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• Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 

• Adli sosyal hizmetin tanımı ve gelişimini 
öğrenebilecek, 

• Adli sosyal hizmetin dünü, bugünü ve Türkiye’deki 
durumu hakkında bilgi sahibi olabilecek, 

• Ceza adalet sistemi ile sosyal hizmet arasındaki 
farklar ve ortak noktaları bilebileceksiniz. 
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Adli sosyal hizmet, 
mesleğin temel 

değerleri ve felsefesi 
ile uyuşan bir 

alandır. 

GİRİŞ 

Adli sosyal hizmetin kökeni 1800’lü yıllara kadar gitmektedir. Klasik 
cezalandırmacı adli uygulamalara paralel olarak modern, tamamlayıcı ceza 
uygulamalarının gelişimi ile sosyal hizmet mesleğine zaman içerisinde çok daha 
fazla ihtiyaç duyulmuştur.  

Sosyal hizmet, bireyi çevresi içerisinde değerlendirmektedir. Bu anlamda 
bireyin davranışlarının altında yatan nedenlerin aslında onun olumsuz yaşam 
koşulları nedeniyle, yaşadığı toplumun özellikleri nedeniyle ya da kişisel özellikleri 
ile ilişkili bir nedenle suça yöneldiği düşüncesini akla getirebilmektedir. Bu nedenle 
adli sosyal hizmet alanı, sosyal hizmetin değerleri ile oldukça uyuşan ve bu alanda 
birçok uygulamanın yapılabileceği geniş bir alandır. Dahası sosyal hizmetin sosyal 
adalet sağlama ve incinebilir, sosyal olarak dışlanmış gruptaki insanlara hizmet 
sağlama misyonu aslında adli alanda liderlik edebilecek bir meslek olduğunu 
göstermektedir. 

Bu bölümde adli alanda sosyal hizmet uygulamalarının tarihsel gelişimi 
konusunda bilgiler verilecektir. 

ADLİ SOSYAL HİZMETİN TANIMI 

Sosyal hizmet mesleği ilk zamanlarından beri ıslah alanında çalışmaktadır; 
fakat yeni yasal düzenlemeler ve programlar ile yapabilecekleri daha da artmıştır. 
Daha insani ve suçun tekrarlanmasının önüne geçebilecek yeni alternatif ve 
tamamlayıcı programlar ile ruhsal sorunlar ve madde bağımlılığı üzerine mahkeme 
sistemi içinde çalışmak mümkün olabilmiştir (İlerleyen bölümlerde farklı ceza 
adaleti uygulamalarına ilişkin bilgileri bulabilirsiniz).  

Sosyal hizmet uzmanları kişisel kaynaklardan yoksun olan mahkûmların 
topluma yeniden dâhil olmalarını kolaylaştırıcı olarak çalışabilir (tahliye sonrası 
topluma uyum programları) veya bir suçun mağdurlarına yardım edebilir.  

Ülkemizde adı adli sosyal hizmet uygulamaları olarak geçmese de adli alanda 
giderek artan sayıda meslektaşımız görev yapmaktadır. Bu gibi yeni ortaya çıkan 
fırsatlar staj ve alan çalışmalarında bulunmuş ve adli sosyal hizmet uzmanı olarak 
görev yapan yeni mezunlarımız tarafından bilinen bir durumdur. Bu alanda 
çalışacak sosyal hizmet uzmanlarında, ruh sağlığı problemlerini bilme ve teşhis 
etme, özellikle suça itilmiş çocuklarda madde bağımlılığını tedavi yöntemlerini 
bilme, kefalet ve şartlı tahliye gibi bilgilere sahip olma özelliklerinin bulunması 
gerekir. 

Çoğu mahkeme sosyal hizmet uzmanlarını işe almak için yenilikçi programlar 
başlatmış ve polis kuvvetleri sosyal hizmet uzmanları çalıştırmaya başlamıştır. 
Bugün sosyal hizmet mesleği bu alandaki köklerine dönmektedir. Sosyal hizmet 
eğitmenleri ise adli sosyal hizmet ile ilgili dersler vermeye başlamışlardır.  

Sosyal Hizmet Sözlüğü (Dictionary of Social Work) (Baker, 2003) adli sosyal 
hizmeti aşağıdaki gibi tanımlamaktadır: 
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Adli sosyal hizmet; yasalarla, yasal konularla ve davalarla, hem ceza hem 
hukuki adalet sistemleri içinde ilgilenen ve çocuk refahı, çocuk velayeti, boşanma, 
suça itilen çocuklar, akrabaların sorumluluğu, refah hakları, zorunlu tedavi 
programları ve yasal yeterlilik konularını içeren uzmanlık alanıdır. Adli sosyal 
hizmet, sosyal hizmet uzmanlarının tanıkları hazırlamasına yardımcı olur. Ayrıca 
adalet sistemi içindeki diğer çalışanları sosyal refah konularında ve meslektaşlarını 
da yasalar konusunda bilgilendirir.  

En basit anlatımıyla adli sosyal hizmet, sosyal hizmetin hukuk (kriminal ve 
medeni hukuk) alanındaki işlevselliğidir. Sosyal hizmet sözlüğünde Barker bu 
tanıma, hukukçuların sosyal refah ile ilgili bilgilendirilmeleri ve sosyal hizmet 
uzmanlarının da mesleki uygulamalarının yasal görünümüyle ilgili bilgilendirilmeleri 
fonksiyonlarını eklemektedir (Barker, 1999; Akt: İl, 2003). 

Aile içi şiddet, çocuk ihmali ve istismarı ve yetişkin suçları durumunda sosyal 
hizmetin, mahkeme salonu ve ıslah sisteminde nasıl çalıştığını bu tanım ortaya 
koymaktadır. Bu tanım sosyal hizmet ve yasaların kesiştiği noktayı göstermektedir. 
Bu tanıma göre adli sosyal hizmet; çocuk ve yetişkin faillerle ve suçların mağdurları 
ile çalışan politika, uygulama, yasalar ve cezalar ile ilgilenen bir alandır. 

Sosyal hizmet uzmanları mesleki çalışmaları içinde sıklıkla failler, eski 
mahkûmlar ve mahkeme emri ile tedavi olacak kişiler ile karşılaşacaklardır. Aşağıda 
adli sosyal hizmet uzmanlarının tipik rolleri örneklerle verilmiştir. 

- Yaşlı bir mahkûm tahliye edileceğinde kalacak yer ve diğer konulardaki 

problemleri adli sosyal hizmet uzmanına bildirilir.  

- Suç önleme programlarında, anneler ve kızları için cezaevi görüşmeleri 

ayarlamakla ilgilenen bir programda çalışabilir. 

- Mağdurlara yardım etme programlarında çalışabilir; mağdurların ihtiyacı 

olan yardım ve güvenlik önlemlerini alır ve eğer mağdur isterse suçlu ile 

görüşmeleri düzenler. (bk. Onarı Adalet Programı) 

- Kaçak olarak bir et fabrikasında çalıştıkları için tutuklanan göçmen ailelere 

kriz müdahalesi yapar ve bu ailelerin çocukları için hızlı bir şekilde 

koruyucu aileler ayarlar.  

- Şartlı tahliye hizmetleri ve denetimli serbestlik ile bağlantılı olarak madde 

bağımlılığı danışmanlığı yapar. 

- Ciddi ruhsal rahatsızlıkları ve madde bağımlılıkları olan evsiz kişilere ev 

desteği sağlayan kurumlarda çalışmaktadır. Bu şekilde bu kişiler 

sokaklardan ve suçtan uzak tutulmuş olmaktadır. 

- Aile içi şiddetten korunmak için sığınma evlerinde yoğunlukla göçmen ve 

mültecilerle çalışılabilir. Genellikle cinsel istismara uğramış olan kadın ve 

çocuklarla ilgili programlarda görev alır.  

Bu örneklerden de görüldüğü gibi ister çocuk refahı, ister geriatri, ister 
bağımlılık alanında çalışsın tüm uzmanlar ceza adalet sistemi ile etkileşim 
hâlindedir.  
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Yukarıda verilen örnek Amerika’da adli sosyal hizmet alanında yapılan 
uygulamalara örnektir. Ülkemizde bu tür örneklere rastlamak pek mümkün 
değildir. Çünkü sistem henüz çok boyutlu uygulamalara müsaade etmemektedir. 
Ancak bu alandaki dünya uygulamaları çok boyutludur. Ülkemizde ceza infaz 
kurumlarında çalışan bir sosyal hizmet uzmanı tahliye sonrasına yönelik çeşitli 
hazırlıklar yapmaktadır. Grup çalışmaları bu hazırlıkların başında gelmektedir. 
Ancak mahkûm tahliye edildikten sonra toplum içerisinde oluşturulmuş 
destekleyici sistemler henüz geliştirilememiştir. Örnekte Joan için tahliye edildikten 
sonra kalacak bir yer ve iş olanağı sağlanmıştır. Mahkûm tahliye sonrası nerede 
kalacağı, nasıl yaşayacağı ve nasıl iş bulacağına ilişkin kaygılar yaşamamakta, 
kendisini suça sürükleyen ortamdan uzak kalabilmektedir. Ülkemizde mahkûmların 
tahliye sonrası topluma uyumuna yönelik somut düzenlemeler henüz yeterli 
değildir. 

 

Sosyal hizmet uzmanları; mahkemelerde, kriz merkezlerinde, polis 
karakollarında veya ıslah kurumlarında çalışabilir. Islah kurumlarında temel amaç 
rehabilite etmektir. Adli sosyal hizmet uzmanları madde ve alkol bağımlılığı tedavi 
programları hazırlayabilir. Şartlı tahliye ve kefaret memurları olabilirler.  

Adli Sosyal Hizmetin İlgili Olduğu Alanlar: Islah, şartlı tahliye, adli tıp, gençlik 
hizmetleri, kefaret 

İşverenler: Cezaevleri, mahkemeler, polis merkezleri, mağdur hizmet 
programları 
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•20’li yaşlarının ortasında olan Joan madde bağımlılığı ve sahte çek 
yazma geçmişine sahipti. 4 yıllık cezaevi deneyimi sırasında madde 
bağımlılığı ve depresyonu için atölye çalışmaları ve terapiler sunan 
sosyal hizmetler sayesinde bağımlılığını kontrol altına almış ve önemli 
gelişme göstermiştir. Ancakçocukları koruyucu aile sistemine girmiş 
ve Joan annesi ve kız kardeşleri ile olan iletişimini de kaybetmiştir.  

•Tahliye tarihi yaklaştıkça Joan; iş, barınacak yer, bağımlılık programı 
ve ailesi ile yeniden temasa geçmeye ihtiyaç duymaktaydı. 
Cezaevindeki sosyal hizmet uzmanıyla görüştü ve uzman kendisine 
eski mahkûmların kaldığı bir kurumdan kalacak bir yer, bir iş ve 
ulaşım imkânı ayarlardı. 8 ay uyuşturucudan uzak ve işinde çalışır 
kaldıktan sonra kurumdaki sosyal hizmet uzmanı Joan’ın bir daire 
bulmasına, çocuklarına dönmesine, ailesinin yerini bulmasına ve 
onlarla tekrar bir araya gelmesine yardımcı oldu.  
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ADLİ SOSYAL HİZMETİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

1800’lerin başlarında gençler başına buyruk ve kontrol edilemez görülürdü. 
Suç işleyen genç veya çocuklar kırbaçlanıp gönderilir, çiftçilerin yanına verilir veya 
çok kötü koşulları olan cezaevlerine gönderilirlerdi. Bu cezaevlerinde yetişkin 
faillerle beraber kalırlardı.  

1825’te çocuk ve gençler için ayrı kurumlar açıldı. 1800’lerin ortalarında 
sosyal hizmet kendini, ıslah ve diğer tür sosyal refah kurumları ile tanımlamıştır. Bu 
dönemde “çocukları koruma hareketi” ortaya çıkmıştır. Gençler ve çocuklar ceza 
olarak hizmetçilik ve çıraklık yapmaları için çiftçilerin veya dükkân sahiplerinin 
yanına veriliyor ve yanına çocuk/genç alanlara “vekil ebeveyn” deniliyordu. Bu 
günkü adıyla “koruyucu aile” denilir.  

Sosyal hizmet bir meslek olmadan önce ıslah alanıyla özdeşleşmişti. Bunun 
sonucunda 1879’da Ulusal Hayırseverlik ve Islah Konferansı düzenlenmiş ve Jane 
Addams ilk kadın başkan olarak hizmet etmiştir.  

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk çocuk/ergen mahkemesi 1899 yılında 
Chicago Kadınlar Klubü’nün çabaları ile Illinois’de açılmıştır. Çocuk/Ergen 
Psikopatik Kurumu William Healy tarafından açılmış ve çocukların mahkemeye 
çıkmadan önce psikolojik sorunları olan çocukları saptama görevini yerine 
getirmiştir. Ardından bu kurum profesyonel bir takım ile çocukların psikososyal 
değerlendirmesi ve çocuk suçluluğu alanında araştırma yapmaya başlamıştır.  

