinsel istismar yaşayanların tıbbi değerlendirmeleri uygun koşullar altında uzmanlar tarafından yapılmadığı
takdirde incelemenin örseleyici olabildiği yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Örselenmenin
tekrarlanmaması için değerlendirme ekibinin ve ortamının uygun olarak hazırlanması hususunda, çocuk dostu
ortamlarda, çocuğun tek seferde muayene edilmesine özen gösterilmelidir.

Ø

Muayeneyi yapacak sağlık çalışanı, çocuğu kendini güvende hissedeceği, sessiz ve tehdit edici olmayan
bir ortama almalıdır. Çocuğu tanımak, anlamak ve güven duymasını sağlamak için yeterli zamanı ayırması
gerekmektedir.

Ø

Alınan bilgiler gizlilik ilkesi gereğince yürürlükteki mevzuata göre yetkililer dışında kimse ile paylaşılmamalıdır.
Hastane bilişim sistemi içinde bu bilgilere ilgisiz kişilerin erişimi engellenmelidir. İlgili bölümün özel arşivinde
muhafaza edilirken gizlilik koşullarına riayet edilmelidir.
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Ø

İlgili sağlık kurumundaki muayene odası kişinin kendini ifade edebileceği; yeterince aydınlık, sessiz, hijyenik
ve bu muayene için özel olarak hazırlanmış olmalıdır. Muayene işlemi yardımcı sağlık personeli eşliğinde
yapılmalıdır.

4.1.7.

AİLE İÇİ ŞİDDET SUÇU MAĞDURLARINA YAKLAŞIM

Toplumu oluşturan temel kurum olan ailenin, aile içerisinde ise özellikle kadının korunması, modern hukuk sisteminin ve
toplum yapısının önem verdiği konuların başında gelmektedir. Bu nedenle aile içi şiddet sonucu; korku ve güvensizliğe
kapılan, fiziksel ve ruhsal sağlığı olumsuz yönde etkilenerek toplumsal yaşama katılımı zorlaşan kadın mağdurların
ikincil mağduriyet yaşamalarının önlenmesine yönelik önleyici ve koruyucu politikalar oluşturulması ve suçun mağdurlar
üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için uygun yaklaşım tarzlarının geliştirilmesi büyük önem arz
etmektedir.
Aile içi şiddet; şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı hanede gerçekleşen, aile mensubu sayılan kişiler arasında
meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti içerir.
Aile içi şiddet mağduru kadın cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona ıstırap veren fiziksel, cinsel, zihinsel hasarla
sonuçlanan şiddet davranışı sonucunda kamusal alanda ya da özel yaşamda ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin
keyfi olarak kısıtlanması ile karşı karşıya kalır.
Aile içi şiddet mağduru ile görüşme aile içi şiddete maruz kalan mağdurun değerlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve gerekli
görüldüğü durumlarda uygun kurumlara yönlendirilmesi amacını taşır.

Aile içi şiddet mağdurlarına doğru bir yaklaşım sergilenebilmesi için uyulması gereken ilkeler şu şekilde
sıralanabilir:
Ø

Aile içi şiddet mağduruyla görüşürken sorunlarını anlamak için içeriğe odaklanmanın yanı sıra sürece de
odaklanılmalı, etkin bir dinleme yapılmalıdır.

Ø

Aile içi şiddet mağduruyla konuşurken mağdurun anlattıklarının beden diline, ses tonuna, öz bakımına, duygu
durumuna uyumlu olup olmadığı gözlemlenmeli, mağdur hakkında bilgi edinilmeye çalışılmalı, ön yargısız bir
şekilde izlenimler not edilmelidir.

Ø

Aile içi şiddet mağduruyla görüşme mümkünse özel, ses yalıtımı yapılmış, görüşme sırasında hiç kimsenin
giremeyeceği, mahremiyet gözetilen bir odada yapılmalıdır.
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Ø

Mağdur odaya sıcak bir ifade ile davet edilmeli, ismi ile hitap edilmeli ve görüşmeye mümkünse yalnız
alınmalıdır. İkram edilmek üzere odada su bulundurulmalıdır.

Ø

Şiddet görerek gelmiş, en ufak bedensel bir temasta bile kendisine zarar verilebileceğini düşünen mağdur
aşırı hassas olabilir. Bu durum göz önünde bulundurularak sırtı kapıya dönük oturtulmamalı ve hiçbir şekilde
bedensel temas kurulmamalı, izin isteyerek ve bilgilendirerek mağdurla görüşülmelidir.

Ø

Görüşme sırasında oturma düzeni, mağdurla arada engel olmadan (bilgisayar vb) ve göz teması kurulabilecek
şekilde ayarlanmalıdır.

Ø

Mağdura görüşmenin amacı ve süreç hakkında bilgi verilmeli, gizlilik ilkesinden bahsedilerek konuşulanların
gizli kalacağı konusunda güven verilmelidir. Mağdur görüşme için yüreklendirilmeli ve mağdura istediği
zaman görüşmenin sonlandırılabileceği hususu anlatılmalıdır.

Ø

Görüşen kişi sakin, kabullenici, anlayışlı, tarafsız ve yargısız olmalı; mağdurun anlayabileceği düzeyde, net
cümleler kurmalıdır.

