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SafeLives Dash Risk Checklist 
With quick start guidance – Turkish 

 
Bir aile içi şiddet mağduruyla profesyonel olarak çalıştığınızdan dolayı bu kontrol listesini okuyor 
olabilirsiniz. Bu notların amacı, kontrol listesinde yer alan soruların önemini anlamanıza yardımcı 
olmaktır. Aile içi istismar farklı biçimlerde ortaya çıkmakla birlikte genellikle erkek/kız arkadaş, karı/koca 
gibi ilişkilerde erkekler tarafından kadınlara uygulanır. Bu kontrol listesi; lezbiyen, eşcinsel, biseksüel 
ilişkiler ve ‘töre’ temelli ya da aile içerisinde ortaya çıkan şiddet durumları için de kullanılabilir. Aile içi 
istismar; fiziksel, duygusal, ruhsal, cinsel ya da finansal istismar şeklinde olmakla birlikte sinsi takipler 
ve rahatsızlık verme biçimlerinde de görülebilir. Mağdurlar, bu istismar biçimlerinden birine ya da 
hepsine birden maruz kalabilirler; her durumun kendine has farklılıkları vardır. Farklı davranış 
şekillerinin bir arada görülmesi oldukça göz korkutucu olabilir. Bu, ilişki sırasında ya da ilişki sona 
erdikten sonra ortaya çıkabilir. 

 
RIC’nin amacı, zarar görme riski altındaki mağdurları tespit etmelerine yardımcı olmak ve risk yönetimi 
için kimin MARAC toplantılarına sevk edilmesi gerektiğini belirlemek amacıyla aile içi istismar 
olaylarının yetişkin mağdurlarıyla birlikte çalışan pratisyenlere tutarlı ve basit bir araç sunmaktır. Eğer 
bir ya da birden fazla çocuğun risk altında olmasından endişeleniyorsanız çocukların güvenlik ve 
refahlarına dair tam kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulmalarını sağlamak amacıyla bunu 
bildirmelisiniz. 

 

RCI, birlikte çalıştığınız kurumun kendi sistemine uygun olarak mağdura tanıtılmalıdır: 
• Gizlilik Politikası 
• Bilgi Paylaşım Politika ve Protokolleri 
• MARAC Sevk Politika ve Protokolleri 

 

RIC’de yer alan soruları sormaya başlamadan önce: 
• Mağdurun size neler söylemek istediğini tespit edin. Kendileriyle şimdi konuşmak güvenli midir? 

Güvenli irtibat bilgileri nelerdir? 
• Fail ve çocukların yerlerini tespit edin; 

• Bu soruları neden sorduğunuzu ve MARAC ile bağlantısını açıklayın 
 

RIC’de yer alan soruları sorarken: 
• Mağdurun kimden korktuğunu tespit edin – eski partner/partner/bir aile üyesi 

• Partner/eski partner gibi cinsiyet belirtmeyen terimler kullanın. Güvenli ve erişimi kolay bir ortamın 
oluşturulması neticesinde sunulan hizmetten yararlanan LGBT mağdurları, kendilerini; gördükleri 
aile içi şiddet, cinsel eğilimleri ve cinsel kimlikleri hakkında bilgi verme konusunda rahat 
hissedecektir. 

 

RIC’nin sonuçlarının mağdura açıklanması 
Birisine, kendilerinin, önemli derecede zarar görme ya da cinayet riskiyle karşı karşıya olduklarını 
söylemek onlar için korkutucu ve bunaltıcı olabilir. Mağdurların size vermiş olduğu cevapları ve kendi 
profesyonel muhakeme yetkinizi kullanarak endişelerinizin neler olduğunu belirtmeniz önemlidir. 
Bundan sonra, MARAC ve Çocuk Servisine sevkte bulunurken kendi bölgenizin protokollerini takip 
etmeniz önemlidir. Aynı derecede, içinde bulunulan süre içerisinde yüksek risk altında olmayan birisinin 
tespitinin de, mağdurun, kendi durumunun hafife alındığını düşünmemesi ve sizden yardım isteme 
konusunda çekinmemesi için dikkatle idare edilmelidir. Bu faktörlerin, cinayet ve ciddi zarar görme 
tehlikeleriyle bağlantılı olduğunu ve gelecekte böyle bir deneyimin olması durumunda mağdurun, 
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servisle ya da acil durumlarda 999'u arayarak acil servislere haber vermesi gerektiğini açıklayın. 
 