1915 ve 1920 yılları arasında polis güçleri içinde kadınlar bürosu kurulmuştur. 
Kadın polislerin büyük çoğunluğu sosyal hizmetin savunuculuk rolü kapsamında 
hareket etmişlerdir. 1919 yılında Chicago’da 29 polis sosyal hizmet uzmanı 
bulunmaktaydı.  

1929 ekonomik krizi ile halkın gözünde hükûmetin sosyal refah sağlama 
konusundaki güveni sarsılmıştır. Hayırseverlik kurumları ve yoksul evleri ihtiyaç 
sahiplerine yardım ederken, federal hükûmetin sosyal sigorta ve yardım 
bağlamında bir sorumluluğu yokmuş gibi gözükmekteydi. Özel sektör ve yerel 
hükûmetler yoksulluk ve yoksunluk konusunda sorumluluk sahibi görülüyordu. Bu 
durum 1930’larda insanların yoksulluğuna bireylerin değil aslında sistemin neden 
olduğu düşüncesinin ortaya çıkmasıyla değişti.  

Büyük Buhran ile sosyal hizmet uzmanları kamu hayatında ve hükûmet 
çalışmalarında daha aktif olmaya başladılar. Başarılı bir sosyal hizmet uzmanı olan 
Harry Hopkins Başkan Hoover tarafından ve sonrasında Başkan F. D. Roosevelt 
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•Adli Sosyal Hizmet ile ilgili Türkiye'de hazırlanan ilk makale olan İl, Sunay 
(2003) Adli Sosyal Hizmet, Journal Of Psikiyatri (Türkiye Klinikler), 4: 141-
146, makaleyi okuyunuz. 
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tarafından acil yardım programları ve hizmetlerini uygulaması ve geliştirmesi için 
görevlendirildi. Bu programların içinde çocuk suçluluğunu önleme programlarına 
benzeyen WPA Gençlik Kampları ve Sivil Tutucu Kurulları (Civil Conservation Corps) 
bulunmaktaydı. 

1930’lar ve 1940’lar arasında birçok psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı duygusal 
rahatsızlıkları olan çocuklar, suça yatkın çocuklar ve suça sürüklenmiş çocukların 
tedavi edilmesi için işe alınmaya başlamıştır. Bu gelişme çocuk mahkemeleri ve 
çocuk rehberlik klinikleri arasındaki iş birliğinin göstergesi olmuştur.  

Polis birimlerinde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının sayısı 1950’lerdeki genç 
çetelerinin artışı ile artmıştır. 1950’lerin sonlarına doğru ise ülke çapında 600’e 
yakın çocuk izleme merkezi bulunmaktaydı ve sosyal hizmet uzmanları 
mahkemelerde çalışmaktaydı.  

1959’da 13 ciltlik bir sosyal hizmet müfredatı yayınlanmıştır. Bunların içindeki 
5. ciltte ıslah (rehabilitasyon) sosyal hizmetinin müfredatı da vardı. Bundan sonra 
temel sosyal hizmet okullarında ıslah (rehabilitasyon) ile ilgili dersler verilmeye 
başlandı.  

1940, 1950 ve 1960’larda toplum merkezleri kuruldu ve çocuk suçluluğunu 
engelleme programları artış gösterdi. Çocuklar için yenilikçi girişimler, programlar 
ve bürolar kuruldu. Sokakta çalışan sosyal hizmet uzmanları ortaya çıktı.  

1960’ların ortalarında karşımıza çıkan şartlı tahliye alanı sosyal hizmet 
uzmanlarına yeni roller yüklemişti. 50 eyalette şartlı tahliye merkezleri kuruldu. 
Sosyal hizmet uzmanı Milton Rector şartlı tahliye üzerine bir ulusal araştırma 
yürüttü ve tüm şartlı tahliye memurlarının sosyal hizmette yüksek lisans sahibi 
olması ve 2 yıllık vaka çalışması deneyimine sahip olması gerektiğini ortaya 
atmıştır.  

1970’ler ve 1980’lerde sosyal refah programlarında, tutucu hükûmet dönemi 
nedeniyle küçülmeler olmuştur. Fakat 1972’de Massachusetts Gençlik Hizmetleri 
Departmanı tarafından toplum odaklı alternatif çocuk suçluluğu programları ve 
eğitimleri düzenlenmiştir. 1974 yılında ise bu alanda ilk resmî düzenleme olarak 
kabul edilen Suça Sürüklenen Çocuklar ve Çocukların Suça Sürüklenmesini Önleme 
Yasası kabul edilmiştir. Bu yasanın sonucunda Çocukların Suça Sürüklenmesini 
Önleme Ofisi gibi para yardımı alabilen bir kuruluş ortaya çıkmıştır. Bu kurum, 
eyaletler içinde çocuk faillerin hapis cezası almaması, yetişkin cezaevlerinde olan 
çocukların yerlerinin değiştirilmesi, bu çocuklar için ıslah evleri açılması, 
danışmanlık programları düzenlenmesi ile suçluluğu önleme programları 
kapsamında çalışmıştır. Aynı yıl içinde çıkan çocuk istismarını önleme yasası ile 
Ulusal Çocuk İstismarı ve İhmali Merkezi kurulmuştur.  

Bu noktada sosyal hizmet, adli sosyal hizmetin başlangıcı sayılabilecek gelişme 
göstermiştir.  

1990’lardan Bugüne 

Mağdur yardım programlama ve toplum ıslahı alanları sosyal hizmette 
genişleyen alanlardır. 1984 ile 1997 yılları arasında aile içi şiddet, tecavüz, çocuğun 
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cinsel istismarı ve diğer şiddet suçlarını önlemeye yönelik yardımlar için 2 milyon 
dolar harcanmıştır. Bu para binlerce mağdur veya tanığa yardım, aile içi şiddet ve 
cinsel taciz tedavi programlarına ayrılmıştır. 1990’larda adli sosyal hizmette 
mağdur yardımı ve aile içi şiddet konularında ilerleme kaydedilmiştir. Kadına Karşı 
Şiddettin Önlenmesi Yasası nedeniyle kadına şiddetin önlenmesi için 3.3 milyon 
dolarlık bir bütçe ayrılmıştır.  

Amerikan Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ile iş birliği içinde sosyal 
hizmet eğitmeni Fran Davis “Suçun Kurbanları: Hayatta Kalanlar İçin Sosyal Hizmet 
Tepkisi Verme, Güçlendirme ve Beceri Kazandırma” projesi başlatılmıştır. Davis 
proje kapsamında sosyal hizmet uygulayıcıları için şiddet suçları ve onların etkileri 
ve verilebilecek hizmetler konusunda bilgilerin bulunduğu bir CD yayınlamıştır.  

Cezaevlerinde hâlen cezalandırma odaklı uygulamalar mevcut olmasına ve 
tutuklu sayısı hâlen çok yüksek olmasına rağmen toplumsal ıslah alanında 
gelişmeler devam etmekteydi. Çoğu sosyal hizmet uzmanı bugün ıslah alanına 
yönelmektedir. Artık bugün kamuoyu faillerin değişebileceğine inandığı için adli 
sosyal hizmet gelişme gösterebilmektedir.  

Adli Sosyal Hizmetin Bugünkü Durumu  

Cezaevlerine yeniden girişler konusunda uzman olan Diane Young daha fazla 
sosyal hizmet bölümünün ceza adalet sistemi ile ilgili derslere yoğunlaşması 
gerektiğini belirtmektedir. Young bu alanda oldukça fazla ihtiyaç olduğunu da 
eklemektedir. Young ve onunla aynı görüşte olan sosyal hizmet uzmanları, 
mesleklerinin alanı olduğuna inandıkları adli alana tekrar hâkim olmaları gerektiğini 
düşünmektedirler.  

Adli sosyal hizmet alanında çalışan veya çalışacak uzmanların ideal olarak 
aşağıda sıralanan alanlarda bilgi ve deneyim sahibi olmaları beklenir. Bunlar; teşhis 
ve risk değerlendirmesi becerileri, insan gelişimi ve insan davranışı bilgisi, işlevsiz 
davranışların saptanması, çocuk ve yetişkin yasaları, çocuk ve ceza adalet sistemi 
prosedürleri ve yapısı bilgisi, kriz müdahalesi ve travma tedavisi protokolleri bilgisi, 
güçler perspektifi ve çözüm odaklı terapi yapabilme becerisi ve ruh sağlığı 
tedavileri bilgisidir.  

Amerika’da uyuşturucu ve aile mahkemeleri gibi özelleşmiş mahkemelerin 
ortaya çıkması ile sosyal hizmet uzmanlarına olan ihtiyaç artmıştır. Bu ülkede 
sosyal hizmet okulları, hukuk okulları ile karşılıklı anlaşmalar imzalamaktadırlar. 
Cezaevindeki özel ihtiyaçları olan mahkûmlar (engelli, yaşlı, hasta, LGBT gibi) için 
de artan oranda sosyal hizmet desteğine sunulmaktadır. Özel ihtiyaç sahibi 
mahpuslara yönelik hizmet uygulamaları ilerleyen bölümlerde anlatılacaktır. 

TÜRKİYE’DE ADLİ SOSYAL HİZMET ALANININ DURUMU 

       Türkiye’de adli sosyal hizmetin kavram olarak kullanımı oldukça yeni olmakla 
birlikte bu alanda uzun yıllardır sosyal hizmet uzmanları görev yapmaktadır. Uzun 
yıllar sadece Adalet Bakanlığı Çocuk ve Yetişkin Ceza İnfaz Kurumları Psikososyal 
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servislerinde çalışan sosyal hizmet uzmanları ceza adalet sisteminde yaşanan 
gelişmeler ve alternatif hizmetlere duyulan ihtiyaçlar sonucunda adalet sisteminin 
farklı basamaklarında görev almaktadırlar.  

           Son yıllarda adli sosyal hizmet uzmanları çocuk mahkemelerinde, aile 
mahkemelerinde, denetimli serbestlik uygulamalarında, kolluk kuvvetleri çocuk 
şube müdürlüklerinde, cinsel istismar mağduru çocuklar ile adli görüşmelerin 
yapıldığı “Çocuk İzlem Merkezlerinde” aktif olarak yer almaktadır.  

Çocuk mahkemelerinde çalışan sosyal hizmet uzmanları hâkimin kararını daha 
sağlıklı bir şekilde verebilmesi amacıyla “Sosyal İnceleme Raporu” 
hazırlamaktadırlar. Bu raporda suça sürüklenen çocuğun, Sistem Kuramı ve 
Güçlendirme Yaklaşımı dikkate alınarak çocuğun psikososyal ve ekonomik 
durumunun değerlendirildiği ve müdahale planın yer aldığı bilgiler yer alır. Bu 
raporla suça sürüklenen çocuk için ne tür bir müdahale planının oluşturulacağı ve 
çocuğun tekrar suç işlemesinin önlenmesi için nelerin yapılacağı yer almaktadır 
(Uluğtekin, 1994).  

 

 
 

Aile mahkemesinde çalışan bir sosyal hizmet uzmanı ise çatışmalı boşanmalar 
sırasında çocukların velayetinin kime verileceği konusunda ebeveynlerin her ikisi ile 
ayrıntılı görüşmeler yaparak ve yaşam koşullarını inceleyerek bir sosyal inceleme 
raporu hazırlar. Bu raporda çocukların velayetinin hangi ebeveyne verilebileceği 
hakkında karar verir. 

Adliyelerde sosyal hizmet uzmanları ayrıca “çocuk icrası” ile ilgili 
uygulamalarda yer alır. Çocuk icrası, çocuğun velayetini alan ebeveynlerden 
herhangi birinin çocuğu diğer ebeveyne göstermemesi durumunda çocuğunu 
görmeyen ebeveynin icra yoluyla çocuğunu gördüğü bir uygulamadır. Bu 
uygulamada yer alan sosyal hizmet uzmanları çocuğun bu süreçten mümkün 
olduğu kadar az etkilenmesi amacıyla çalışır. Oldukça zor bir ve yıpratıcı bir 
uygulama alanıdır. 

Çocuk polisi, çocuk şube müdürlükleri uygulamalarında ise sosyal hizmet 
uzmanları sokakta yaşayan, çeşitli nedenle suça sürüklenmiş veya suça sürüklenme 
ihtimali olan çocuklar ile çalışmaktadır. 

 Denetimli serbestlik uygulamalarında ise sosyal hizmet uzmanları “denetim 
görevlisi” olarak adlandırılmaktadır. Bu uygulamada mahkeme kararı ile cezası iki 
yıldan az olan suçlar için denetimli serbestlik uygulaması yapılmaktadır (bk. 
Denetimli Serbestlik Uygulamaları bölümü). 
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•Bulunduğunuz bölgede bulunan bir adliyeye giderek çocuk mahkemesi 
veya aile mahkemesinde çalışan sosyal hizmet uzmanı ile adli uygulamalar 
hakkında görüşebilir, bir duruşmayı izleyebilirsiniz. 
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Çatışan Değerler: Ceza Adalet ve Sosyal Hizmet 

Ceza adalet sistemi terimleri olan cezalandırma, sıfır tolerans, suçlu kişiliği; 
sosyal hizmet terimleri olan güçlendirme, güçler perpektifi, sosyal adalet, kültürel 
yetkinlik ile çatışmaktadır. Bu alanlarının bir araya gelmesi bir paradigma 
değişimine yol açacaktır.  