Ø

Anne, baba, arkadaş gibi mağdura sosyal destek verecek kişilerin kimler olduğu öğrenilmeli, mağdurun onlara
ulaşması sağlanmalı ve mağdurun yakınlarına mağdura nasıl destek verebilecekleri konusunda bilgilendirme
yapılmalıdır.

Ø

Görüşme sonlandırılırken mağdura görüşme hakkında olumlu geri bildirimde bulunularak bundan sonraki
süreci yönetebileceği konusunda motive edilmeli ve bilgi verilmelidir.

Ø

Görüşmeyi yapan kişinin cinsiyetinin de görüşme sürecini etkileyebileceği akılda tutulmalıdır.

Ø

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde aile içi şiddet mağdurunun korunması, ilgili kurum amiri tarafından,
olayın niteliği, şikâyet ve ihbar göz önünde bulundurularak sağlanmalı, ayrıca mağdurun kalacak yerinin
olmaması durumunda barınma hizmeti için ilgili kuruma yönlendirilmelidir.

Ø

Mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde ise ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına
alma tedbiri uygulanabileceği unutulmamalıdır.

Ø

Koruma altına alınan aile içi şiddet mağduru; geçici koruma kararının kapsam ve içeriği, şiddet veya şiddete
uğrama tehlikesinin varlığı halinde arayabileceği telefon numaraları, ilgili kurumun sorumlulukları, hangi
durumlarda ilgili kuruma bilgi vermesi gerektiği, hangi birimin geçici koruma hizmetinden sorumlu olduğu
hususları ilgili kamu görevlisi tarafından açıklanmalıdır.

Ø

Aile içi şiddet nedeniyle koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya
belge aranmamalı; önleyici tedbir kararı, gecikmeksizin verilmelidir.

Ø

Önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediğinin karar süresince takibi hususunda kolluk görevlileri
tarafından hassasiyet gösterilmelidir.
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4.1.8.

TERÖR SUÇU MAĞDURLARINA YAKLAŞIM

Terör eylemi mağdurları, başta kolluk görevlileri olmak üzere terörle mücadele eden kamu görevlileri olabildiği gibi, diğer
insanlar da olabilmektedir. Terör eyleminin, mağdurlar üzerinde birtakım olumsuz etkileri olmaktadır. Bu kapsamda;
terör eylemine maruz kalan kişi de sakatlanma gibi fiziksel sonuçlar doğurabileceği gibi psikolojik travmalara da neden
olabilmektedir. Ayrıca eylemin ölümle sonuçlanması halinde geride kalan yakınları açısından maddi ve manevi birçok
soruna yol açarken özellikle terör nedeniyle yaşanan göç ve yer değiştirme gibi demografik hareketlilik nedeniyle
toplumsal sorunlara da yol açmaktadır.
Terör mağdurlarının maddi zararları ilgili mevzuat çerçevesinde karşılanırken maruz kalınan psikolojik ve sosyal
travmaların etkilerinin ortadan kaldırılması yönünde bütüncül bir organizasyon mevcut değildir.
Terör eylemlerinin mağdurlar üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya çıkardığı olumsuz etkilerin en aza indirilebilmesi
ve rehabilite edilebilmesi için terör mağdurlarına doğru yaklaşım gösterilmesi önemlidir. Terör mağdurlarına yönelik
hizmet sunan kamu görevlilerinin daha hassas ve duyarlı davranışlar sergilemesi mağdurların daha kolay rehabilitasyonu
için gereklidir.
Terör mağdurlarına yaklaşımda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:


Mağdurla görüşmenin başında ilgili kamu çalışanı kendisini kısaca tanıtmalı, irtibat bilgilerini vermeli ve
görüşmenin amacı, olası çıktıları ve faydaları konusunda genel bir bilgilendirme yapmalıdır.



Özellikle, terör saldırıları sırasında vücudunun bir organını kaybetmek suretiyle sakat kalmış terör kurbanlarına
acıma hisleriyle bakmak yerine onların bu acılarını hafifletecek adımlar atılmalıdır.



İlgili kamu çalışanı, terör mağdurlarının içinde bulundukları durumun hassasiyetini göz önünde bulundurarak
mağdur ile karşılıklı bir güven ilişkisi kurmanın önemini gözetmelidir.



Görüşülen mağdurda yanlış bir izlenim ve gerçekdışı beklenti yaratılmamasına büyük özen gösterilmelidir.



Soru sorarken görüşmenin temel amacı hiçbir zaman gözden kaçırılmamalıdır. Sorulan soruların görüşülen
kişinin iyiliğine yönelik olduğu hissettirilmeye çalışılmalıdır. Ayrıca, mağdurun sorulara cevap vermeme
hakkının olduğu ve cevap verememenin asla bir zaaf ya da eksikliğe işaret etmediği mağdura açıkça
söylenmelidir.



Alınan bilgilerin, mağdur aksini istemediği sürece, gizli tutulması çok önemli bir husustur. Mağdurla ilgili
görüşme süresince edinilen bilgileri, mağdurun bilgisi ve onayı olmadan açıklamamak, temel kurallardan birisi
olmalıdır.



Mağdurların mahremiyetine saygı gösterilmeli, görüşmenin yapılacağı yerden sorulacak sorulara kadar birçok
açıdan kendisini rahat hissetmesi sağlanmalıdır.