Lütfen, bütün durumlarda dikkatinizi özellikle pratisyenin profesyonel muhakemelerine verin. Kontrol 
listesinden alınacak sonuçlar kesin bir risk değerlendirmesi sunmaz. Bunlar, daha iyi bir şekilde 

 
 

muhakemede bulunmanıza yardımcı olması amacıyla bir yapı sağlamalı, MARAC aracılığıyla olsun ya 
da olmasın başka sorgulamalar, analiz ve risk yönetimlerine temel teşkil etmelidir. 

 

Yerel sevkiyat sınırının tespit edilmesi yerel MARAC ekibinin sorumluluğundadır. 
 

Kaynaklar 
Hem kendi kurumunuz tarafından hem de diğer kurumlarca sunulabilecek güvenlik planlama 
tedbirlerinin varlığının farkında olduğunuzu temin edin. Özel servisler de dahil olmak üzere, mağduru 
sevk edebileceğiniz yerel ve ulusal kaynaklara aşina olun. Aşağıda belirtilen internet siteleri ve irt ibat 
bilgileri sizin için faydalı olabilir: 

 

• Aile İçi Şiddet Ulusal Yardım Hattı (National Domestic Violence Helpline) - 0808 2000 247 – 
Sığınma evleri konusunda yardım ve tavsiye 

• ‘Honour’ (Töre) yardım Hattı - 0800 5999247 – Görücü usulü evlilik ve ‘töre’ temelli şiddet 
hakkında tavsiye 

• Cinsel Saldırı Sevkiyat Merkezleri (Sexual Assault Referral Centres) - 

http://www.thesurvivorstrust.org/sarc/ 
• Broken Rainbow - 08452 604460 – www.broken-rainbow.org.uk LGBT mağdurlarına tavsiyeler 

 

SafeLives, bu belgenin 12 ayrı toplum diline çevrilmesini finanse ettiği için İç İşleri Bakanlığına teşekkür 
eder. Daha fazla bilgi ya da çevirisi yapılmış başka basımlar için lütfen www.safelives.org.uk adresini 
ziyaret edin. 

 

FİZİKSEL İSTİSMAR hakkında 1,10,11,13,15,18,19 ve 23. sorularda soruyoruz. 

• Fiziksel istismar, itip kakmaktan, yumruk atmaya, silah kullanmaya, birisinin nefesini kesmeye ya da 
onu boğmaya kadar farklı şekillerde görülebilir. 

• İstismarın daha kötüye gidip gitmediğini ya da daha sık olup olmadığını ya da daha fazla olayın 
meydana gelip gelmediğini tespit etmeye çalışmalısınız. Eğer mağdur bundan emin değilse 
kendisinden, bir sene içerisinde kaç tane olay meydana geldiğini ve neler olduğunu belgelemesini 
isteyin. Fiziksel istismar ve farklı olaylar meydana geldiğinde bunları bir günlüğe işaretlemeyi de 
göz önünde bulundurmalılar. 

• Gerçekleştirilen fiziksel istismarın boyutunu tespit etmeye çalışın. İçinde bulunulan zaman 
içerisinde anlatılan olay bugüne kadar meydana gelmiş en kötü olay olmayabilir. 

• Çocuklar, kardeşler ya da yaşlı akrabalar gibi aynı ailenin başka üyeleri de fiziksel istismara uğruyor 
olabilir. 

• Bazen ailenin evcil hayvanına karşı da şiddet kullanılabilir. 

• Eğer bir olay yeni meydana geldiyse mağdur, polis yardımı için 999’u aramalıdır. Eğer mağdurda 
bedensel yaralanma varsa bunların, GP ya ada Acil Servis doktoru gibi bir sağlık profesyonel 
görevli tarafından görülüp belgelenmesini sağlamalıdır. 

 

Mağdurun herhangi bir CİNSEL İSTİSMARA uğrayıp uğramadığını soru 16’da soruyoruz. 

• Cinsel istismar, cinsel ilişkide bulunmak için tehdit, zor ya da göz korkutucu davranışların 

kullanımını, cinsel ilişki esansında bilerek acı vermeyi ya da cinsel ilişki ile şiddet ve silah kullanımı 
birleştirilmesini içerebilir. 

• Eğer mağdur cinsel istismara maruz kalmışsa kendisini, bir sağlık uzmanına görünmeleri ve 
durumu polise rapor etmeleri konusunda teşvik etmelisiniz. Tıbbi ve yasal soruşturmalarda yardımcı 
olabilecek bir Cinsel Saldırı Yönlendirme Merkezi bulmak konusunda tavsiye için yukarıya bakın. 

 
ZORLAMA, TEHDİT VE GÖZ KORKUTUCU DAVRANIŞLAR 2, 3, 6, 8, 14, 17, 18, 19, 23 ve 24. sorularda 

ele alınmaktadır. 