 

Ceza Adaleti ile Sosyal Hizmet Terimleri Arasındaki Farklılıklar 

Ceza Adaleti Sistemi Terimleri Sosyal Hizmet Terimleri 

Cezalandırma Rehabilitasyon 

Sıfır Tolerans Bir şans daha vermek 

Kişinin suçlu olduğuna dair inanç  Güçlendirme 

Özgürlüğünden yoksun bırakma Toplum içerisinde rehabilitasyon 

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi cezalandırma odaklı adalet sistemi ile 
sosyal hizmet yaklaşımları arasından bir çatışma yaşanmaktadır. Bu çatışma 
uygulamada sosyal hizmet uzmanlarını sık sık savunuculuk rolünü kullanmasına 
neden olmaktadır. 

 

 
 

 

Yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı gibi cezalandırmacı adalet sisteminde 
çocukların veya yetişkinlerin suçlu olduklarına inanılmaktadır. Bununla birlikte 
sistem içerisinde çalışan diğer personelin de bakış açısını değiştirmek sosyal hizmet 
uzmanının bu alandaki diğer rolleri arasındadır. Eğer kurum müdürünün bakış açısı 

Ö
rn

ek
 

 

•Çocuk Ceza infaz Kurumunda çalışan sosyal hizmet uzmanı Ayşe Hanım, 
suça sürüklenen çocukların benlik saygılarının geliştirilmesi konusunda 
bir grup çalışması uygulaması yapmaktadır. İki saatlik grup 
uygulamasından sonra infaz koruma memurları çocukları bulundukları 
koğuşlara götürmek istediklerinde Ayşe Hanım, infaz koruma 
memurlarının çocuklar ile iletişiminin son derece olumsuz ve rahatsız 
edici olduğunu, çocukların benlik saygılarını düşürücü ifadeler 
kullandıklarını gözlemler. Bu süreçten sonra infaz koruma memurlarına 
suça sürüklenmiş çocuklar ile nasıl iletişim kurulması gerektiği 
konusunda bir eğitim verilmesinin uygun olacağına karar vermiştir. 
Ancak kurum idarecisinin bu tür bir eğitime sıcak bakmaması sonucu 
girişimi engellenmiştir. 
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yapıcı ve insani ise sosyal hizmet uzmanları ceza infaz kurumlarında çok başarılı 
çalışmalar yapabilmektedir. 

 

Ceza adalet sistemi içindeki uzmanlar deneylerle desteklenmiş olan bilişsel 
davranışçı yaklaşımları kullanırlar. Bireyin yanlış düşüncelerinin ve kendini 
suçlamalarının farkına varması ve değiştirmesi hedeflenir. Fakat Stanton Somenow 
isimli bir psikoloğun kullandığı yöntem ise “suçlu kişileri ve akılları” anlamaya 
çalışmaktır. Yapılan yanlışlara odaklanılır ve amaç kendinden tiksinme yaratarak 
kişinin pişman olmasıdır. Bu elbetteki empatik bir yaklaşım değildir ve güçler 
perpektifinde kullanılmaz. Çoğu fail aslında mağdurdan daha mağdur hâldedir. 
Çünkü yasa ile başı derde girdiği için utanç ve düşük öz saygı hissettmektedir, 
ailelerine acı verdikleri için kötü hissederler. Yani yapılan yanlışlara odaklanmak 
pek faydalı değildir.  

Ceza adalet sistemi içinde son zamanlarda yeni bir yöntem kullanılmaya 
başlanmıştır. Müracaatçının motivasyonuna odaklanan bilişsel odaklı bu yöntem 
Miller ve Rollnick tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yöntemin adı 
motivasyonel görüşmedir. Müracaatçıya hayatında ve düşünce yapısında neyin 
yanlış olduğunu söylemek yerine olumlu ve belirli ifadelere odaklanılır ve değişme 
farkındalığı ve isteğinin müracaatçının kendisinden gelmesi beklenir. Motivasyonel 
görüşme kanıta dayalı bir uygulamadır. Bu yöntem mahkeme tarafından tedavi 
olması istenen ve öfkeye eğilimli kişilerde etkili olmaktadır. Türkiye’de de 
motivasyonel görüşme tekniklerine ilişkin Adalet Bakanlığında, sosyal hizmet 
uygulamaları mevcuttur. 

Meslek olarak sosyal hizmet, tarihi boyunca sosyal adaletin savunucusu ve 
önleyici çalışmalar yapan özellikle çocuk suçluluğuna odaklanan bir meslektir. Çoğu 
sosyal hizmet uzmanı hayatlarını şartlı tahliye memuru olarak, savcı ofislerinde 
vaka çalışmacısı olarak, ıslah merkezlerinde danışman olarak kazanmaktadır. Fakat 
sosyal hizmet artık adli sistem içinde baskın olan ve politika veya yasaların 
şekillenmesini etkileyen bir meslek değildir. Toplum seviyesinde sistemin 
değişmesi için savunuculuk yapmak çok önemlidir. Bu nedenle sosyal hizmet 
uzmanları ve öğrencileri yerel yasa yapıcıları, lobi çalışmalarını, yasal forumları 
ziyaret etmeli ve onlara az maliyetle insanlara nasıl yardımcı olabileceklerini 
anlatmalıdırlar. Cezaevlerindeki nüfusun azalması ile elde edilecek kâr, insanların 
madde bağımlısı olmasını engelleyici programların onları tedavi etmekten daha az 
maliyetli olacağı gerçeği gibi durumlar bütçe kısıtlamaları isteyen yasa yapıcılar için 
değerlendirilmeye değer noktalar olacaktır.  

Onarıcı Adalet: Ceza Adalet ve Sosyal Hizmet Arasındaki Köprü 

Ulusal Islah Kurumuna göre ceza adalet sisteminde devrim yaşanmaktadır. 
Birçok eyalet ceza adalet sistemleri içine onarıcı adalet stratejilerini almışlardır. 
Onarıcı adaletin faillerin mağdurlara yaşattığı zararlar ve toplum arasındaki ilişkiye 
odaklanarak toplumun bağlarını güçlendiren bir değerler takımı vardır.  

Onarıcı adalet; failleri, direkt olarak mağdurlar ve topluma karşı sorumlu 
tutan birtakım girişimlerin bir bütünüdür. Modern olarak 1990’larda ismi 
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duyulmaya başlamasına rağmen bu türden bir adalet anlayışı eski kabilelerde 
görülmektedir. Onarıcı adaletin başlangıcı 1970’lerde Kanada’daki dinî liderlerin 
pasif ve toplumsal karar verme yöntemlerinden esinlenerek failler ve mağdurlar 
arasında görüşmeler yapması ile başlamıştır. Bundan sonra fail ve mağdurun bir 
araya getirilmesi hareketi başlamış ve yayılmıştır. Onarıcı adaletin amacı mağdurun 
ihtiyaçlarının karşılanması ve suç ile ortaya çıkan toplumsal zararın telafi 
edilmesidir. Cezalandırıcı adalet sisteminin aksine onarıcı adalet daha ilgili bir 
yaklaşıma sahiptir.  

En sık kullanılan onarıcı adalet programı fail-mağdur görüşmesidir. Kurum 
veya toplum hizmeti de oldukça yaygın kullanılır. Aile grup görüşmesi ve iyileşme 
çemberleri de Yeni Zelanda ve Kanada’da sıkça kullanılmaktadır.  

Bir suç nedeniyle mağdur olmuş olan bireyler ve mahkeme tarafından tedavisi 
istenen faillerle çalışan sosyal hizmet uzmanları için onarıcı adalet çok uygun bir 
yöntemdir. Sosyal hizmetin temel değerleri arasında sosyal adalet, kişinin onuru ve 
değeri, insan ilişkilerinin önemi, dürüstlük ve yetkinlik vardır. Bu temel değerlerin 
hepsi onarıcı adalet ile bire bir uyumludur.  

Onarıcı adalet; büyük oranda sosyal adalet ile ilgilidir. Bir suçtan dolayı 
mağdur olmuş kişinin bu suçun faili ile yüzleşmesi ve iyileşme sürecine başlaması 
önemlidir. Öte yandan ise suçu işlemiş kişinin suçunun sonucunda nelere sebep 
olduğunu, hangi acılara neden olduğunu görmesi ve değişme ortamının yaratılması 
da bir o kadar önemlidir. Sosyal adalet hem suçlu hem de mağdur aleyhine 
işlemelidir. Onarıcı adalet bunu sağlar. Cezalandırmaktansa rehabilite etmek esas 
noktadır.  

Kişinin onuru ve değeri sosyal hizmetin bir diğer değeridir. Onarıcı adalet ile 
hem failin hem de mağdurun onuru korunmuş olur. Onarıcı adaletin odaklandığı 
nokta sadece failin suçu değil, failin tüm kişiliğidir.  

İnsan ilişkilerinin önemi onarıcı adalet hareketinin de bir sayıltısıdır. Toplum 
hizmeti projeleri ve mağdur görüşmeleri sonucunda fail, yanlışlarını görür, pişman 
olur ve yaptıklarını toplumala birlikte telafi eder.  

Bir diğer sosyal hizmet değeri olan dürüstlük; mesleki çalışmaların gerçekler 
ve samimiyete dayanması anlamına gelir. Geleneksel adalet sistemleri içinde fail 
konuşmaz, onun yerine avukatlar konuşurdu. Onarıcı adalet programları ile olaya 
dâhil olan tüm taraflar açık bir şekilde konuşabilir ve paylaşımda bulunabilir.  

Onarıcı adalet; geleneksel ceza adalet süreçleri ve sosyal hizmet etiği 
arasındaki boşluğu kapatır. Onarıcı adalet uygulamaları; dışlayıcı değil bütünleştirici 
bir bakış açısına sahiptir.  

Adli Sosyal Hizmet: Sosyal Adalet ve İnsan Hakları Odaklı 
Uygulama 

İçinde insan hakları ve sosyal adalet de olan yetkinlik odaklı eğitim çağı adli 
sosyal hizmet uzmanlarının yaygın olarak kullandıkları becerileri artırmıştır. Bu 
beceriler arasında savunuculuk ve politika reformu çabaları, baskı altındaki 
gruplara yardım etme vardır.  
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Sosyal Adalet 

Adaletsiz uygulamaları sona erdirmek için çocuk ve ceza adalet sistemlerinin 
dönüştürülmesi gibi sosyal adalet çabaları; sosyal hizmet uzmanlarının çabalarını 
yöneltecekleri yeni alanlardır. Sosyal adalet her bireyin eşit haklar, koruma, sosyal 
yarar ve fırsatlara sahip olması şeklinde tanımlanırsa yerel ve küresel anlamda 
daha yapılacak çok şey vardır.  

Aile Adaleti Umudu 

Son zamanlarda adli sosyal hizmet içinde gelişen yeni bir akım çocuk veya 
ceza adalet sistemi yerine aile adalet sistemi modelidir. Bu model çok geniş bir aile 
tanımını kullanır. Kamu sağlığı, çocuk refahı, ruh sağlığı, eğitim ve yasal kurumları 
içine alan çok disiplinli bir çalışma gerektirmektedir. Bu modelin tutuklanmadan, 
tahliyeye kadar adalet sisteminin her aşamasında kullanılabileceği öne 
sürülmektedir. Aile adalet sistemi oldukça umut vericidir çünkü failin 
rehabilitesinde aileyi kullanır, mağdur kişilerin bakımı ve tedavisi için süreklilik 
getirir.  

İnsan Hakları  

Adli sosyal hizmet alanında ortaya çıkan bir diğer güncel akım ise tüm 
dünyada da ortaya çıkan insan hakları hareketidir. İnsan hakları elbetteki sosyal 
hizmet etik ve değerleri ile uyumludur. Adli sosyal hizmetin geleceği, sistem 
değişiminden geçtiği için bu değişim süreçlerinin insan haklarında dayandırılması 
oldukça yerinde olacaktır. Sosyal hizmet uzmanları baskı altında kalmış grupların 
sivil, politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve kolektif haklarında eşitlik sağlamaları için 
çalışabilirler.  

İnsan hakları odaklı uygulama; müracaatçıya yardım ederken uluslararası veya 
ulusal olarak tanınmış temel insan hakları anlaşmalarının bilgisine sahip olmayı 
gerektirir. Örneğin çocuk hakları, engelli hakları, mahkûm hakları gibi. İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi’ni bilmek ilk adım olabilir. Bu bildirge tüm dünya tarafından 
kabul gören uluslararası bir belgedir.  

İnsan hakları ve sosyal adalet stratejileri adli sosyal hizmet uygulama ve 
araştırmalarında baskın olmaya başlamıştır. Çocuk suçluluğu, ceza adalet, sağlık 
hizmetleri, göç,  ruh sağlığı, mağdur hakları, kadın hakları, ırk-etnik köken hakları 
ve LGBT hakları gibi konularda çalışmalar gerekmektedir. Örneğin adli bir sosyal 
hizmet uzmanı, çocuk suçluluğu ile alakalı olarak insan haklarını savunabilir. Ne 
yaştan olursa olsun çocukların hapsedilmemesi, topluma yeniden kazandırılması, 
rehabilite edilmesi, eğitilmesi gibi konularsa insan hakları savunuculuğu yapılabilir.  