İlgili kamu çalışanı, mağdura kendi önceliklerini dayatmamalıdır. Bazen, dinlemek soru sormaktan daha
önemlidir. Bu durum da göz önünde bulundurulmalı ve mağdurun anlatmak isteyebileceği öncelikli konular
olabileceği de düşünülmelidir.
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Görüşme sırasında tercüman kullanımı gerekebilir. Önemli olan, tercümanın edineceği bilgileri gizli tutması
konusunda bilgilendirilmesi ve tarafsız bir tercüman seçilerek tercümanın mağduru etkileme, yönlendirme ya
da söylenenleri çarpıtma riski azaltılmalıdır.



Mağdurların, travmatik yaşantılarını anlatmalarından ötürü yeniden travmatize olma riski asla unutulmamalıdır.
Böyle bir durumda, ilgili kamu çalışanı, sorularını bu duruma uygun olarak gözden geçirmeli, gerekirse
görüşmeye kısa bir ara vermelidir.



Kamu çalışanın cinsiyeti de önem taşıyabilir. Mağdura, hangi cinsiyetten kamu çalışanı veya tercümanla
görüşmek istediği konusunda tercih hakkı mutlaka tanınmalıdır. Bu konudaki kültürel hassasiyetler göz
önünde bulundurulmalıdır.



Sorular yalnızca mağdurun yaşadığı olumsuzluklara odaklanmamalı, bu olumsuzluklar karşısında geliştirilen
stratejiler ve çözüm yollarını da içermelidir.



Travmatik terör yaşantılarının ardından istenmeyen tepkilerin ortaya çıkmaması için mağdurun içinde yaşadığı
dünyayla ve geleceğiyle ilgili olarak yorumlar yapılmamalıdır.



Mağdurun yaşantısıyla ilgili hatalı varsayımlar düzeltilmeli ve kendilerini bekleyen süreçle ilgili daha gerçekçi
bilgiler verilmelidir.



Terör travmasından sonra uzmanlar tarafından mağdurlarla yürütülen görüşmelerin ilk aşamasında
psikolojik değerlendirme yapılmalı, travmayı izleyen olayların ve bu yaşantılarla ilişkili olası duygu, düşünce
ve davranışlar ayrıntılı olarak gözden geçirilerek paylaşımlarda bulunulmalı, bu şekilde mağdurlara olayın
ardından gösterdikleri sıra dışı tepkilerin bu olaya maruz kalan herkes tarafından gösterilebilecek normal
tepkiler olduğu gösterilmelidir.



Bilgilendirme sürecinin ardından mağdurlar, olayla ilgili duygularının farkına varmaları ve bunları ifade etmeleri
yönünde desteklenmelidir.



Terör mağdurlarının travmaya ilişkin duygularını belirlemelerini ve semboller yoluyla bunları ifade etmelerini
kolaylaştırmak amacıyla uzman kişiler tarafından oyun, resim, müzik, öykü anlatımı, yazı yazma, kitap okuma,
belli konular üzerinde tartışma, dans, drama ve rol yapma gibi çeşitli iletişim araçları kullanılmalıdır.



Terör eyleminin toplum üzerinde ortaya çıkaracağı olumsuz etki göz önünde bulundurularak kamuoyu
bilgilendirilmesinde dikkatli olunmalı, mağdurun haklarının korunmasına riayet edilmelidir.



Terör eylemi mağdurlarının yakınlarına gerekli bilgilerin seri ve doğru bir şekilde ulaştırılabilmesi için süreç,
profesyoneller tarafından yürütülmelidir.



Terör eylemi mağdurlarının fiziki ve psikolojik durumları yakından takip edilerek mağdurlara gerekli destek
sağlanmalıdır.



Terör mağdurlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesine ilişkin işlemler ilgili kurum tarafından hızlı
şekilde sonuçlandırılmalıdır.
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4.1.9.

İŞKENCE SUÇU MAĞDURLARINA YAKLAŞIM

Bir kişiden veya üçüncü bir şahıstan bilgi almak, itiraf etmesini sağlamak, işlediği veya işlediğinden şüphelenilen bir
eylemden dolayı cezalandırmak, ayrımcılıktan kaynaklanan bir nedenle korkutmak veya zorlamak amacıyla, kamu
görevlisinin rızası, emri veya göz yummasıyla, söz konusu kişiye acı vermek veya canını yakmak kastıyla yapılan zihinsel
ve/veya fiziksel herhangi bir hareket işkence olarak ifade edilebilir.
İşkence eyleminin belgelenmesinde, mağdurların rehabilite edilip desteklenmesinde ve faillerin adli kovuşturmaya tabi
tutulmasında işkence ve diğer kötü muamele mağdurlarının ifadeleri önemli olmakla birlikte bu husus karmaşık bir sorun
teşkil etmektedir.
İşkence mağdurları genellikle, maruz kaldıkları travma hakkında ya konuşmak istememekte ya da konuşamayacak bir
durumda bulunmaktadır. İşkenceye maruz kalmış bir mağdurun yasal ve idari süreçler boyunca yeniden travmatik etkilere
maruz kalmasını engellemek adına özel ilgi gösterilmeli, hassas bir yaklaşım sergilenmelidir. Mağdurların, özellikle
mahkemedeki sorgulama sırasında yeniden travma yaşayabilme ihtimalleri de göz önünde bulundurulduğunda mağdura
yaklaşım yönteminin önemi bu noktada gündeme gelecek ve bu yöntemler sayesinde ve ışığında travma etkisi altında
bulunan mağdurların tutarlı ve istikrarlı şekilde ifade vermeleri sağlanabilecektir.