• Şu faktörlerin anlaşılması ve tespit edilmesi önemlidir: fail/faillerin yapabilecekleri şeyler ile ilgili 
olarak mağdurun/mağdurların korkuları; kimden ve neden korktukları (mesela çocukları/kardeşleri). 
Mağdurlar, genellikle istismarda bulunan kişilerin davranışlarını herkesten daha iyi bildikleri için bu 
soru özellikle önemlidir. 

http://www.thesurvivorstrust.org/sarc/
http://www.broken-rainbow.org.uk/
http://www.safelives.org.uk/


SafeLives DASH Risk Tespit Kontrol Listesi 

3 

 

Once completed, this form should be sent via secure means to the relevant Marac. Please do not send it to SafeLives; to do so would be a breach of the Data 
Protection Act.© SafeLives 2015. Please acknowledge SafeLives when reprinting. Registered charity number 1106864. 

 
 
 

• ‘Töre’ Temelli Şiddet vakalarında istismarda bulunup aynı aile içerisinde yaşayan ya da akraba ya 
da çevreden olan birden fazla kişi olabilir. Buna, kadın akrabalarda dahil olabilir. 

• Sinsi takip ya da rahatsızlık verme, özellikle istismarda bulunan kişiler kendilerine, mağdura ya da 
başkalarına zarar verme yönünde tehditlerde bulunuyorlarsa daha önemli hale gelmektedir. Failler 
böyle durumlarda “Eğer benim olmazsan seni başkasına yar etmem” gibi sözler 
kullanabilmektedirler. 

 
• Gelecekte mağdura zarar verilebileceğini gösteren başka davranışlar arasında takıntılı telefon 

aramaları, cep telefonu mesajı ya da e-posta gönderme, mağdurun evine ya da iş yerine v.b.’ne 
yapılan davetsiz ziyaretler, mağdurun evinin etrafında gezinme, evine hasar ve ziyanda bulunma da 
vardır. 

• Mağdura, nerede ve ne zaman olduklarını, bu sırada bir başkasının da olup olmadığı ve tehditler 
neticesinde korkup korkmadıklarını da belirtmek üzere bu tehditlere dair bir günlük tutmasını salık 
verin. 

• Ayrılık tehlikeli bir zamandır: Mağdurun, istismarda bulunan kişiden ayrılmaya çalışıp çalışmadığını 
ya da eğer ayrılırsa bunun sonuçları hakkında uyarılıp uyarılmadığını tespit edin. Ayrılıktan sonra 
tekrar geri dönmek için ikna edilmeye çalışmak özellikle tehlikeli olabilir. 

• Aile içi istismar mağdurları bazen, faillerin evcil hayvanlara ve mobilyalara zarar verdiklerini ve 
bunun, failin kendilerine fiziksel olarak zarar vermeye ihtiyacı olmaksızın korkmalarına sebep 
olduğunu belirtmektedirler. Bazı failler, mahkeme emirleri ya da çocuklarıyla görüşmelerini 
düzenleyen talimatlara uymamaktadırlar. Geçmişte yapılan ihlaller gelecekte şiddet olayları 
görüleceği riskinin artmasıyla bağlantılı olabilir. 

• Bazı mağdurlar, partner/eski partnerlerinin sabıkalarından dolayı korkmaktadırlar ve kendilerine 

gözdağı verildiğini hissetmektedirler. Geçmişte şiddet uygulamış suçluların, genelde faillerin sabıka 
kayıtlarının olmadığı ‘töre’ temelli şiddet vakaları haricinde, bu şiddet partnerlerine ya da aile 
üyelerine yöneltilmemiş dahi olsa büyük olasılıkla partnerlerine zarar verebilecekleri önemle 
hatırlanmalıdır. 

 

EKONOMİK İSTİSMAR – Soru 20 
• Aile içi istismar mağdurları genelde bize, partnerleri/eski partnerleri tarafından ekonomik olarak 

kontrol edildiklerini bildirmektedir. Ekonomik kontrolün mevcut güvenlik seçeneklerine etkisini göz 
önünde bulundurun. Mesela, mağdurlar, parasal gelir bakımından partnerlerine/eski partnerlerine 
bağımlı olabilirler ya da aldıkları yardıma kendi başlarına erişimleri söz konusu olmayabilir. Mağdur, 
partneri/eski partneri işini kaybettiğinden bu yana durumun daha kötüye gittiğini düşünebilir. 

• Vatandaş Danışma Bürosu (The Citizens Advice Bureau) ya da profesyonel görevli yerel aile içi 
şiddet destek servisi mağdura, içinde bulundukları ekonomik durumla ilgili seçeneklerini, kendi 
başlarına mevcut fonlara nasıl erişebileceklerini anlatabilecektir. 