Tüm çabalara rağmen aşırı kalabalık olması ve gereken kaynakların olmaması 
nedeniyle cezaevleri oldukça insanlık dışı ortamlar hâline gelebilir. İnsan hakları 
açısından bu tür koşullarda yaşamak, suçlu bile olunsa bir hak ihlalidir. Adli sosyal 
hizmet uzmanı, cezaevi şartlarının iyileştirilmesi, mahkûmların rehabilitasyonu, 
psikolojik destek alması, boş zaman aktivitelerine katılabilmesi gibi konularda çaba 
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gösterebilir. Ayrıca insan hakları ihlalleri açısından cezaevlerinde bulunan ruh 
sağlığı bozuk, kronik hastalıkları olan, engelli, yaşlı, ölümcül hastalıkları olan 
bireyler için hapis cezası çok ağır bir ceza konumuna gelebilir. İnsan haklarına 
odaklı çalışan adli sosyal hizmet uzmanları bu mahkûmların temel yaşam hakları 
için çaba göstermelidir.  

Adli sosyal hizmet uzmanları, insan hakları temelinde kendi yerel 
toplumlarında bu tür çabalar içinde olurlarsa önemli değişimler ortaya çıkacaktır.  
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•Adli sosyal hizmet; yasalarla, yasal konularla ve davalarla, hem ceza hem hukuki 
adalet sistemleri içinde ilgilenen ve çocuk refahı, çocuk velayeti, boşanma, suça 
itilen çocuklar, akrabaların sorumluluğu, refah hakları, zorunlu tedavi programları 
ve yasal yeterlilik konularını içeren uzmanlık alanıdır. Adli sosyal hizmet, sosyal 
hizmet uzmanlarının tanıkları hazırlamasına yardımcı olur. Ayrıca adalet sistemi 
içindeki diğer çalışanları sosyal refah konularında ve meslektaşlarını da yasalar 
konusunda bilgilendirir. 

•1825’te çocuk ve gençler için ayrı kurumlar açıldı. 1915 ve 1920 yılları arasında 
polis güçleri içinde Kadınlar Bürosu kurulmuştur. 1930-1940 yılları arasında birçok 
psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı, duygusal rahatsızlıkları olan, suça yatkın ve suça 
sürüklenmiş olan çocukların tedavi edilmesi için işe alınmaya başlanmıştır. 
1950’lerin sonlarına doğru ise ülke çapında 600’e yakın çocuk izleme merkezi 
bulunmaktaydı ve sosyal hizmet uzmanları mahkemelerde çalışmaktaydı. 1940, 
1950 ve 1960’larda toplum merkezleri kuruldu ve çocuk suçluluğunu engelleme 
programları artış gösterdi. 1960’ların ortalarında şartlı tahliye alanında sosyal 
hizmet uzmanları yeni roller edindi. 

•Amerika’da uyuşturucu ve aile mahkemeleri gibi özelleşmiş mahkemelerin ortaya 
çıkması ile sosyal hizmet uzmanlarına olan ihtiyaç artmıştır. Bu ülkelerde sosyal 
hizmet okulları, hukuk okulları ile karşılıklı anlaşmalar imzalamıştır. Türkiye’de adli 
sosyal hizmetin kavram olarak kullanımı oldukça yeni olmakla birlikte bu alanda 
uzun yıllardır sosyal hizmet uzmanları görev yapmaktadır. 

•Cezalandırma odaklı adalet sistemi ile sosyal hizmet yaklaşımları arasında bir 
çatışma yaşanmaktadır. Bu çatışma uygulamada sosyal hizmet uzmanlarının sık 
sık savunuculuk rolünü kullanmasına neden olmaktadır. Ceza adalet sistemi 
içindeki uzmanlar deneylerle desteklenmiş olan bilişsel davranışçı yaklaşımları 
kullanırlar. Bireyin yanlış düşüncelerinin ve kendini suçlamalarının farkına varması 
ve değiştirmesi hedeflenir. 

•Sosyal hizmet, tarih boyunca sosyal adaletin savunucusu olan ve önleyici 
çalışmalar yapan özellikle çocuk suçluluğuna odaklanan bir meslektir. Çoğu sosyal 
hizmet uzmanı hayatlarını şartlı tahliye memuru olarak, savcı ofislerinde vaka 
çalışmacısı olarak, ıslah merkezlerinde danışman olarak kazanmaktadır. Fakat 
sosyal hizmet artık adli sistem içinde baskın olan ve politika veya yasaların 
şekillenmesini etkileyen bir meslek değildir. Toplum seviyesinde sistemin 
değişmesi için savunuculuk yapmak çok önemlidir.  
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

DEĞERLENDİRME SORULARI 

1) Aşağıdakilerden hangisi tipik adli sosyal hizmet uzmanlarının rolleri arasında 

değildir? 

a) Suç önleme programlarında, anneler ve kızları için ceza evi görüşmeleri 

ayarlamakla ilgilenen bir programda çalışabilirler. 

b) Şartlı tahliye hizmetleri ve denetimli serbestlik ile bağlantılı olan madde 

bağımlılığı danışmanlığı yaparlar. 

c) Ciddi ruhsal rahatsızlıkları ve madde bağımlılıkları olan evsiz kişilere ev desteği 

sağlayan kurumlarda çalışıp bu kişileri sokaklardan ve suçtan uzak tutabilirler. 

d) Aile içi şiddetten korunmak için sığınma evinde yoğunlukla göçmen ve 

mültecilerle çalışılabilirler. Genellikle cinsel istismara uğramış olan kadın ve 

çocuklarla ilgili programlarda görev alırlar. 

e) Suçluların tekrar suç işlemelerini önlemek için onları toplumdan uzaklaştırıp 

toplum düzenini dengelerler. 

 

 

2) Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk çocuk/ergen mahkemesi 1899 yılında 

Chicago Kadınlar Klubü’nün çabaları ile Illinois’de açılmıştır. Bu mahkeme 

sayesinde suçlu çocukların korunması için yapılan hizmet aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Mağdur ailelerin haklarını en iyi şekilde korunmuştur. 

b) Suç karşısında en adil cezanın verilmesi sağlanmıştır. 

c) Çocukların mahkemeye çıkmadan önce psikolojik sorunları olanları saptamak 

görevini yerine getirmiştir. 

d) Suçlu ve mağdur arasında arabuluculuk hizmeti sağlanmaya başlanmıştır. 

e) Suçlular tarafından mağdurların özel harcamalarının karşılanması 

kararlaştırılmıştır. 

 

 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi adli sosyal hizmet alanında çalışan veya çalışacak olan 

uzmanlarda olması beklenen alanlardan biri değildir? 

a) Teşhis ve risk değerlendirmesi becerileri 

b) Toplumun çıkarlarını gözetme 

c) İşlevsiz davranışların saptanması 

d) Kriz müdahalesi ve travma tedavisi protokolleri bilgisi 

e) İnsan gelişimi ve insan davranışı bilgisi 
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4) 

I. Çocuk mahkemelerinde 

II. Aile mahkemelerinde 

III. Kolluk kuvvetleri çocuk şube müdürlüklerinde 

IV. İcra mahkemelerinde 

 Son yıllarda Türkiye’de adli sosyal hizmet uzmanları yukarıda sıralanan 

birimlerden hangilerinde görev almaktadır? 

a) I ve II       B) II ve III    C) I, II ve IV   D)I, II ve III    E)I, II, III ve IV 

 

 

5) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri “Sosyal Hizmet Terimleri” arasında 

değildir? 

I. Rehabilitasyon 

II. Bir şans daha verme 

III. Güçlendirme 

IV. Kişinin suçlu olduğuna dair inanç 

a) I ve II    b) II ve III   c) II ve IV   d) Yalnız II     e) Yalnız IV 

 

 

6) Aşağıdakilerden hangisi Miller ve Rollnick tarafından geliştirilmiş olan 

“motivasyonel görüş” için söylenemez? 

a) Failin işlediği suçu itiraf etmesi için ona ortam hazırlar. 

b) Müracaatçıya hayatında ve düşünce yapısında neyin yanlış olduğunu söylemek 

yerine olumlu ve belirli ifadelere odaklanılır ve değişme farkındalığı ve 

isteğinin müracaatçının kendisinden gelmesi beklenir. 

c) Motivasyonel görüşme kanıta dayalı bir uygulamadır. 

d) Bu yöntem mahkeme tarafından tedavi olması istenen ve öfkeye eğilimli 

kişilerde etkili olmaktadır. 

e) Türkiye’de de motivasyonel görüşme tekniklerine ilişkin Adalet Bakanlığında, 

sosyal hizmet uygulamalar mevcuttur. 

 

 

7) Aşağıdakilerden hangisi onarıcı adaleti tanımlamaktadır? 

a) Failin cezalandırılmasını amaçlar. 

b) Mağdurun ihtiyaçlarını karşılar ve suç ile ortaya çıkan toplumsal zararın 

telafisini sağlar. 

c) Suçluyu özgürlüğünden yoksun bırakmayı sağlar. 

d) Faile sıfır tolerans tanır. 

e) Öncelikli olarak mağdur ve ailesinin haklarını korur.  
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8) 

I. Sosyal adalet 

II. Kişinin onuru ve değeri 

III. İnsan ilişkilerinin önemi 

IV. Dürüstlük ve yetkinlik 

Yukarıda belirtilen “sosyal hizmetin temel değerleri” arasından hangisi veya 

hangileri onarıcı adaletle birebir uyumludur? 

a) Yalnız I    b) Yalnız III    c) I ve III   d)II, III ve IV    e)I, II, III ve IV  

 

 

9) Aşağıdakilerden hangisi ceza adaleti sistemi terimlerinden biri değildir? 

a) Cezalandırma 

b) Toplum içerisinde rehabilitasyon 

c) Sıfır tolerans 

d) Özgürlüğünden yoksun bırakma 

e) Kişinin suçlu olduğuna dair inanç 

 

 

10) Aşağıdakilerden hangisi insan hakları odaklı uygulamalarda savunulabilecek 

bir örnek değildir? 

a) Suç karşısında mağdurun haklarının ilk sırada ele alınması 

b) Suçlu ne yaşta olursa olsun çocukların hapis edilmemesi 

c) Suçlunun topluma yeniden kazandırılması 

d) Suçlunun rehabilite edilmesi 

e) Suçlunun eğitilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı: 

1.E,2.C,3.B,4.D,5.E,6.A,7.B,8.E,9.B,10.A 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  

•Suç ceza sistemindeki ekoller ve 
sosyal hizmetin önemini 
anlayabilecek, 

•Adalet sisteminin yeniden 
yapılandırılan müdahale 
yöntemlerini öğrenebilecek, 

•Adalet sistemi içerisinde sosyal 
hizmet uzmanının rol ve görevleri 
hakkında bilgi sahibi 
olabileceksiniz.  
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1900’lü yılların başında 

daha çok bireyi 

suçlayan, davranışının 

tüm sorumluluğunu 

bireye atfeden bir 

yaklaşım ve bu 

yaklaşıma bağlı olarak 

da klasik cezalandırma 

uygulamaları çok 

yaygındı. 

 

Sosyal hizmet mesleği 

ilk kez suç adalet 

sisteminin içinde, 19. 

yüzyılın sonlarında 

çıkan çocuk mahkeme 

kanununda 

görülmüştür. 

GİRİŞ 

 Bir önceki bölümde adli sosyal hizmet uygulamalarının tarihsel gelişimi 

üzerinde durulmuştur. Daha önce de değinildiği gibi sosyal hizmet, bireyi mikro, 

mezzo ve makro düzeyde ele almaktadır ve bu değerlendirme sırasında bireyin 

içinde bulunduğu durumu çevresi içinde incelemektedir. Bu anlamda adli sosyal 

hizmet alanında yaşanan tarihsel dönüşüm içerisinde 1900’lü yılların başında daha 

çok bireyi suçlayan, davranışının tüm sorumluluğunu bireye atfeden bir yaklaşım 

ve bu yaklaşıma bağlı olarak da klasik cezalandırma uygulamaları çok yaygındı. 

Ancak zaman içerisinde bilimsel gelişmeler ışığında aslında bireyin davranışlarında 

çevrenin çok büyük etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra sosyal psikolojinin de gelişimiyle birlikte bireyin davranışlarında grup 

etkisinin ve grup dinamiklerinin önemli bir rolünün olduğu ortaya çıkmış ve bu 

tarihten itibaren bireyin davranışlarının çevresi içerisinde değerlendirilmesi 

gerektiği anlayışı yaygınlaşmaya başlamıştır. 

           Adli sosyal hizmet uzmanına duyulan ihtiyaç da bu dönemlerde daha çok 

kendini göstermeye başlamıştır. Suç işleyen bireylerin kapalı kurumlarda 

tutulmasının onun tekrar suç işlemesinin önüne geçeceği anlayışı zaman içerisinde 

aynı kişilerin tekrar ve daha ciddi boyutlarda suça yönelmiş olarak ceza sistemine 

girmeleri ile yıkılmıştır. Bu durum karşısında kapalı kurumlardaki mevcut hükümlü 

sayısı gün geçtikçe artmaya başlamıştır. Devletler kapalı kurumların maliyetinin çok 

yüksek olması, başarı oranlarının ise yeterince yüksek olmaması ve insanların 

davranışlarının çevresi ve yaşam koşullarından fazlasıyla etkilenmesi nedeniyle 

alternatif cezalandırma hizmetleri ve programları geliştirmeye başlamıştır. Bu 

anlamda toplum temelli uygulamaların geliştiğini görmekteyiz. Toplum temelli 

uygulamalar, rehabilitasyon veya tretman uygulamaları olarak tanımlanmaktadır. 