İşkence mağdurları ile görüşmede dikkat edilecek temel ilkeler;


Görüşme ve muayene özel, mümkünse telefonu olmayan, ses yalıtımı yapılmış, görüşme sırasında hiç kimsenin
giremeyeceği, uygun havalandırma ve aydınlatması sağlanmış bir odada yapılmalıdır.



Görüşmeden önce mağdur bekletilmemeli ve herhangi bir iş nedeniyle görüşme sırasında görüşmeye ara
verilmemelidir.



Mağdur odaya sıcak bir ifade ile davet edilmeli, ismi ile hitap edilmeli ve su ikram edilerek önce sakinleşmesi
sağlanmalıdır.



Şiddet görerek gelmiş, en ufak bedensel bir temasta bile kendisine zarar verilebileceğini düşünen mağdur,
aşırı hassas olabilir. Bu durum göz önünde bulundurularak mağdurun sırtı kapıya dönük oturtulmamalı ve
mağdurla hiçbir şekilde bedensel temas kurulmamalı, izin isteyerek ve bilgilendirerek muayene edilmelidir.



Görüşmeyi yapan kişi kendini görüşmenin başlangıcında anlaşılır bir biçimde tanıtmalı ve görüşmenin nedeni,
amacı, kapsamı hakkında bilgi vermelidir.



Beden muayenesinden önce mağdurun bilgilendirilmesi ve rızasının alınmasına dikkat edilmeli, mağdurun
rızasının bulunmadığı durumlarda beden muayenesi yapılabilmesinin ancak yargı kararı ile mümkün olduğu
unutulmamalıdır.
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Görüşme sırasında oturma düzeni mağdurla arada engel olmadan (bilgisayar, masa vb) ve göz teması
kurabilecek şekilde ayarlanmalıdır.



Görüşmeye yeterli zaman ayrılmalı, mağdura zaman konusunda baskı yapılmamalıdır.



Mağdura görüşmenin amacı ve süreç hakkında bilgi verilmeli, gizlilik ilkesinden bahsedilerek konuşulanların
gizli kalacağı konusunda güven verilmelidir. Mağdur görüşme için yüreklendirilmelidir.



Görüşen kişi sakin, kabullenici, anlayışlı, tarafsız ve yargısız olmalı, mağdurun anlayabileceği düzeyde, net
cümleler kurmalıdır.



Yeterli ve kapsamlı görüşme yapmak önemlidir, ancak mağdurun tekrar travmatize olabileceği düşünülmeli
ve dikkatli olunmalıdır.



Mağdurla güven ve güvenlik içeren bir ilişki kurulmalıdır.



Mahremiyet ve gizlilik sağlanmış olmalıdır.



Görüşen kişi ve mağdurun güvenlik ve emniyeti sağlanmış olmalıdır. Mümkün oldukça görüşme ve muayene
sırasında odada kolluk görevlisi bulundurulmamalıdır.



Görüşmeci ve mağdurun cinsiyetinin de görüşme sürecini etkileyebileceği akılda tutulmalıdır(özellikle cinsel
sömürü şüphesi bulunan durumlarda).



Mağdurun kendini tam ve rahat ifade edebilmesi sağlanmalıdır.



Gerektiğinde uygun bir tercüman sağlanmalıdır.



Görüşmeci mesafeli, otoriter, duyarsız, suçlayıcı, yargılayıcı tutum ve davranışlardan kaçınmalıdır.



Emir verici veya sorgulayıcı biçimde sorular yöneltmemeye dikkat edilmelidir.



Mağdurun muayenesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesinde
Uygulanacak Esaslar” konulu Genelge doğrultusunda yapılmalıdır.

4.1.10.

İNSAN TİCARETİ SUÇU MAĞDURLARINA YAKLAŞIM

Günümüzde “modern kölelik” olarak da ifade edilebilen ve en önemli insan hakları ihlallerinden birisi olarak kabul edilen
insan ticaretinin en çok zarar verdiği kişiler, bu suçun mağdurlarıdır.
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İnsan ticareti suçunda mağduriyet, savunmasız bireylerin zorla çalıştırılması, hizmet ettirilmesi, fuhuşa zorlanması,
esaret ve benzeri uygulamalara tâbi kılınması ya da vücut organlarını vermesinin sağlanması gibi birçok insanlık dışı
muameleyi içermektedir. Mağduriyetler, mağdur üzerinde tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulanarak ya da nüfuzu
kötüye kullanarak, kandırarak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak ortaya
çıkmaktadır.
İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadınların ve Çocukların Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına
İlişkin Protokol’de (BM Palermo Protokolü) insan ticareti suçu karşısında en savunmasız bireyler olarak kadın ve çocuklar
ele alınmakta, insan ticareti ile mücadelenin, organize suç yapılarının ortaya çıkartılması yanında ciddi travmalar yaşamış
olan mağdurların topluma tekrar kazandırılmaları konularını da içermesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Mağdurlarla iletişimde, açıklamada bulunma ve güven verme kilit faktörlerdir. İnsan ticareti mağdurlarının
derin kaygı güttükleri başlıca üç konu vardır;
1)

Can güvenliği,

2)

Medyada açığa çıkma,

3)

Kendilerini sömüre n insan tacirleri ile aynı yerde bulunma.