 

4, 5 ve 12. sorularda DUYGUSAL İSTİSMAR ve YALITMA hakkında soru soruyoruz. Bu, farklı istismar 
çeşitleriyle birlikte aynı anda yaşanabilir. Sadece bu çeşit bir istismar görülebilir ya da bu fiziksel 

istismar başlamadan uzun sure önce görülmeye başlanmış olabilir. Bu tür bir istismarın sonucunda 
mağdurlar kendilerini suçlayabilir ve mevcut durumda yaşamlarını devam ettirebilmek için bunu 
azımsayabilir ve ciddiyetini görmezden gelebilir. Bir profesyonel görevli olarak, mağdurun kendisine ve 
çocuklara yönelik riski göz önünde bulundurmaya başlamasına yardımcı olabilirsiniz. 
• Mağdur, akraba ve arkadaşlarını görmekten, çevresinde bir destek ağı oluşturmaktan ya da paraya 

ulaşmaktan alıkonuluyor olabilir. 
• ‘Töre’ temelli şiddet mağdurları, aşırı derecede yalıtılmışlık ve evde ‘polis rejimine tabi olmak’tan 

bahsetmektedirler. Bu, gelecekte görülebilecek zararın göstergesidir ve ciddiyetle ele alınmalıdır. 
• Yaşanılan istismar ve yalıtılmadan dolayı mağdurlar istismarda bulunan kişiyle yaşamaktan başka 

çare olmadığını hisseder ve eğer kendilerinden ayrılırlarsa başlarına geleceklerden korkarlar. Bu, 
genelde, mağdurun ruhsal sağlığını etkileyebilir ve kendilerini bunalımda ve intihara meyilli 
hissedebilirler. 

• Aynı derecede, eğer partnerlerinin/eski partnerlerinin bunalım gibi ruhsal sağlık sorunu ve alkol ya 
da uyuşturucu suiistimalinde bulunmaları söz konusuysa riskin boyutu daha fazladır. Bu, mağdurlar, 
kurumların kendilerini anlamayacağını ve yargılayacağını düşünebildikleri için yalıtılmanın 
derecesini arttırabilir. Bu bilgiyi ifşa etmenin kendilerini ve partnerlerinin başını derde sokacağından 
korkabilirler ve eğer çocukları varsa çocukların ellerinden alınabileceğini düşünebilirler. Bu riskler, 
21 ve 22. sorularda ele alınmıştır. 

 

Eğer aile içi istismar alanında çalışan bir profesyonel görevliyseniz ve Risk Tespit Kontrol 
Listesi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz internet sitemizden aşağıdaki 
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yayınlara ulaşabilirsiniz: 
 

• Yüksek riskli aile içi istismar, sinsi takip ve töre temelli şiddet vakalarının tespiti için 
SafeLives DASH MARAC Risk Tespit Kontrol Listesi (RIC) 2009 
Bu, RIC’nin İstismar Derece Şemasına (Severity of Abuse Grid - SAG) sahip indirilebilir 
versiyonudur. SAG, pratisyenlere, aile içi istismar olaylarını daha ayrıntılı bir biçimde açıklama ve 
güvenlik planı ya da MARAc’ta paylaşılmak üzere önemli endişeleri tespit etme imkânı sunar. 

 

• SafeLives DASH Risk Tespit Kontrol Listesi 2009’u kullanan Aile İçi Şiddet Danışmanları 
(Independent Domestic Violence Advisors - IDVA) için Uygulama Rehberi 

Bu, RIC’yi kullanan IDVA’lar ve pratisyenler için tam ve detaylı bir rehberdir. RIC’yi, mağdur ile 
birlikte nasıl dolduracağınızın bütün adımlarını anlatır ve her bir sorunun neden sorulduğunu ve 
nasıl sorulması gerektiğine dair ayrıntılı açıklamalar içerir. Aynı zamanda, her bir risk faktörü 
hakkında daha detaylı bilgi edinmek için ek sorular içerir ve güvenlik planlama konusunda genel 
tavsiyeler sağlar. Bu, RIC’ye yeni olan IDVA’lar ve pratisyenler ile birlikte sürecin yönetimi 
konusunda daha fazla bilgi sahibi ve güven duygusu sahibi olmak için faydalı bir rehberdir. 

 

• SafeLives DASH Risk Tespit Kontrol Listesi – rehbersiz 

Bu, günlük işlemlerde kullanmak üzere RIC’in indirilebilir temel versiyonudur. 
 

• SafeLives DASH Risk Tespit Kontrol Listesi – Sık Sorulan Sorular 

Bu, kontrol listesinin kullanımı ve RIC’de yakın zaman öncesinde yapılan değişikliklerle ilgili çeşitli 
soruları cevaplamaktadır. 