 Adalet sistemi içindeki alanlar, suçluların verdikleri tepkileri rehabilite 

etmeye tümüyle bağlıdırlar. Bir meslek olarak sosyal hizmet, suçlular için ıslah 

hizmetlerinin geliştiricisi ve uygulayıcısı olarak zaman içerisinde önemli hâle 

gelmiştir. Sosyal hizmet mesleğinin bu kademeli gelişimi suç adalet sisteminde hiç 

kolay olmamıştır.  

             Adalet sistemi içerisinde birincil meslek grupları olan hukukçuların (hâkim, 

savcı ve avukat) arasında mesleği kabul ettirmeleri ve öne çıkarmaları son derece 

zor olmuştur. Hukuksal yaptırımlar ve deliller odağında olaya bakan hukukçuların 

aksine sosyal hizmet uzmanları bireye yönelmektedir. 

 Sosyal hizmet mesleği ilk kez suç adalet sisteminin içinde, 19. yüzyılın 

sonlarında çıkan çocuk mahkeme kanununda görülmüştür. Bu kanun, suçlu, ihmal 

edilmiş ve bağımlı çocuklar ile ilgili tüm davaları bir yargı hakkı altında 

birleştirmiştir. Sonra, çocuklara özel olan bu yasa gençler için genişletilmiştir. Bu 
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sırada da, sosyal hizmet mesleği, suçluların sosyal işlevselliklerinin değişimi ile ilgili 

spesifik bilgi ve beceriler geliştirmeye başlamış ve dahası sosyal hizmet bir meslek 

olarak cezaevlerine katkı sağlamaya başlamıştır. 

Suç adalet sistemi içindeki ‘ön soruşturma ve nezaret’ işlemleri sırasında 

sosyal hizmetin, suç davranışının anlaşılmasındaki katkısı temel element olarak yer 

almaya başlamıştır. Böylece mahkemelerin insan davranışı bilgisi ve daha iyi 

müdahale becerisi olan çalışanlara ihtiyacı olmuştur. Bu nedenle 1960’da suçluların 

rehabilitasyonunda doğru müdahale anlayış merkezinin oluşması örneğinde olduğu 

gibi, adli sosyal hizmetler görüş alanında genişlemeler karşımıza çıkmaya 

başlamıştır.  

Sonuç olarak, şartlı salıverme, tahliye işlemlerini düzenleme gibi ıslah 

işlemlerinde mahkûmların süpervizyonunu sağlamak için sosyal hizmet uzmanları 

görev almıştır.  

Mahkûmlar hakkında;  

 Suç geçmişi,  

 Bireysel gelişme,  

 Aile ilişkileri,  

 Okul geçmişi,  

 Ekonomik durumu,  

 Motivasyonu,  

 Hâl ve hareketleri, 

ile ilgili bilgileri sağlamak için hâkimler, sosyal hizmet uzmanlarına güvenmeye ve 

uzmanların suçluların bireysel ve çevresel durumları ile ilgili değerlendirmesini 

şartlı tahliye ve tutuklama kararlarını belirlemede kullanmaya başlamışlardır. 
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Toplum içindeki birçok 

rehabilitasyon hizmeti 

yerini, ev hapsi, şiddetli 

denetim, para cezası, 

tazminat gibi 

bireysellikten uzak, 

daha çok toplumsallıkla 

ilişkili müdahalelere 

bırakmıştır. 

 

 

Klasik Yaklaşım suçu 

önlemede cezayı temel 

alır. Klasik ekolün 

temsilcileri, suçun 

özgür arzuların 

sonucunda oluşan bir 

eylem olduğunu 

savunmaktadırlar. 

1960’larda adalet sistemi içindeki sosyal hizmet programları gençler ve 

çocuklar için kullanışlı hizmetler sunmuş olsa da, suçlular için yapılan tedavi 

müdahaleleri ile ilgili hayal kırıklıkları giderek yaygınlaşmıştır. Sistem hakkında 

eleştiriler çoğalmış, bu eleştirileri cezaevleri büro müdürü Norman Carlson şu 

şekilde yanıtlamıştır; 

‘Çoğu zaman kurumumuzla ilgili eleştiriler yapıldı, çünkü insanlar sürekli 

güvenliği sağlamak için mahkûmları rehabilite etmenin bizim işimiz 

olduğunu anlamadılar. İnsanlar, bütün mahkûmları değiştirme gücüne 

sahip olduğumuz ve insanların davranışlarını değiştirebileceğimiz 

kanısından vazgeçmek zorundadır. Biz ancak değişmek isteyen 

mahkûmlar için olanak sağlayabiliriz, istemeyenleri değiştiremeyiz.’ 

 Rehabilitasyonun başarısızlığı ile birlikte, adalet sistemi içindeki sosyal 

hizmetler de başarısız olmuştur. Cressey “İdeal rehabilitasyon kaybolduğunda, 

cezaevlerindeki insan severlikte onunla birlikte kaybolur.” demiştir. Toplum 

içindeki birçok rehabilitasyon hizmeti yerini, ev hapsi, şiddetli denetim, para cezası, 

tazminat gibi bireysellikten uzak, daha çok toplumsallıkla ilişkili müdahalelere 

bırakmıştır. 

Ağır ceza yaptırımının uygulanmasının ardından, suç oranında herhangi bir 

değişim görülmemiştir. Yasa yürütme komisyon üyesi Başkan Clinton 1994’de ‘Son 

30 yılda, şiddet suçları %300 arttı, son 3 yılda Amerikalıların yaklaşık üçte biri ya 

kendilerine ya da başkalarına karşı şiddet suçu işliyor. ABD Adalet İstatistik 

Bürosuna göre; federal ve devlet cezaevlerindeki Amerikalıların sayısı 1 milyonu 

geçmiştir’ şeklinde bir açıklama yapmıştır.  

Bunun üzerine 1970’lerde vazgeçilmiş olan sosyal hizmet sisteminin nasıl 

düzeltilebileceğine yeniden kafa yorulmaya başlanmıştır. Suçlu adalet sistemi 

içinde bir kez daha, suçluları hukuka saygılı durumlarına geri döndürürken ve çevre 

ilişkilerini tanımlarken sosyal hizmet yaklaşımları kullanılmaya başlanmıştır. 

Adli sosyal hizmet uygulamaları dünyada gelişirken ülkemizde henüz sosyal 

hizmet uzmanı istihdam edilmemiştir. Bu alandaki gelişmeler ülkemizde 

1980’lerden sonra başlamıştır. 

ADALET SİSTEMİ İÇİNDE SOSYAL HİZMETİN YENİDEN 

TANIMLANMASI 

Yürürlükteki suç ceza sisteminde sosyal hizmetin etkili olabilmesi için 

kapsamının yeniden tanımlanması gerekmiştir. Tarihte, akademik, profesyonel ve 

ideolojik tanımlamalar, iki ayrı yaklaşımı temel alır. Bunlar; Klasik (Ön Ceza) 

Yaklaşım Ve Pozitivist (Ön Tedavi) Yaklaşımı’dır. 
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Sosyal hizmetin insancıl 

prensipleri, suçluların 

adalet sisteminde 

tedavi edileceklerini 

ummaları gerektiğinin 

altını çizmektedir. 

Klasik Yaklaşım suçu önlemede cezayı temel alır. Klasik ekolün temsilcileri, 

suçun özgür arzuların sonucunda oluşan bir eylem olduğunu savunmaktadırlar. 

Aynı şekilde, suç eylemini işleyen bireylerin, eylem sonuçlarını değerlendirme 

yetisine sahip olduklarını belirtmektedirler. Bu ekole göre, suçlunun yakalanma ve 

tutuklanması sonucunda gerçekleştirilen cezalandırılma işlemi, insanları suç 

işlemeye karşı korkulu hâle getirmektedir. Bu nedenle, suça öngörülen ceza, 

insanları suç işlemekten alıkoymalıdır. Ancak, suçluya verilecek cezanın caydırıcı 

olabilmesi için, cezanın suç işleyen bireyin elde edeceği avantaj veya alabileceği 

zevkten daha fazla olma koşulunu içermelidir. Yine bu yaklaşıma göre kanunlara 

karşı gelen bütün bireyler, yaş, sosyal düzey ve sağlık durumları gibi etkenler 

dikkate alınmaksızın eşit şekilde cezalandırılmalıdır. Klasik yaklaşımda cezanın dört 

amacı vardır. Bunlar: 1- Tüm suçları önlemek, 2- Suçu engelleyemediği zaman 

suçluyu daha hafif bir suçu işlemeye ikna etmek, 3- Suçlunun gereğinden fazla güç 

kullanmamasını sağlamak, 4- Suçu mümkün olan en düşük maliyetle kontrol etmek 

(Üresinler,2005:57) 

 

Pozitivist Yaklaşım ise, suç davranışının kaynağının dış etmenlerden 

etkilendiğini kabul eder ve bu nedenle suçu önlemek için suçluların tedavi edilmesi 

gerektiğini söyler. Klasik ekolün aksine, Pozitivistler suçlu davranışının biyolojik, 

psikolojik ve sosyal faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıktığını savunurlar. 

Pozitivist yaklaşımın temsilcilerinden biri olan Lombroso'ya göre suçlulara yönelik 

geliştirilen cezaların amacı, onları cezalandırmak yerine onları rehabilite etmeye 

yönelik olmalıdır. O, suçluluğun insan davranışının bilimsel incelemesi ile çözüme 

kavuşturulabileceğini öne sürmüştür (Üresinler, 2005: 58). 

 Sosyal hizmet ön tedavi mantığını (Pozitivist Yaklaşımı) büyük ölçüde 

destekler; çünkü bu, sosyal hizmetin sosyoloji ve psikoloji ile ilişkisinin uyumudur. 

Sosyal hizmetin insancıl prensipleri, suçluların adalet sisteminde tedavi 

edileceklerini ummaları gerektiğinin altını çizmektedir. Bu özellikle hapsedilmiş, 

Ö
rn

ek
 •2000'li yıllarda Türkiye'de çok sık duyulan suçlardan birisi "kapkaç" 

suçuydu. Bu suç, suç literatürü açısından yeni oluşu nedeniyle niteliksiz 
hırsızlık suçu kategorisinde değerlendiriliyordu ve cezası çok azdı. 
Örneğin, bu suçu işleyen bir birey yetişkin ise 3 ay ceza alıyor, çocuk ise 
hiç ceza almıyordu. Suçun niteliği karşısında verilen cezanın azlığı 
suçluların bu suça yönelmesine ve bu suç oranlarında ciddi artış 
olmasına neden oldu. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'nda yapılan bir 
düzenleme ile "kapkaç" suçu yağma suçu kategorisine alındı ve cezası 9 
yıla çıkarıldı. Cezasının artırılması ve başka önlemlerin alınması bu suçun 
giderek azalmasını sağladı. Klasik ekoldeki cezalandırma mantığını 
kapkaç suçu uygulamasında görebilirsiniz. 
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ruh sağlığı bozuk olan hastalar, mahkûmlar ile ilgilidir ve bunların sayıları giderek 

artmaktadır. 

Uygulamada, hâkimler sosyal hizmet eğitimi almış denetimli serbestlik 

çalışanlarının yardımını kullanmışlardır. Bu çalışanlar, hükümlülerin koşullarının 

değerlendirilmesi amacıyla sosyal inceleme yapmışlardır. 

Sosyal hizmet uzmanı adalet sisteminin bir parçasıdır çünkü uzmanlar 

sistemin sorunlarını çözerler. Adalet sistemi içindeki sosyal hizmet mesleği, suçun 

kontrolü için sunulan etkili politika önerilerini destekler. 

Sosyal hizmet uzmanı adalet sistemi içindeki müracaatçılarının savunucusu 

olmalıdır. Suçluların işledikleri suç her ne kadar uzmanın değerleri ile çelişse de 

savunuculuğu devam ettirmelidir. Bunun yanında da uzman; adalet sistemi ve 

suçlular arasındaki dengeyi oluşturmak amacıyla sosyal politikaya biçim verilecek 

yasal hareketlerde görev almalıdır. Böylece; uzmanlar suçlulara, ailelerine ve 

topluma daha etkili hizmet sağlanması için yardımcı olabilirler. 

YENİDEN YAPILANDIRMA 

Adalet sisteminde yeniden yapılandırılan üç müdahale yöntemi vardır. 

Bunlar; ceza adalet şartları, mahkûm riskleri, ıslah tedavileridir.  

Ceza adalet şartları, para cezası, tazminat, toplum hizmeti, zorunlu 

rehabilitasyon gibi adalet sisteminin parametreleridir. Bu parametreler genellikle 

mahkeme tarafından dayatılır. Cezaların özel limitlerine de mahkûmların ve 

hapishane yetkililerinin uyması zorunludur. 