Mağdurların çoğu, soruşturma süresince bile tacirler tarafından gözlendikleri duygusu içerisindedirler. Bu nedenle
tacirlerin kendilerine ve sevdiklerine karşı sık sık dile getirdikleri tehditlerden dolayı can güvenlikleri konusunda derin
endişe duymaktadırlar.
İnsan ticareti mağdurunun sahip olduğu bilgilerin elde edilmesi süreci, insan tacirinin ceza almasını sağlaması, diğer
potansiyel mağdurların kurtarılması ve/veya insan tacirlerinin kimliklerinin tespit edilmesi sürecine katkıda bulunması
açısından önemlidir.
Mağdurun içinde bulunduğu durumun iyi anlaşılması, soruşturma sürecinin başarıya ulaşabilmesinin temel bir unsurdur.
Mağdurlar, başlarına gelen olayları güvenilir görevlilere anlatma ihtiyacı duyarlar. Bu nedenle etkili bir empatik ilişkinin
sağlanması için insan ticareti mağduru ile temas halinde olan kamu görevlilerinin hassas bir yaklaşım sergilemesi
gerekmektedir.
İnsan ticareti mağdurlarına yaklaşımda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
Ø

Görüşmelerde “empati” ilkesi ön planda tutulmalıdır. Görüşmeyi gerçekleştiren görevli mağdurun yaşadığı
tüm olayları anlayabilmeli ve mağdurla psikolojik uyum sağlayabilmelidir.

Ø

İnsan ticareti mağdurları çoğu zaman travma yaşadığından, bu suçla mücadele eden görevliler, insan ticareti
mağduruna davranış, soruşturma teknikleri vb. konularda iyi eğitim almış olmalıdır.
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Ø

İnsan ticareti mağduru ile görüşme yapan görevli, özellikle soru cevap yöntemi dışında mağdurun başına
gelen olayları kronolojik sırayla anlattığı zamanlarda ayrıntıları kaçırmadan ve mağdurun sözünü kesmeden
dinlemelidir.

Ø

Kamu görevlisi tarafından toplumların kendi kültürlerinden kaynaklanan nedenlerle suça itilmiş kişilerin
durumlarını sorgulamaya gidilmemeli ve bu yönde sorular sorulmamalıdır.

Ø

Mağdurların yaşadıkları travma nedeniyle bazen tutarsız ve/veya eksik bilgiler verdikleri, olayları hatırlamada
güçlük yaşadıkları durumlarda, sabırlı ve esnek olunmalı, mağdur zorlanmadan daha sonra o konuya dönmek
üzere gerektiğinde görüşmeye ara verilmelidir.

Ø

İnsan ticareti mağdurlarının içine düşürüldükleri durumların nedenleri hakkında herhangi bir önyargıda
bulunulmamalıdır.

Ø

İnsan ticareti mağdurları, tacirlerin kendilerini kolluk kuvvetlerinin yakalar yakalamaz sınır dışı edeceklerine
yönelik telkinde bulunmaları nedeniyle korku içinde olduklarından, kamu görevlisi öncelikle bu durumu
anlamaya çalışarak mağdurun mülakata hazır olup olmadığını belirlemeli ve tacirler tarafından zarar göreceği
korkusu yenilmeye çalışılmalıdır.

Ø

İnsan ticareti mağduru genellikle Türkçe bilmediğinden ya da çok az bildiğinden, özellikle suçun aydınlatılması
sırasında mağdurun içinde bulunduğu durumun anlaşılması için ifadeyi alan kişi, mağdurun diline hakim
olmalı ya da bir tercümanla çalışmalıdır.

Ø

Kolluk görevlileri tarafından yürütülen soruşturmada tercüman olarak görevlendirilecek kişinin, mahkemelerce
görevlendirilecek tercümanlar arasından seçilerek, soruşturma ve yargılama sürecinde yeknesaklık
sağlanmalıdır.

Ø

İnsan ticareti mağdurları ifade ve/veya görüşme sırasında yeniden travma yaşayabileceklerinden bu ihtimale
karşı hazırlıklı olunmalı, görüşme ve ifadelerde mağdurların ihtiyaçları doğrultusunda sosyal çalışma görevlisi
veya doktor bulundurulmalıdır.

Ø

İnsan ticareti mağduru olan çocuklarla ilgili işlemler, Çocuk Koruma Kanunu hükümlerine göre yürütülmeli, yaş
tespitine ilişkin incelemesi devam eden mağdurlar, bu inceleme bitinceye kadar çocuk olarak kabul edilmelidir.

Ø

İnsan ticareti mağduru çocuksa, ilgili tanımlama sürecinde çocuğun yüksek yararı ilkesi gözetilmeli, , görüşme
öncesinde çocuğun yaşadıkları hakkında mümkün olduğu kadar fazla bilgi edinilmeli, görüşme için güvenli ve
rahat bir ortam sağlanmalıdır.

Ø

Mağdurlar travma nedeniyle yaşadıkları olayı anlatmakta güçlük yaşayabileceklerinden duraklayabilir, uzun
süre suskun kalabilir, çelişkili ve tutarsız açıklamalarda bulunabilirler. Bu nedenle kamu görevlisi, mağdura
sabırla yaklaşmalı ve başından geçen olayı anlamaya çalışmalıdır.
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Ø

İnsan ticareti mağdurlarının kişisel bilgileri, kamu görevlisi tarafından mevzuatın öngördüğü şekilde
kullanılmalı, mağdurun yazılı ve bilinçli rızası alınmadan ifşa edilmemelidir.