 

Çok Kurumlu Risk Değerlendirme Konferansları (Multi Agency Risk Assessment Conferences - 
MARAC) hakkında daha fazla bilgi ve materyal için aşağıdakilere internet sitemizden 
ulaşabilirsiniz 

 

• Yeni MARAC Rehberi 2009 – Prensiplerden Uygulamaya 

Bu, MARAC sürecinin tamamı hakkında detaylı bilgi içerir ve Kalite Güvencesi teftişinin temelini 
oluşturan 11 prensip ile MARAC için ulusal standartlar ile bağlantılıdır. MARAC yönetim grupları, 
Kalite Güvencesi teftişine başvuran MARAC’lar ve uygulama sorunları hakkında kapsamlı yol 
gösterilmeye ihtiyaç duyan MARAC’lar tarafından kullanılması amaçlanmaktadır. 

 

• MARAC Temsilcilerinin Araç Takımı 

Temsilcilerin Araç Takımı, MARAC toplantılarına katılan temsilciler tarafından kullanılması için 
tasarlanmıştır. Onların, toplantı öncesinde, toplantı esnasında ve sonrasındaki yaşamsal önemine 
değinmektedir. 

 

• MARAC’a katılan belirli pratisyenler için araç takımları 

Bunlar, bir istismar mağduruyla karşılaşıp kendilerini MARAC’a sevki göz önünde bulundurabilecek 
ya da MARAC hakkında ya da mağdurun çocukları hakkında araştırma yapılması istenilen ve 
kişilerle birebir çalışan pratisyenler için amaçlanmıştır. İlgili kurumların tam listesine internet 
sitemizden ulaşılabilir. Liste devamlı olarak güncellendiğinden güncellemeler için bu sayfayı 
devamlı olarak kontrol edin. 

 

Aynı zamanda, en yakınızda bulunan IDVA eğitim kursu, IDVA’lar için Devamlı Profesyonel 
Gelişim ve Leading Lights programımız aracılığıyla nasıl IDVA hizmetleri geliştirilebileceği 
hakkında kaynak ve bilgiler içiren bir kütüphanemiz de mevcuttur. 



5 5 

 

Once completed, this form should be sent via secure means to the relevant Marac. Please do not send it to SafeLives; to do so would be a breach of the Data 
Protection Act.© SafeLives 2015. Please acknowledge SafeLives when reprinting. Registered charity number 1106864. 

 
  

  
 

SafeLives Dash Risk Tespit Kontrol 
Listesi 

 
Formun amacı 
• Mağdurlarla birebir çalışan pratisyenlerin, yüksek riskli aile içi istismar, sinsi takip ve ‘töre’ temelli 

şiddet vakalarını tespit etmelerine yardımcı olmaktır. 
• Hangi vakaların MARAC’a sevk edilmesi gerektiğine ve başka ne tür desteğin istenebileceğine 

karar vermek. Tamamlanmış bir form, gelecekte vaka yönetimi için başvurulabilecek aktif bir kayıt 
haline gelir. 

• MARAC1 sürecinin bir parçası olan kurumlara genel bir araç sunabilmek ve aile içi istismar, sinsi 
takip ve ‘töre’ temelli şiddet vakalarıyla ilgili risklerin anlaşılması konusunda müşterek bir yol 
sağlamak. 

• Kurumların; bilinen risk değerlendirmelerinin çoğunu destekleyen, aile içi cinayet ve ‘neredeyse 
cinayetle sonuçlanan’ vakaların derinlikli olarak araştırılması neticesinde toplanan kanıtlara 
dayanarak savunulabilir kararlar almasına olanak tanımak. 

 

Form nasıl kullanılmalı 
Formu ilk defa doldurmadan önce uygulama rehberinin tamamını ve Sık Sorulan Sorular ve Cevapları2 

okumanızı öneririz. www.safelives.org.uk/practicesupport. Risk, dinamiktir ve çok çabuk değişebilir. 
Yeni bir hadise meydana geldikten sonra kontrol listesinin tekrardan gözden geçirilmesi faydalı bir 
uygulamadır. 

 

Lütfen, bütün vakalarda, pratisyenin profesyonel görevlinin muhakemesine özellikle dikkat edin. Kontrol 
listesinden alınacak sonuçlar kesin bir risk değerlendirmesi sunmaz. Bunlar, daha iyi bir şekilde 
muhakemede bulunmanıza yardımcı olması amacıyla bir yapı sağlamalı, MARAC aracılığıyla olsun ya 
da olmasın başka sorgulamalar, analiz ve risk yönetimleri için temel teşkil etmelidir 

 

Yerel sevk sınırının tespit edilmesi yerel MARAC ekibinin sorumluluğundadır. 
 