Mahkûm riskleri; suçlunun toplumla iç içe olmasının olası zararlarını 

tahmin eden risklerdir. Bu riskler resmî ya da gayriresmî evraklarla takdim 

edilebilir. Önceden riskler tanımlanır, bu tanımlama; risk parametreleri içinde etkili 

olan müdahalelerin beklentilerini içerir. İlk olarak kontrolsüz suçlular ve toplum 

için önemli risk taşıyan suçluların tedavilerine yönelik araştırmalar yapılır. Bir kez 

kontrol edilmiş ve dengelenmiş bu suçlular daha sonra danışmanlık ve psikolojik 

müdahale için uygun olabilir. Sosyal hizmet uzmanının buradaki rolü program 

değerlendirmesinde olabilir; çünkü yeniden suç işleme eğilimi gibi riskleri olan 

kişilere yapılan düzeltici müdahalelerin ham ve eksik tedbirleri var olabilir. 

Islah tedavisi ise, sosyal hizmet uzmanlarının yeni gündeme göre daha 

etkili fırsatlara sahip olacakları, daha görünür olacakları yerdir. Birçok ıslah 

düzenlemesi, suçlu risk müdahalelerinden öğrenilebilmesine rağmen, tanısal 

açıdan, müdahalelerden faydalanabilen suçlu nüfusuna ıslah tedavisi 

sağlanabileceği umulmaktadır.  Sosyal hizmetler, faillerin suç durumunun yalnızca 

tedavi ile ispatlanabileceği durumlarda sağlanamaz. Islahevlerindeki tedavi; 
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deneysel bilgisi olan özel şirketler ya da kamu şirketleri tarafından veya tedavi 

kapasitesine sahip ceza adalet personeli tarafından direkt olarak sağlanmalıdır. 

GENÇLER 

1992 deki suç raporlarına göre, ABD’de her sekiz gençten biri, ağır saldırı, tecavüz, 

hırsızlık, cinayet ve şiddet suçu işlemektedir.  

Tablo: Suç Türüne Göre Çocuk Ceza İnfaz Kurumuna ve Eğitim Evine Giren 

Hükümlü Çocuklar, 2001-2010 

Suç Türü 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Toplam 358 457 329 334 202 78 236 429 652 476 

Öldürme 82 57 62 45 28 17 21 39 34 22 

Hırsızlık 91 136 83 51 29 12 47 121 194 160 

Irza Geçme 43 54 27 20 20 7 30 7 _ _ 

Fiili Livata 19 34 22 27 14 3 5 28 _ _ 

Cinsel Suçlar _ _ _ _ _ _ _ _ 42 20 

Yaralama 6 6 5 7 5 3 14 9 13 17 

Yağma (Gasp) 98 139 103 134 94 28 100 171 271 162 

Diğer 19 31 27 40 12 8 19 54 98 95 

TÜİK, Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2010 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde çocukların suç işleme oranlarının her yıl 

değiştiği gözlemleniyor. Bu suçlar içinde yaralama suçunun 2007 yılından itibaren 

çift haneli olduğu, hırsızlığın 2008 yılından itibaren tırmanış gösterme eğiliminde 

olduğu anlaşılmaktadır. Hırsızlık ve yağma suçlarının hemen hemen tüm yıllarda ön 

planda olduğu görülmektedir. 

 Erişkinler için rehabilitasyon anlayışı ciddi şekilde tartışılırken, gençler için 

temel rehabilitasyon anlayışı kabul edilmiştir. “Genç suçlular, uygun müdahale, 

terbiye ve yol gösterimi ile üretken halk içinde büyüyen çocuklar olurlar” anlayışı 

vardı. Ancak bu anlayış değişmiştir. Artan çeteleşme ve genç şiddeti panik 

oluşturmuş, birçok Amerikalı; yetişkin suçlulara uygulanan cezaevi kuralları ve 

cezalar gibi genç suçlular içinde sert cezalar olmasını istemiştir. Türkiye’de de 

benzer sorunlar yaşanmaktadır. Çocukların ve gençlerin suç davranışları arttıkça bu 
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gençlerin cezalandırılması istenmektedir. Bu süreçte sosyal hizmet uzmanının rolü 

ne olmalıdır? 

Bazı çocuklar eğer uygun müdahaleler yapılırsa zamanla bu 

müdahalelerden fayda sağlayabilir. Şayet sosyal hizmet uzmanları müdahalelerini 

zaman temelli yaparsa suçluları suçlarından arındırma sürecinde daha faydalı 

olabilirler. Sosyal hizmet uzmanları, çocuk adalet sisteminde çocuk şartlı tahliyesi 

konusunda, toplum çalışmacısı, tedavi uzmanı olarak şiddet içerikli çocuk 

problemlerini çözmek üzere meslekler arası bir yaklaşımla çalışabilirler. Sosyal 

hizmet uzmanları aynı zamanda çocukların özgürlüklerinden yoksun 

bırakılmamaları için savunuculuk rolü üstlenirler. 

ADALET SİSTEMİNE SOSYAL HİZMETİN DÖNÜŞÜ 

Ceza adalet sisteminde sosyal hizmet uzmanları inanılabilirliklerini nasıl 

geliştirebilirler?  

Sosyal hizmet uzmanlarının; değerlendirme verimsizlikleri, yetersiz iletişim 

ve yüksek değer hizmetlerini engelleyen diğer zorlukların ölçülmesiyle adalet 

sistemi içinde etkili olmaya başladığı varsayılabilir. Suç adalet sisteminde çalışan 

diğer profesyoneller, uygulama problemlerinin çeşitliliğine hitap eden sosyal 

hizmet uzmanlarını gördüğünde, takım çalışmasına daha sıcak bakabilirler.  

Sosyal hizmet, bireysel problemleri olan adalet organizasyonları içindeki 

personeli desteklemek için, personel destek savunuculuğu yaparak inanılabilirliğini 

daha da artırabilir. 

ADALET SİSTEMİ İÇİNDE SOSYAL HİZMET UZMANI 

Suç için çok pahalı tepki verilen bir on yılın sonrasında, yeniden suç işleme 

eğiliminin azaltılması konusunda bazı kesin açıklamalar yapmak 

mümkündür. Andrew (1994) bu sonuçları şöyle özetlemektedir: 

1. Islah tedavi hizmetleri sağlamadan suçluların cezalandırılması işe yaramıyor. 

2. Toplum ve failin ihtiyaçlarına aykırı olan suçlulara ıslah tedavi hizmetleri 

sağlanmaya çalışılmıyor. 

3. Suçlulara klinik ve psikolojik olarak uygun, cezai yaptırımlarla oluşturulabilecek 

ıslah hizmetleri işe yarayabilir. 

4. Uygun ıslah tedavi hizmetinin sağlanması, toplum riski ve suçluların ihtiyaçlarına 

duyarlı değerlendirmelere bağlıdır. 

Yargı sisteminde sosyal hizmet uzmanlarının etkili olabilmesi için yüksek 

riskli suçlularla çalışarak alıştırma yapmalıdırlar. Bu suçlular gönüllü olarak cevap 
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vermeyecek ve bir sosyal hizmet sağlayıcısının geleneksel danışmanlığına kesinlikle 

cevap vermeyecektir. Bu suçlulara verilen hizmet bir dizi program ve müdahaleden 

oluşan farklı bir süreçtir. Geleneksel yöntemler, eğitim ve beceriler yeterli 

olmayacaktır. Sosyal hizmetlerin evrimleşen parçaları olmalıdır. Bu parçalar 

gerçekçi olmalıdır yoksa müdahaleler negatif etkiler yaratır. Sıfır toleranslı olmak, 

bireysel çeşitlilikteki teröpatik müdahale yaklaşımı için kaçınılmaz bir hatadır. 

Bireysel toplum odaklı yaklaşım bu açıdan çok önemlidir. 

Sosyal hizmetin amacı doğrultusunda işlevselliği, çok yönlü ancak 

bütünleştirilmiş bir yaklaşımı gerektirmektedir. Güncel kullanımıyla Generalist 

Yaklaşım olarak tanımlanan bu bakış açısı çerçevesinde mesleki fonksiyonlar; 

danışmanlık, kaynak yönetimi ve eğitim olarak sınıflanmaktadır.  Danışmanlık 

sürecinde sosyal hizmet uzmanı, birey, aile, grup, organizasyon ve toplumların 

fonksiyonelliklerini geliştirecek alternatifleri araştırırken, yetkin kılma, yönlendirme 

ve planlayıcılık rollerini üstlenir. Kaynak yönetimi fonksiyonu kapsamında sosyal 

hizmet uzmanı, müracaatçılar için olası kaynakları araştırmanın yanı sıra mevcut 

kaynakların aktif kullanımını sağlar. Bu fonksiyonu yerine getirme sürecinde, 

müracaatçı sistemiyle kaynaklar arasında bağlantı kurma ve savunuculuk rollerini, 

ara buluculuk rolünü, eylemci rolünü ve katalizör rolünü üstlenir. Son olarak 

eğitimcilik fonksiyonu kapsamında, sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı sistemi 

arasında güçlendirmeye ilişkin bilgi aktarımı söz konusudur. Uygulama sürecinde 

öğretme rolü, eğitim rolü ve toplumsal bilgilendirme rolü gündeme gelmektedir.  

Sosyal hizmet uzmanlarının temel fonksiyonları bazında ele alınan rolleri 

sırasıyla mikro (bireyler ve aileler), mezzo (organizasyonlar ve resmî gruplar) ve 

makro (toplum ve topluluklar) düzeylerde müdahalelere karşılık gelmektedir (İl, 

2003). 

İŞ BİRLİĞİ 

Polis karakollarında çalışmak üzere sosyal hizmet uzmanını dâhil etme 

çabaları, kurumlar arası fikir birliğinin bazı klasik deneyimleri vurgulaması ile 

sağlandı. Hem sosyal hizmet uzmanları, hem de polisler başlangıçta birlikte çalışma 

konusunda endişeli olduklarını ortaya koymuşlardır. Polis-sosyal hizmet projesi 

gösterir ki; disiplinler arası birliğin başarıya ulaşması; duyarlı, bilgili ve deneyimli 

yaklaşım gerektiren dinamik bir süreçtir. Aşağıda başarıya ulaşmada izlenecek bazı 

yol gösterici ilkelere yer verilmiştir: 

1- Gerçekçi ve ulaşılabilir hedeflerin belirlenmesi ve onlar üzerinde çalışmalar 

yapılması gerekir. 

2- Her meslek elemanı için rol tanımlanması yapılması, diğer meslekler 

arasındaki sınırların vurgulanması gerekir. 
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3- Pozitif tutumlara erişebilmek ve iyi bir ilişki kurabilmek için karşılıklı 

bağlılıkla çalışmak gerekir. 

4- Kritik durumların çözümü ve tanımlanmasında; iletişim, koordinasyon ve 

karar verme sürecinin önemli olduğunu unutmamak gerekir. 

5- Sosyal değişim süreci ile baş etme ve bunu anlama gibi zincirleme 

reaksiyonlarda birlikte çözümler üretebilmek gerekir. 

Polis teşkilatı içindeki keşiflerden biri; birlikte çalışma güçlüğünün var 

olduğudur. Başlangıçta her iki meslek elemanı da birbirlerine karşı ön yargılıydı. 

Sosyal hizmet uzmanları ve polisler diğer mesleklerin alt kültürünü anlamadan 

yoksundu. Onların değer, etik, metot ve çeşitli müracaatçı gruplarına karşı 

tutumları, her farklı grup içinde çalışanlarda olabileceği gibi farklıydı. Sonuç olarak; 

her iki meslek de birlikte nasıl çalışacaklarını bilmiyorlardı. Onlar birlikte çalışırken, 

çalışma sistemlerini, hangi alanlarda birbirlerinden faydalanabileceklerini 

öğrendiler. Benzer ilişki, hem adalet sistemi içinde hem de dışındaki mesleklerde 

de gelişebilir.  

Diğer mesleklerle çalışmak, sosyal hizmetin gelişmesinde araç sağlayabilir. 

Sosyal hizmet, geleneksel bir takım çalışmasına, hemşire, eğitici, sağlık personeli, 

psikiyatr, psikolog, avukat ve asker ile hizmet koordinasyonuna sahiptir. Bu çoklu 

yapıdan farklı bilgi, deneyim ve pratik elde edilebilir.  

Aşağıda; FACT’in (The Family Assistance Coalition Team) verdiği ‘Gelişmiş 

hizmetler ile doğru ilişkiler kurabilir miyiz?’ sorusu ile ilgili bir örnek verilmiştir. 

 

Yukarıdaki vakada da görüldüğü üzere her disiplinin yaklaşımı farklı 

olacaktır. Polis bakış açısı doğrudan eyleme ve sonuca odaklanırken sosyal hizmet 

bakış açısı sorunun altında yatan temel nedenlere odaklanmaktadır ve bu nedenle 

ailenin tamamına yönelik bir müdahale oluşturmuştur. 