Ø

Özellikle cinsel sömürü söz konusu olduğunda; mağdur, insan taciri, müşteriler ve fuhuş faaliyetlerini
betimlemekte kullanılan terimlerin, mağduru rahatsız etmeyecek şekilde kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Ø

İnsan ticareti mağdurunun tercümanın tavır ve beden dilinden etkilenmeden gerekli bilgileri vermesi için
tercümanın da görüşmeyi gerçekleştiren görevli gibi mağdurun güvenini kazanması gereklidir.

Ø

İnsan ticareti suçlarının çoğunda mağdurlar pasaportlarına el konularak fiziksel ve cinsel istismara maruz
kalabildiklerinden, insan ticareti suçunun mağduru olma ihtimali bulunan her bir kişinin, bu ihtimali
destekleyecek fiziksel ve cinsel şiddet bulgularının saptanabilmesi için detaylı şekilde muayenesi yapılmalı,
psikolojik değerlendirmesi ise psikolog veya psikiyatrist tarafından yapılmalıdır.

4.1.11.

AYRIMCILIK VE NEFRET SUÇU MAĞDURLARINA YAKLAŞIM

Bir insana ya da insan grubuna, belli bir özelliği nedeniyle farklı muamele yapılması ayrımcılık olarak tanımlanmaktadır.
Ayrımcı tutum ve davranışların toplumsal süreçlere bağlı olarak ortaya çıktığını, ayrımcılığın belirli toplumsal koşullara
göre artan ya da azalan bir olgu olduğunu söylemek mümkündür. Ayrımcılık genellikle; yaş, dil, din, ırk, toplumsal cinsiyet,
cinsel yönelim, cinsel kimlik, engellilik, azınlık olma durumu ve sosyo-ekonomik statü temelinde ortaya çıkmaktadır.
Ayrımcılık, genellikle olumsuz bir durumu ifade etmesine karşın, ayrımcılığa uğratılanı avantajlı kılacak ayrımcılık (örneğin
eşitsizlikleri gidermek için uygulanabilen pozitif ayrımcılık) örnekleri de söz konusudur. Ayrımcılık, kişilerarası ilişkilerde
ortaya çıkabileceği gibi, kurumsal düzeyde de görülebilir.
Ayrımcılık karmaşık ve çok boyutlu bir olgu olduğu için, mücadele yolları da çok boyutlu ele alınmak durumundadır.
Hukuk, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, sosyal hizmet gibi alanlardaki çalışmaların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının
ayrımcılıkla mücadeledeki rolü de önem arz etmektedir.
Türkiye’de yaşanan ayrımcılık örneklerini kadına karşı şiddet olgusu başta olmak üzere pek çok alanda görmekteyiz.
Engellilerin eğitime ve kamusal hayata katılımının önünde birçok sorun bulunmaktadır. Engellilerle ilgili önyargılar onların
iş yaşamına katılımını da etkilemektedir. Farklı etnik köken ve dine mensup kişiler toplumsal ortamlarda ayrımcılığa
maruz kalabildiklerini ifade etmektedirler. Giyim tarzı nedeniyle iş yaşamında ve siyasal alanda uğranılan ayrımcılık dile
getirilebilmektedir. Cinsel yönelim gruplarına ise hemen tüm toplumsal kesimlerin ayrımcı bir tutum ve davranış içinde
olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle amaç tüm farklı grupların, ayrımcılığa uğramadan eşitlik ve barış içinde
yaşayabileceği bir toplumsal yapı oluşturabilmek olmalıdır. Modern toplumda sadece farklılıklara eşit muamele de yeterli
değildir. Farklı grupları maddi anlamda da eşitleyecek özel önlemler (engellilere, kadınlara istihdam kotası gibi) almak
gibi hedefler belirlenmelidir.
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Ayrımcılığın nasıl gerçekleştiğini ve hayata geçiriliş biçimlerini anlamak önemlidir; çünkü ayrımcılığın ortadan
kaldırılmasının en önemli kısmı bu süreçlerle ilgili farkındalık kazanmaktır.

Ayrımcılıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler
Türkiye’nin taraf olduğu insan hakları sözleşmeleri şunlardır:
a. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme (1965);
b. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Sözleşme (1966);
c. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşme (1966);
d. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (1979);
e. İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayrıinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme (1984);
f. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (1989);
g. Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarına İlişkin Sözleşme (1990);
h. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (2006);