1 
MARAC hakkında daha fazla bilgi için SafeLives MARAC Uygulama Rehberine bakın www.safelives.org.uk. 

MARAC’a Sevk için Tavsiye Edilen Kriter 
1. Profesyonel görevlinin muhakemesi: eğer profesyonel görevli mağdurun durumuyla ilgi 
olarak ciddi endişeleri varsa profesyonel görevli, vakayı MARAC’a havale etmelidir. Bazı 
durumlarda, mağdurların bilgi veremeseler dahi risk altında olduklarının göstergesi olan belirli bir 
konu ciddi endişelerin doğmasına sebep olabilir. Bu, aşırı derecede korku, bilgi açıklama 
konusunda kültürel bariyerler, özellikle ‘töre’ temelli şiddet vakalarında göçmenlik sorunu 
ve dille ilgili engellere işaret eder. Bu muhakeme, profesyonel görevlinin deneyimi ve/ya da 
aşağıdaki kriterler 2ve/ya da 3’e uymasalar da mağdurun kendisiyle ilgi riskleri algılamasına 
dayanır. 

 

2. ‘Görünür Yüksek Risk’: kontrol listesindeki ‘işaretlerin’ sayısı. Eğer 14 ya da daha fazla 
kutucuğu ‘evet’ olarak işaretlediyseniz vaka, normalde MARAC’a sevk kriterine uyduğu anlamına 

gelir. 
 

3. Potansiyel Yükselme: geçen 12 ay içerisinde mağdur tarafından polise yapılan aramaların 
sayısı. Bu kriter, listedeki risk faktörlerinin çoğuyla ilgili olarak belirgin bir tespit olmadığında 
kullanılabilir ancak eğer istismar giderek artıyorsa ve vakanın MARAC’ta tartışılması yoluyla 
daha ayrıntılı olarak değerlendirilmesi uygunsa. 12 ay içinde polise yapılan 3 arama genelde 
yeterli görülse de bunun ofisinizdeki yoğunluğa ve vakaların polise rapor edilmesiyle ilgili 
uyguladığınız kritere göre değerlendirilmesi gerekecektir. 

http://www.safelives.org.uk/practicesupport
http://www.safelives.org.uk/
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2 
Formun kullanımı için eğitim hakkındaki sorularınızı training@safelives.org.uk adresine yollayın ya da 0117 317 8750’ı arayın. 

mailto:training@safelives.org.uk
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Bu form, ne değildir 
Bu form, çocukların içinde yaşadığı riskler konusunda önemli bilgiler sağlayacak olmasına rağmen 

çocuklar için tam bir risk değerlendirmesi değildir. Çocukların varlığı, daha geniş aile içi şiddet risklerini 
arttırmakta ve üvey çocuklar özellikle risk altında bulunmaktadır. Eğer özellikle çocuklara karşı risk söz 
konusu olduğu belirtilmişse çocukların durumunun tam olarak değerlendirilmesi için ne gibi sevk 
işlemleri yapmanız gerektiğini göz önünde bulundurmalısınız. 

 

Aile içi istismar, ‘töre’ temelli şiddet ve/ya da sinsi takip vakaları bildirildiğinde 
MARAC vaka tespiti için IDVA’lar ve polisten bağımsız diğer kurumların3 
kullanımı amacıyla SafeLives-DASH Risk Kontrol Listesi 

 

Lütfen, bu soruların söz konusu kişinin güvenliği ve korunması 
için olduğunu açıklayın. 

 

Eğer belirtilen faktör mağdurun durumunda söz konusuysa 
kutucuğu işaretleyin. Herhangi bir cevap için daha fazla açıklama 
da bulunmanız gerekirse formun sonundaki yorum bölümünü 
kullanın. 

 
Ana bilgi kaynağınızın mağdurun kendisi olduğu varsayılmaktadır. 
Eğer durum böyle değilse lütfen bunu aşağıdaki sütunda belirtin. E

v
e
t 

(i
ş

a
re

tl
e
) 

H
a
y
ır

 

B
il
m

iy
o

ru
m

 

 
 
 
 

Eğer mağdurun 
kendi değilse 
bilgi kaynağınızı 
belirtin. Mesela, 
polis memuru 

1. En son yaşanılan olay bir bedensel yaralanmayla sonuçlandı 
mı? 
Lütfen ne olduğunu ve ilk yaralanma olup olmadığını açıklayın. 

☐ ☐ ☐ 
 

2. Çok korkuyor musunuz? 