Ö
rn

ek
 

•Bir adam karakola geliyor ve görevlilere bir miktar para kaybettiğini 
söylüyor. Adam parayı oğlunun arkadaşının çaldığına inanıyor ve oğlunun 
uyuşturucu kullandığından şüphelendiğini söylüyor. Ancak karısı ve 
kendisinin yetkililerle konuşup konuşmama konusunda aynı fikirde 
olmadıklarını belirtiyor. 

•Polis geleneksel olarak bir çalıntı para ve hırsızlık raporu alacak ve araştırma 
yapacaktır. Ancak bu durumda sosyal hizmet uzmanı aile ile çalışmanın 
paranın çalınmasından daha önemli olduğunu düşünmektedir. 

•Bu ailenin; çocuk ve ebeveynler arasındaki problemli ilişkisi, uyuşturucu, 
alkol ve aile içi ilişkiler nedeni ile yardıma ihtiyacı vardır. Babaya, uygun 
birimler ile bilgilerin paylaşılması için izin kâğıdı imzalatılır. Danışmanlık 
merkezi kadın ve adam ile iletişime geçer. Uyuşturucu ve alkol 
programlarına yönlendirme öngörülür. Ailenin temel sorunları giderilirken, 
hırsızlık tutanağı beklemeye alınır. 
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Ceza adaleti alanında 

çalışan sosyal hizmet 

uzmanları, hukuk 

bilgisine, adli sosyal 

hizmet uygulamalarının 

bilgi, beceri ve 

değerlerine sahip 

olmalıdır. 

İş birliğinin öneminden bahsederken aslında disiplinler arası iş birliğinden 

önce, değişim fikrine ve açıklığa izin verecek sistemlerin, değişim kapasitesi ve 

arzusunun olması gerekmektedir. Ancak iş birliği sağlanması sonucunda toplumsal 

değişim oluşturulabilir. 

MÜFREDAT 

 Üniversite, çağdaş toplum içinde alanın ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal 

hizmet öğrencisini hazırlamakta eşsiz role sahiptir. Sosyal hizmet okullarının 

üniversite programlarının çeşitliliğine dâhil edilerek sosyal hizmet eğitiminde 

liderlik konumuna sahip hale getirilmelidir. 

 Ceza adaleti alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları, hukuk bilgisine, adli 

sosyal hizmet uygulamalarının bilgi, beceri ve değerlerine sahip olmalıdır. Alanda, 

sosyal hizmete katkısı henüz kabul edilmeyen ve kalıpları henüz tanımlanmamış 

olan yeni hizmetlerle çalışmaya yetenekli sosyal hizmet uzmanlarına ihtiyaç vardır. 

Uygulamalardan elde edilen deneyimler ve görüşler, yeni yapılacak olan 

araştırmalarda ve sosyal hizmet eğitiminde kullanılmalıdır. 

 Adli sosyal hizmet eğitiminde genel hedef; öğrenciye sınıfta fırsat sunmak 

ve alanda deneyimleyerek öğrenmesini sağlamak olmalıdır. Bu amaçla belirlenmiş 

bazı hedefler aşağıda verilmiştir. 

1- Bilgi; adli sosyal hizmetin planlaması, yönetimi ve işletimi için, müracaatçı 

ile bire bir yapılacak uygulama temellidir. 

2- Adli sosyal hizmet uygulamalarında stajyerlerin bulunması ve müdahale 

deneyimlerinin aktarılması, becerilerin gelişmesine ve bilgi temelinin 

yapılandırılmasına fırsat sağlar. 

3- Meslekler arası ortak çalışma ve yönetim değişiminde beceri kazanılması 

önemlidir. 

4- Grup süreci dinamiğinin oluşmasında disiplinler arası çalışmalardaki 

deneyimin büyük katkısı vardır. 

5- Kamu politikalarına yönelim, program geliştirme, savunuculuk süreci, 

değişim anlayışı ve değerlendirme becerisi bireysel olarak ceza adalet 

sisteminde çalışmaya hazır olmayı gerektirir. 

Üniversiteler; yavaş değişen ve dayanıklı bir yapıda kurulmuştur. Disiplinler 

arası iş birliği oluşturmak amacıyla; öğretim, araştırma, toplum hizmeti gibi güçlü 

akademik alanları etkileyen adalet sosyal hizmeti için, yeni eğitim modelleri 

geliştirmelidir.  

Üniversiteler kamu politikalarının kurumu değilken, alternatif çözümler 

üretilebilinen ve değerlendirilebilinen ortam sağlayabilirler. Kentsel üniversite 
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yenilikçi düşüncelerin gelişmesinde ve etkili programların daha iyi hazırlanmasında 

liderlik sağlayarak, kamu hizmeti için çalışmış sayılabilir. Ayrıca toplum, kendi özel 

ihtiyaçlarını ve kaynaklarını göstererek, yeni ve yaratıcı bilgilerin gelişmesi ve 

uygulanması konusunda üniversitelere meydan okur ve onları uyarır. Eğitim; 

çağdaş problemler, konular ve kaygıları içerirken, toplum yaşamının koşullarının 

gelişmesinde daha etkili olabilmektedir. 

Adli Sosyal Hizmet Uzmanlarının Olası Rolleri ve Aktiviteleri 

 Danışmanlık: Psikososyal danışmanlık, ara buluculuk ve grup 

danışmanlığı yapmak 

 Rapor Yazmak: Mahkeme raporları, sosyal inceleme raporları 

 Vaka Yöneticisi 

 Araştırmacı ve Değerlendirici 

 Savunuculuk: Vakaları veya yasaları savunmak 

 Bilirkişi: Mahkeme tanımlığı  (Maschi vd. 2009). 
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•Adli sosyal hizmet alanında sosyal hizmet uzmanının rollerini adli alanda 
çalışan bir sosyal hizmet uzmanı ile görüşerek yazınız. 
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•Adli sosyal hizmet alanında yaşanan tarihsel dönüşüm içerisinde 

1900’lü yılların başında daha çok bireyi suçlayan, davranışının tüm 
sorumluluğunu bireye atfeden bir yaklaşım ve bu yaklaşıma bağlı 
olarak da klasik cezalandırma uygulamaları çok yaygındı. 

•Sosyal hizmet mesleği ilk kez suç adalet sisteminin içinde, 19. 
Yüzyılın sonlarında çıkan çocuk mahkeme kanununda görülmüştür. 
Bu kanun; suçlu, ihmal edilmiş ve bağımlı çocuklar ile ilgili tüm 
davaları bir yargı hakkı altında birleştirmiştir. 

•Bu nedenle 1960’da suçluların rehabilitasyonunda doğru müdahale 
anlayış merkezinin oluşması gibi, sosyal hizmet mevcudiyeti ve 
görüş alanı da gelişmiştir.  

•Toplum içindeki birçok rehabilitasyon hizmeti yerini, ev hapsi, 
şiddetli denetim, para cezası, tazminat gibi bireysellikten uzak, daha 
çok toplumsallıkla ilişkili müdahalelere bırakmıştır. 

•Sosyal hizmetin insancıl prensipleri, suçluların adalet sisteminde 
tedavi edileceklerini ummaları gerektiğinin altını çizmektedir. Bu, 
özellikle hapsedilmiş, ruh sağlığı bozuk olan hasta mahkûmlar ile 
ilgilidir ve bunların sayıları giderek artmaktadır. 

•Sosyal hizmetin amacı doğrultusunda işlevselliği, çok yönlü ancak 
bütünleştirilmiş bir yaklaşımı gerektirmektedir. Güncel kullanımıyla 
generalist yaklaşım olarak tanımlanan bu bakış açısı çerçevesinde 
mesleki fonksiyonlar; danışmanlık, kaynak yönetimi ve eğitim olarak 
sınıflanmaktadır. 

•Sosyal hizmet, geleneksel bir takım çalışmasına, hemşire, eğitici, 
sağlık personeli, psikiyatr, psikolog, avukat ve asker ile hizmet 
koordinasyonuna sahiptir.  

•Ceza adaleti alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları, hukuk 
bilgisine, adli sosyal hizmet uygulamalarının bilgi, beceri ve 
değerlerine sahip olmalıdır. Alanda, sosyal hizmete katkısı henüz 
kabul edilmeyen ve kalıpları henüz tanımlanmamış olan yeni 
hizmetlerle çalışmaya yetenekli sosyal hizmet uzmanlarına ihtiyaç 
vardır.  
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 

ünite başlığı altında yer 

alan “bölüm sonu testi” 

bölümünde etkileşimli 

olarak 

cevaplayabilirsiniz. 

DEĞERLENDİRME SORULAR 

1. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Cezalandırma Yaklaşımı çerçevesinde 

değerlendirilemez?  

A) Bireyleri suçlama, tüm sorumluluğu bireye atfetme 

B) Suç işleyen bireyleri kapalı kurumlarda tutma 

C) Ağır ceza yaptırımı 

D) Suça verilen cezanın caydırıcı olması 

E) Suç davranışında grup etkisi dinamiklerinin bireyin davranışına etkisi 

 

2.  Aşağıdakilerden hangisi ceza adalet sisteminde kapalı kurumlardan 

vazgeçilerek alternatif cezalandırma hizmetlerine ihtiyaç duyulmasının nedenleri 

arasında değerlendirilemez? 

A) Suçlu bireyin tekrar suç işlemesinin önüne geçeceği anlayışının değişmesi 

B) İnsanların davranışlarının çevre ve yaşam koşullarından etkilenmesi 

C) Kapalı kurumların caydırıcı bir cezalandırma sistemine sahip olması 

D) Mevcut hükümlü sayısının artması 

E) Kapalı kurumların maliyetinin yüksek olması 

 

3. Sosyal hizmet mesleği ilk kez suç adalet sistemi içinde 19. yüzyılın sonlarında 

çıkan ………………….’nda görülmüştür. 

Cümledeki boşluğa getirilecek ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Türk Ceza Kanunu 

B) Çocuk Mahkemeleri Kanunu 

C) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 

D) Denetimli Serbestlik Kanunu 

E) Çocuk Koruma Kanunu 

 

4. I.      Suç geçmişi 

 II.     Aile ilişkileri 

 III.    Ekonomik durumu 

 IV.    Okul geçmişi 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uzmanların suçluların bireysel ve çevresel 

durumları ile ilgili değerlendirmesinde yer almaktadır? 

A)  I v e II  

B)  II ve III  

C)  I, II ve III  

D)  II, III ve IV 

E)  I, II, III ve IV 
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5. Aşağıdakilerden hangisi toplum içindeki ideal rehabilitasyona örnek olarak 

gösterilemez? 

A) Şiddetli denetim 

B) Ev hapsi 

C) Açık cezaevi 

D) Kamu cezası 

E) Tazminat 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yaklaşım’da cezanın amaçları arasında yer almaz? 

A) Tüm suçları önlemek 

B) Suçu önleyemediği zaman suçluyu hafif bir suç işlemeye ikna etmek 

C) Suçlunun gereğinden fazla güç kullanmamasını sağlamak 

D) Suçlunun toplum içinde rehabilitasyonunu sağlamak 

E) Suçu mümkün olan en düşük maliyetle kontrol etmek 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi yargı sisteminde sosyal hizmet uzmanının etkili 

olabilmesi için yapması gereken çalışmalardan değildir? 

A) Yüksek riskli suçlularla çalışma 

B) Bütünleştirilmiş bir yaklaşım kullanmak 

C) Geleneksel danışmanlık, eğitim ve becerileri kullanmak 

D) Müracaatçılar için olası kaynakları araştırma, kaynakların aktif kullanımı 

E) Yetkin kılma, yönlendirme ve planlayıcılık rollerini üstlenme 

 

8. Kaynak yönetimi fonksiyonu kapsamında aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet 

uzmanının görevleri arasında değerlendirilemez? 

A) Olası kaynakların araştırılması 

B) Toplumsal bilgilendirme 

C) Kaynakların aktif kullanımını sağlama 

D) Kaynaklar arasında ve müracaatçı sistemiyle bağlantı kurma 

E) Savunuculuk  
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I. Danışmanlık 

II. Rapor yazmak 

III. Vaka yönetimi 

IV. Savunuculuk 

9. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri adli sosyal hizmet uzmanlarının olası rol 

ve aktivitelerindendir? 

A)  I ve II     

B)  II ve  III      

C)  III ve IV  

D)  II, III ve -IV   

E)  I, II, III ve IV 

 

10.    Aşağıdakilerden hangisi adli sosyal hizmet eğitiminde yer alan hedeflerden 

değildir? 

A) Adli sosyal hizmet planlaması, yönetimi ve işletimi için müracaatçı ile birebir 

yapılacak uygulama 

B) Adli sosyal hizmet uygulamalarında staj yerlerinin bulunması ve müdahale 

deneyimlerinin aktarılması 

C) Mevzuat bilgisi üretme 

D) Kamu politikalarına yönelim, program geliştirme 

E) Meslekler arası ortak çalışma ve yönetim değişiminde beceri kazanılması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı:   

1.E, 2.C, 3.B, 4.E, 5.C, 6.D, 7.C, 8.B, 9.E, 10.C  
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Güvenilirliği 

• Mahkeme Ortamında Profil Oluşturma 

• Uzman Görüşüne Yönelik Eleştiri 

• Adli Sosyal Hizmet Suçlu Profili Oluşturma  
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 • Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  

• Suçlu profilinin tarihçesi ve içeriğini 
öğrenebilecek, 

• Suçlu profili oluşturma tekniklerini 
öğrenebilecek, 

• Türkiye'de suçlu profilini anlayabilecek, 

• Mahkeme ortamında profil oluşturma 
hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. 
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Suçlu profili 

oluşturma (Offender 
Profiling) özellikle 

1970’li yıllarda 
Amerika’da FBI’ın 

yürüttüğü 
çalışmalarla ivme 

kazanmış ve bugünkü 
dinamik konulardan 
biri hâline gelmiştir. 