Başlığında ‘ayrımcılık’ sözcüğü geçsin ya da geçmesin, bu sözleşmelerin tamamı ayrımcılığı
yasaklamaktadır.
Uluslararası sözleşmelerin çoğu “ırk, renk, cinsiyet, dil, din veya inanç, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve
sosyal köken, mülkiyet” ve bunlara benzer özelliklere dayalı ayrımcılığı yasaklamaktadır.
Anayasa’nın ‘kanun önünde eşitlik’ başlığını taşıyan 10. maddesi, herkesin hukuk nazarında eşit olduğunu belirtmektedir.
İş Kanunu 5. maddesine göre; iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri
sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7.maddesi kamu hizmetini alanlara yönelik ayrımcılığı yasaklamıştır. Devlet
memurlarının, görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmaları
yasaklanmıştır ve devlet memurları, kişilerin yararını veya zararını hedef tutan davranışlar sergileyemezler. Yasağı
çiğneyen memurlar için ise aynı kanunun disiplin cezalarını düzenleyen 125. maddesinin D fıkrasının I bendinde ‘kademe
ilerleme cezası’ öngörülmüştür.
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1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ayrımcılıkla ilgili düzenlemelere yer vermiştir. Kanunun düzenlemesinde sadece
“sınıf, ırk, dil, din, cinsiyet, zümre ve aile” ifadelerine yer vererek Anayasa’nın 10. maddesi düzenlemesinden farklı bir
yaklaşım sergilenmiştir.
Özürlüler Hakkında Kanunu’nun 15.maddesinde, engellilerin eğitim almasının hiçbir gerekçeyle engellenemeyeceğini ve
engelli çocuklara, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve engeli olmayanlarla eşit
eğitim imkânı sağlanacağı ifade edilmiştir.
Nefret suçları, bir kişiye veya gruba karşı ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel yönelim gibi ön yargı doğurabilecek
nedenlerden ötürü işlenen, genellikle şiddet içeren suçlardır. Eğer bu suç bir defaya mahsus olarak işlenmemişse ve
süreklilik arz ediyorsa, suç işleyenler nefret grubu olarak adlandırılırlar.
Bir şahsa veya bir mülke karşı işlenen herhangi suçun kaynağı o kimsenin ırkı, rengi, etnik kökeni ya da uyruğu, dini,
cinsiyeti, cinsel yönelimi, yaşı, fiziksel veya zihinsel engelleri ise bu suç nefret suçunu teşkil eder.
Ayrımcılığın, kişilerin hangi niteliklerine yönelik yapıldığı ve bu kişilerin özellikle hangi alanlarda mağdur oldukları göz
önüne alınarak mağdura buna uygun bir yaklaşım geliştirilmelidir

Ayrımcılık ve nefret suçu mağdurları ile temas halinde olan kamu çalışanlarının görüşmelerinde uymaları
gereken ilkeler şu şekilde sıralanabilir:


Ayrımcılık ve nefret suçu mağdurlarına ilgili kamu çalışanı tarafından önyargısız, eşitlikçi, kalıp yargılardan
uzak ve hizmet odaklı yaklaşılmalıdır. Mağdurun farklılığı ve yaşam biçimi ile ilgili yorum yapılmamalıdır.



Ayrımcılık ve nefret suçu mağdurunun farklı etnik yapı, cinsel kimlik, cinsel yönelim ve inanış biçimlerine sahip
olabileceğini bilerek uygun iletişim ve davranış biçimi seçilmelidir.



Kendini tanıma ve adlandırma sürecinde olan ve yardım arayan ayrımcılık ve nefret suçu mağdurlarının
içselleştirdikleri olumsuz yaftalarla kendilerinden utanmalarını engellemek için uzman personel tarafından
doğru tedavi merkezlerine yönlendirilmelidir.



Ayrımcılık ve nefret suçu mağdurları farklılıkları nedeniyle hizmetlere erişimde bazı engellerle karşılaşabilirler.
Bu nedenle hizmet sunan ilgili kamu personeli bu farklılıklara saygılı ve duyarlı davranmalıdır.



Duygusal engeller nedeniyle ayrımcılık ve nefret suçu mağdurları kendilerini ifade etmekte güçlük çekebilirler.
Bu nedenle bu suç mağdurlarının kendilerini ifade etmeleri desteklenmeli ve bunun için uygun ortam
sağlanmalıdır.



Ayrımcılık ve nefret suçu mağdurları toplumsal ilişkilerde zayıflık, kendini toplumdan uzaklaştırma, öfke
ağırlıklı yoğun duygular, depresyon belirtileri, güven duygusunu yitirme, huzursuzluk, korku, utanç, endişe,
benlik duygusunun zedelenmesi gibi duygusal ve davranışsal sorunlar nedeniyle başvuruda bulunabilirler.
Hizmet sunacak kamu görevlisinin onların içinde bulunabileceği bu duygusal ve davranışsal süreçleri iyi
gözlemlemesi ve değerlendirmesi gereklidir.
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İlgili kamu çalışanı tarafından, ayrımcılık ve nefret suçu mağdurları durumlarına uygun destek sağlayan sivil
toplum kuruluşlarına yönlendirilmelidir.



İlgili kamu kurumları tarafından ayrımcılık ve nefret suçu mağdurlarının kamuoyunda etiketlenmelerini
engelleyici önlemler alınmalıdır.



Kamu kurumu çalışanlarınca ayrımcılık ve nefret suçu mağdurlarının kurum içinde diğer personel tarafından
yaftalamaları engellenmeli ve doğru bilgilendirme ile uygun hizmete yönlendirilmelidir.



Ayrımcılık ve nefret suçu mağdurlarının farklılıklarının, kişisel bilgilerinin ve özel durumlarının kurum içinde ve
dışında yayılmasını engelleyecek hassasiyet gösterilmelidir.



İlgili kurum çalışanı tarafından başvuran ayrımcılık ve nefret suçu mağdurlarına alaycı, aşağılayan, olumsuz
duygularını yansıtan tepki ve konuşmalardan uzak durulmalıdır.