Yorum: ☐ ☐ ☐ 
 

3. Neden korkuyorsunuz? Tekrar yaralanmaktan mı yoksa 
şiddetten mi? 
Lütfen ne düşündüğünüzü belirtin (istismarda bulunan(lar)ın 
ismi….) ne yapabilirler ve bunu kime yapabilirler, çocuklarda dahil. 
Yorum: 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

4. Kendinizi akrabalarınızdan/arkadaşlarınızdan yalıtılmış 
hissediyor musunuz? 
Mesela (istismarda bulunan(lar)ın adı ………..) 
arkadaşlarınızı/akrabalarınızı/doktorunuzu ya da başkalarını 
görmenizi engelliyor mu? 
Yorum: 

 
 

☐ 

 
 

☐ 

 
 

☐ 

 

5. Kendinizi bunalımda hissediyor musunuz ya da intihara 
yönelik düşünceleriniz var mı? ☐ ☐ ☐ 

 

6. Geçtiğimiz sene içerisinde (istismarda bulunan(lar)ın adı….) 
ayrılmaya kalkıştınız mı? ☐ ☐ ☐ 

 

7. Çocuklarla görüşme konusunda sorun mevcut mu? ☐ ☐ ☐  

8. (……) size sürekli cep telefonu mesajı atıyor mu, sizi arıyor mu, 
takip ediyor mu, sinsice takip ediyor mu ya da size rahtsızlık 
veriyor mu? 
Lütfen bunların ne olduğunu ve özellikle size gözdağı verilmek için 
mi yapıldığını tespit etmek için açıklayın. Yapılanların bağlamı ve 
davranışların kendilerini göz önünde bulundurun. 

 
 

☐ 

 
 

☐ 

 
 

☐ 

 

9. Hamile misiniz ya da yakın zamanda doğum yaptınız mı? 
(son 18 ay içerisinde)? ☐ ☐ ☐ 

 

10. İstismar daha sık mı yaşanıyor? ☐ ☐ ☐  

11. İstismar daha kötüye mi gidiyor? ☐ ☐ ☐  
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12. (……) yaptığınız her şeyi kontrol etmeye çalışıyor mu ve/ ya da 
aşırı kıskanç mı? 

İlişki bağlamında, görüştüğünüz kişiler konusunda, ‘evinizde polis 
rejimine tabi olmak’, mesela size ne giymeniz gerektiğini söylemesi. 
‘Töre’ temelli şiddeti göz önünde bulundurun ve davranışları belirtin 

    

 

3 
Not: Kontrol listesi, ACPO onaylı DASH 2009 polis servisi risk modeli ile tutarlılık içindedir. 

 
 

 

Eğer belirtilen faktör mağdurun durumunda söz konusuysa 
kutucuğu işaretleyin. Herhangi bir cevap için daha fazla açıklama 
da bulunmanız gerekirse formun sonundaki yorum bölümünü 
kullanın. 

.  E
v
e
t 

(i
ş

a
re

tl
e
) 

 H
a
y
ır

 

 B
il
m

iy
o

ru
m

 

 

Eğer mağdurun 
kendi değilse 
bilgi kaynağınızı 
belirtin. Mesela, 
polis memuru 

13. (……..) size acı vermek için hiç silah ya da herhangi bir obje 
kullandı mı? ☐ ☐ ☐ 

 

14. (……..) hiç sizi ya da bir başkasını öldürmekle tehdit etti mi ve 
kendisine inandınız mı? 
Cevabınız evetse kim olduğunu işaretleyin. 

Ben ☐ 

Çocuklar ☐ 

Diğer (lütfen belirtin) ☐ 

 

 
☐ 

 

 
☐ 

 

 
☐ 

 

15. (………) hiç sizi boğmaya/nefesinizi kesmeye kalktı mı? ☐ ☐ ☐  

16. (……..) kendinizi kötü hissetmenize yol açan ya da size ya da 
bir başkasını fiziksel olarak acıtan cinsel içerikli şeyler 
söylüyor mu ya da yapıyor mu? 
Bir başkasıysa lütfen belirtin. 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 

17. Sizi tehdit eden ya da kendisinden korktuğunuz bir başkası var 
mı? 
Eğer cevabınız evetse kim ve neden olduğunu belirtin. Eğer ‘Töre’ 
temelli şiddetse akrabalarınızı da göz önünde bulundurun. 