4.1.12.

YABANCI UYRUKLU MAĞDURLAR

Türkiye’de yerleşik, kaçak ya da turist olarak çok sayıda yabancı bulunmaktadır. Bu yabancıların büyük çoğunluğunu
ülkemize gelen turistler oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra emekli olduktan sonra ülkemize yerleşen, çalışmak amacıyla
gelen ya da kaçak yollarla giren yabancılar da oldukça fazladır.
Turistlere karşı işlenen suçları genellikle adi suçlar olarak görmek mümkündür. Yabancılar en çok mala karşı suçlar
kapsamında hırsızlık, kapkaç, yağma gibi suçlara maruz kalmaktadırlar. Ayrıca trafik kazaları ve şiddet eylemleri
sonucunda yaralanmaya ve ölüm olaylarına da maruz kalabilmektedirler.
Yabancılar turist olarak suça maruz kalmaları dışında, göçmen-mülteci olarak ve insan ticareti mağdurları olarak
da karşımıza çıkmaktadırlar. Göçmenler bir ülkeye ister yasal yollardan ister kaçak olarak girmiş olsun, o ülkenin
vatandaşlarına nispeten daha az hakka sahiptirler. Göçmenler ev sahibi ülkenin vatandaşları olmadıkları için insan
hakları ihlalleri ile karşı karşıya kalabilirler. Bu durum göçmenlerin mağduriyetlerini arttırabilmektedir.
Bilindiği üzere Anadolu coğrafyası tarih boyunca, yerinden yurdundan ayrılmak durumunda kalmış insanlara sığınak
olmuştur. Bunun örneklerini hatırlamak için çok geriye gitmeden, son otuz yılın kitlesel nüfus hareketlerine bakmak
yeterli olacaktır. Örneğin, 1980’li yıllardaki İran-Irak savaşı sırasında yaklaşık 50.000 kişi, eski Yugoslavya’daki iç savaş
sürecinde 20.000 kişi, 1989 yılında Bulgaristan’dan sınır dışı edilen yaklaşık 350.000 kişi,. 1990’lı yılların başında körfez
savaşı sırasında yaklaşık 470.000 kişi, 1999 yılında Kosova’da meydana gelen olayların ardından yaklaşık 18.000 kişi
Türkiye’de sığınma aramıştır. Güncel olarak da Türkiye, Suriye’de Mart 2011’den itibaren sürmekte olan iç çatışmalar
nedeniyle, bölgede sayıları iki milyon civarında olan yardıma muhtaç insanın ihtiyaçlarının karşılanmasında etkin bir rol
oynamaktadır.
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Göçmen kaçakçılığında, yaşama hakkı başta olmak üzere seyahat özgürlüğünün kısıtlanması, elverişsiz şartlarda barınma
ve yolculuk, kaçakçılık esnasında işkence ve tecavüze maruz kalma, insan ticaretine konu olma, eksik beslenme ve salgın
hastalıklara yakalanma gibi temel insan haklarının ve insan güvenliğinin ihlali söz konusudur. Bu durum göçmenlerin
mağduriyetlerini arttırabilmektedir.
Yabancı mağdurların hassasiyetleri ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak bu kişilere duyarlı bir biçimde ve insan
haklarına saygılı bir şekilde muamele edilmelidir.

Yabancı mağdurlara yaklaşımda dikkat edilecek hususlar şu şekilde sıralanabilir:


Yabancı mağdurla yapılan görüşmeler, diğer kişilerin konuşmaları duyamayacağı ve müdahale edemeyecekleri
kapalı ve mahremiyeti olan bir alanda yapılmalıdır.



Mağdurun mülakatın yapıldığı lisanı anlama becerisi konusunda şüphe duyulduğu takdirde bir tercümandan
yararlanılmalıdır.



Görüşme sırasında sadece mağdur, ilgili kamu görevlisi, gerekli ise bir tercüman ve ihtiyaç halinde sosyal
çalışma görevlisi hazır bulunmalıdır.



Mağdur dikkatli bir şekilde dinlenmeli, mülakatı yapacak olan görevli sakin, dikkatli ve ilgili olmalıdır.



İlgili kamu görevlisi tarafından kontrol edici, üstünlük taslayıcı ve alaycı tavırlardan kaçınılmalıdır.



Yabancı mağdurlarla ilgilenen kamu görevlilerinin mümkün olduğunca yabancı dil bilen kişilerden seçilmesi
önemlidir.



Yabancı mağdurların kültürlerine hassasiyet gösterilmelidir.



Yabancı mağdurun kaygıları belirlenmeli, acil ihtiyaçları tespit edilmeli ve ilgili ülke diplomatik temsilciliğine
haber verilmelidir.



Mağdura tüm bilgilerinin gizli tutulacağı güvencesi verilmeli, koruyucu ve güvenli bir ortamda bulunduğu
hissettirilmeli, anlaşıldığına dair geri bildirimlerde bulunulmalıdır.



Kamu görevlilerince yabancı mağdura ayrımcılık yapılmaması ırk, renk, dil, din, yaş, cinsel yönelim, siyasi
görüş, tabiiyet, medeni durum vs. gibi durumlarda insan onuru ve değerine saygı ilkesine uygun davranılmalıdır.
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