 
☐ 

 
☐ 

 
☐ 

 

18. (………..) başkasını acıtıp acıtmadığını biliyor musunuz? 
Çocuklar, kardeşler ya da yaşlı akrabalarda dahil kim olduğunu 
belirtin. ‘Töre’ temelli şiddeti göz önünde bulundurun 

Çocuklar ☐ 

Ailenin bir başka üyesi ☐ 

Geçmişteki bir ilişkiden birisi ☐ 

Diğer lütfen belirtin ☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

19. (……….) bugüne kadar bir hayvana ya da evdeki bir evcil 
hayvana kötü davrandı mı? ☐ ☐ ☐ 

 

20. Herhangi bir ekonomik sorun söz konusu mu? 

Mesela (…..) para konusunda bağımlı mısınız/yakın zaman 
içerisinde işlerini kaybettiler mi/başka ekonomik sorunlar var mı? 

☐ ☐ ☐ 
 

21. (……..) geçtiğimiz sene içerisinde uyuşturucu ile ilgili sorunlar 

yaşadı mı (reçeteli ya da diğer)?, alkol ve ruh sağlığı sorunlarının 

normal bir yaşam sürme konusunda problemlere yol açması söz 

konusu mu? (Eğer evetse lütfen hangisi olduğunu belirtin ve 

biliniyorsa ilgili detayları verin.) 

Uyuşturucu ☐ 

Alkol ☐ 

Ruh Sağlığı ☐ 

 

 

 
☐ 

 

 

 
☐ 

 

 

 
☐ 

 

22. (……) hiç intihar girişiminde bulundu mu ya da bulunmakla 
tehdit etti mi? ☐ ☐ ☐ 
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23. (………) hiç şartlı tahliye koşulunu/mahkeme kararını ve/ya da 
siz ve çocuklarla görüşmeyi düzenleyen resmi bir anlaşmayı 
ihlal etti mi? 
Eğer ilgiliyse bunu failin eski partneri ile ilgili olarak göz önünde 
bulundurabilirsiniz. 

Şartlı Tahliye Koşulları ☐ 

Rahatsız Etmeme/Oturmama Emri ☐ 

Çocuk İrtibat düzenlemeleri ☐ 

Görücü Usulü Evlilik Koruma Emri ☐ Diğer

 ☐ 

 

 

 
 

☐ 

 

 

 
 

☐ 

 

 

 
 

☐ 
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Eğer belirtilen faktör mağdurun durumunda söz konusuysa 
kutucuğu işaretleyin. Herhangi bir cevap için daha fazla açıklama 
da bulunmanız gerekirse formun sonundaki yorum bölümünü 
kullanın. E

v
e
t 

(i
ş
a
re

tl
e

) 

 H
a
y
ır

 

 B
il
m

iy
o

ru
m

 

Eğer mağdurun 
kendi değilse 
bilgi kaynağınızı 
belirtin. Mesela, 
polis memuru 

24. (……..) daha önce polisle başının derde girip girmediğini ya da 
sabıkası olup olmadığını biliyor musunuz? 
Eğer evetse lütfen belirtin. 

Aile İçi Şiddet ☐ 

Cinsel şiddet ☐ 

Diğer şiddet ☐ 

Diğer ☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

Toplam ‘evet’ cevabı 
 

 

Profesyonel görevli tarafından göz önünde bulundurulmak için 
 

 
Risk seviyesini arttırabilecek (mağdur ya da 
profesyonel görevliden) başka herhangi bir 
bilgi mevcut mu? Mağdurun durumunu; 
engellilik, uyuşturucu suistimali, ruh sağlığı 
problemleri, kültürel/dilsel engeller, ‘töre’ 
temelli sistemler ve hafife alma gibi konular 
bağlamında göz önünde bulundurun. 
Verdiğiniz hizmetten faydalanmak istiyorlar 
mı? Açıklayın: 

 

İstismarda bulunan kişinin meslek/ilgi 
alanlarını göz önünde bulundurun – bu, 
kendilerine silahlara ulaşma konusunda 
kolaylık sağlayabilir mi? Açıklayın: 

 

 
Güvenlikleriyle ilgili olarak mağdurun en 
fazla öncelik verdiği hususlar nelerdir? 

 

 

Bu vakanın MARAC’a sevk edilmesi için makul dayanakların Evet ☐ 
olduğuna inanıyor musunuz? Hayır ☐ 

Eğer cevabınız evetse mağduru sevk ettiniz mi? 
Evet ☐ 

Hayır ☐ 

İmza 
 

Tarih 
 

Ailedeki çocukların herhangi bir riskle karşı karşıya olduğunu Evet ☐ 
düşünüyor musunuz? Hayır ☐ 

Eğer cevabınız evetse çocukların 
    

korunması için gerekli yerlere 
sevk işleminde bulunu p 
bulunmadığınızı doğrulayın 

Evet 

Hayır 

☐ 
☐ 

Sevk tarihi 

İmza 
 

Tarih 
 

İsim 
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