 
Profil oluşturma 

metodu bütün suç 
alanları için 

kullanılmaz. Örneğin; 
Holmes ve Holmes’ a 

göre, sahte çek, 
banka soygunu ve 
çocuk kaçırmanın 

suçlu profili 
oluşturma tekniği için 

uygun alanlar 
değildir. 

GİRİŞ 

Suçlu Profili Oluşturma (Offender Profiling) özellikle 1970’li yıllarda Amerika’da 
FBI’ın yürüttüğü çalışmalarla ivme kazanmış ve bugünkü dinamik konulardan biri 
hâline gelmiştir. Her ne kadar adli olayların aydınlatılmasında polis teknolojinin tüm 
imkânlarından yararlansa da bazen elde edilen tüm verilere rağmen yaşanmış bir 
adli olayı aydınlatmak kolay olmamaktadır. Suçlu profili oluşturucuları (Offender 
Profilers) işte bu noktada, var olan verilerin ışığında yaşanmış adli bir olayla ilgili 
şüpheli havuzunu daraltarak suçluyu yakalama konusunda katkı sunmaya 
çalışmaktadır. Bu nedenle suçlu profili oluşturma metodunu diğer metotlara 
alternatif olan bir sistem olarak değil, diğer metotların tamamlayıcısı olarak 
değerlendirmek yerinde olacaktır.  

Bu bölümde öncelikle suçlu profilinin tanımı, tarihçesi ve amaçları konusuna 
yer verilecek ardından suçlu profili oluşturmada günümüzde kullanılan bazı farklı 
yaklaşımlara değinilerek suçlu profili oluşturucuları (Offender Profilers), suçlu profili 
oluşturmanın yararları ve güvenilirliği konuları işlenecektir. Son olarak mahkeme 
ortamında suçlu profili oluşturma konusuna yer verillecek ve ardından adli sosyal 
hizmet suçlu profili oluşturmanın neresinde yer alabilir? sorusuna yanıt aranacaktır.    

SUÇLU PROFİLİ 

 Suçlu profili; sosyolojik, psikyatrik, psikolojik ve kriminolojik disiplenlerinin 
bütününün bilgisiyle suç davranışının analiz edilmesidir (Palermo ve Kocsis, 2005, 
s.5). Suçlu profili oluşturma tekniği; olay yeri incelemesinden, suçla ilgili yaşanan 
olaylardan ve suçu işleyen kişinin suç işleme şeklinden yola çıkarak suçluya dair 
bilgileri derlemek şeklinde tanımlanabilmektedir (Palermo ve Kocsis, 2005, s.124). 
Alison, Smith ve Morgan (2003, s.185), suçlu profilini oluşturma sürecinde suçun 
işlenme şekline bakılarak suçu işleyen kişinin özelliklerinin çıkarılabileceğini 
varsaymışlardır. Suçlu profili oluşturmanın birtakım amaçları bulunmaktadır. 
Bunların başında suçla ilgili hazır bilgilerden yola çıkarak suçluların kişisel 
özelliklerine ulaşmak ve böylelikle suçluların bulunmasına yardımcı olmaktır 
(Blackburn, 1993, s.310). Suçlu profili oluşturmada bir diğer amaç ise hedeflenen 
suçluların izlenmesi, kendileriyle görüşülmesi ve suçluların muhtemelen işledikleri 
suçlarla ilgili sorgulanmalarına yardımcı olmaktır (Farrington ve Lambert, 2000, 
s.246). Harrower’e (1998) göre ise suçlu profili oluşturmanın bütün amacı 
soruşturulacak olan alanın daraltılması şeklindedir (Gros, 2010, s.755). Son yıllarda 
suçlu profili oluşturma; Amerika Birleşik Devletleri’ndeki The Silence of the Lambs, 
Miami, Crossing Jordan, Autopsy, İngilteredeki Cracker gibi televizyon dizileriyle 
halkın dikkatini çekmiştir (Bartol ve Bartol, 2004, s.74).  

Profil oluşturma methodu bütün suç alanları için kullanılmaz. Örneğin; Holmes 
ve Holmes (1996) sahte çek, banka soygunu ve çocuk kaçırma’nın suçlu profili 
oluşturma tekniği için uygun alanlar olmadığını belirtmişlerdir (Fulero & 
Wrightsman, 2009, s.84).  
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Literatürde birden farklı türde suçlu profili oluşturma tekniği yer almaktadır. 
Davranışsal, psikolojik, istatistiksel, bölgesel, dilsel ve grafiksel suçlu profili öne 
çıkan suçlu profili çeşitleri olarak belirtilebilir (Palermo ve Kocsis, 2005, s.124). 

ŞÜPHELİ LİSTESİNİN DARALTILMASI (Narrowing the list 

of Suspects): 

Failinin tam olarak bilinmediği suç olaylarında yüzlerce şüpheli, güvenilir olmayan 
ipuçları, doğru olmayan itiraflar ve kafa karışıklıkları gibi unsurlar olayı araştıran ve 
suçluyu bulmaya çalışan polis için büyük bir iş yüküne neden olmaktadır. Bu tür 
vakalarda polis şüpheli havuzunun çok geniş olması nedeniyle suçluya ulaşma 
konusunda önemli ayrıntıları göz ardı etme gibi yanlışlıkları kolayca 
yapabilmektedir. İşte böylesi durumlarda suçlu profili oluşturucusu devreye girerek 
şüphelilerin sayısını sağlıklı bilgiler ışığında daraltarak, suç olayının aydınlatılmasına 
katkıda bulunabilir. Bu konuda örnek olarak İngiliz suçlu profili oluşturucusu Paul 
Britton’un Naomi Smith’in öldürülmesine yönelik hazırladığı çalışma verilebilir. 
Naomi Smith vakasında şüpheli listesi bir hayli kabarık olduğundan potansiyel 
şüphelilerin DNA verileri taranmıştır. Holmes veritabanı ve yeni bir gelişim olarak 
bilinen Watson istatistiği potansiyel şüphelilerin sayısını 5.000’den 850’ye 
indirmiştir. Böylelikle tüm şüphelilerin incelenmesi için normalde gerekli olan 
200.000 pound şüpheli havuzunun küçültülmesiyle 40.000 pounda düşmüştür. 
Verilen örnekte sadece paradan değil, zamandan da tasarruf edildiğini söylemek 
yanlış olmayacaktır (Britton, 1997, s.623). 
 

SUÇLULARIN SINIFLANMASINA YÖNELİK İLK ÇABALAR 

 Cesare Lombroso (1835-1909) resmî bağlamda istatistiksel olarak suçluları 
sınıflandırmaya çalışan ilk Kriminolog olarak bilinmektedir. Orduda doktor olarak 
çalışan Lombroso birbirine yakın suçluların ırk, yaş, cinsiyet, fiziksel özellikler, eğitim 
ve coğrafi bölge bakımından karşılaştırıldığında köken ve motivasyon açısından suç 
davranışının daha iyi anlaşıldığını ve tahmin edilebildiğini belirtmiştir. Lombroso’ya 
göre suç davranışının kökenine yönelik evrimsel ve antropolojik araştırmaların 
sonucunda üç tip suçlu (offender) vardı (Bernard ve Vold, 1986, 1999, s.3).   

 Born criminals : (Suçlu olarak doğanlar) Fiziksel özellikleri itibariyla dejenere 
olmuş, daha düşük seviyede evrimsel dönüşüm geçirmiş ilkel suçlular. 

   Insane criminals: (Akıl sağlığı yerinde olmayan suçlular) Akıl sağlığını 
kaybetmiş, fiziksel hastalığı ya da eksikliği olan suçlular. 

    Criminaloids: Bu tip suçlular herhangi belirgin özellikleri olmayan geniş bir 
suçlu sınıfını oluşturuyordu. Bu gruptaki suçluların tanımlanabilir bir akıl 
hastalığı yoktu ancak zihinsel ve duygusal durumları onları belirli 
durumlarda suç işleme davranışına yönlendiriyordu. Bu sınıflama daha 
sonra Psikiyatrik çevrelerin teşhis ettiği psikopatik kişilik bozukluğu ile 
karşılaştırılmıştır (Turvey, 1999, s.3). 



Adli Sosyal Hizmet Alanında Suçlu Profili 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  4 

 

 

 
Profil oluşturmada 
amaç her şeyden 

önce suç ve adalet 
sistemine yardımcı 
olmak ve suça karşı 
mücadele etmektir. 

 

Geçmişte kriminologlar tarafından defalarca suçluları zekâ, ırk, kalıtım, 
yoksulluk, diğer biyolojik ve çevresel faktörler temelinde sınıflama girişimi olmuştur. 
Bu kriminologlar daha çok insan vücudu tiplerine odaklı teoristlerdi. Alman 
kriminolog Ernst Kretschmer, insan vücudunun şekliyle suç işleme potansiyeli 
arasında yüksek bir bağlantı olduğunu iddia etmiştir.  

1955 yılında Kretschmer, doğrulanmayan 414 vaka çalışması sonucunda dört 
ana suçlu insan bedeni şekli olabileceğini ortaya koymuştur. Bunlar: a) Leptosome, 
b) Asthenic, c) Athletic, d) Pyknic, e) Dysplastic, f) Mixed şeklindedir (Turvey, 1999, 
s.4). 

SUÇLU PROFİLİ OLUŞTURMADA AMAÇLAR 

 Profil oluşturmada amaç her şeyden önce Suç ve Adalet sistemine yardımcı olmak 
ve suça karşı mücadele etmektir. Bu bağlamda üç ana amaç vardır.  

         Amaç 1: Suç ve adalet sistemine suçlunun sosyal ve psikolojik 
değerlendirmesine dair bilgi sağlamak (Holmes ve Holmes, 2002, s.7). 

Amaç 2: Suç ve Adalet sistemine suçlunun sahip olduğu kişisel eşyalar hakkında 
psikolojik değerlendirme yapmak. Bu amaç özellikle suçluyu araştıran dedektifin 
elinde belirgin bir şüpheli varsa oldukça önemli olmaktadır. Tüm fiziksel kanıtlar, 
görgü tanığı raporları ve konuyla ilgi bilgi tek bir şüpheliyi işaret edebilir (Holmes ve 
Holmes, 2002, s.8)  

Amaç 3: Görüşme önerileri ve stratejileri sağlamak. Konu anlaşıldığında, suçlu 
profili paketi uygun ve etkili görüşme ve sorgulamaya dair bilgiyi içermelidir. Bu 
hayati derecede önemli olabilir. Profil paketi farklı kişilikler ve stratejilerle ilgili 
değişik suçlu grupları hakkındaki bilgileri kolaylaştırıcı nitelikte olmalıdır. Bir suçlu 
için bir strateji etkili olabilir ancak tüm suçluların aynı görüşme stratejisine yanıt 
vereceğini düşünmek hata olur (Holmes ve Holmes, 2002, s.9). 

 SUÇLU ARAŞTIRMA ANALİZİ 

 Ault ve Reese (1980), suçlu profili oluşturmayla ilgili ilk makalelerinde profil 
oluşturmayı suçlunun suç işlemeye dair motivasyonunu ve kişiliğini tanımlamaya 
yardımcı olabilecek olay yerindeki kanıt parçalarını tanımlama ve yorumlama süreci 
olarak değerlendirmişlerdir. Douglas vb. (1986) ise suçlu profili oluşturmayı seri 
suçluları anlamayla sonuçlanan altı aşamadan oluşan bir süreç olarak tanımlamıştır.  

1. Aşama: Profilin giriş aşaması: Vakayla ilgili dikkatle toplanan tüm bilgileri, 
işlenen suçun ve olay yerinin tam olarak tanımını, suçun kurbanının geçmişini, suçun 
tüm yönlerine dair adli bilgiyi, işlenen suçla ilgili çekilmiş fotoğrafları ve bağlantılı 
olması hâlinde “otopsi raporunu”  içermektedir.  

2. Aşama: Karar süreci aşaması: Bu aşama toplanan bilgilerin anlamlı yapılar 
olarak düzenlenmesini içerir.  

3. Aşama: Suçlu değerlendirme aşaması: Bu aşamada suçluyla, kurbanı 
arasında gerçekleşen davranış ve olayların sıralanması söz konusudur.  
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Geleneksel suçlu profili 

oluşturulmasına 
yönelik farklı 

yaklaşımlar üç 
kategoriye ayrılabilir.  

Bunlar: 

i) Suçlunun 
Araştırılması (FBI) 

Yaklaşımı, ii) Bilimsel 
İstatistiki Yaklaşım ve 

 iii) Kliniksel 
Uygulamacı 
Yaklaşım’dır. 

4.Aşama: Suçlu profili aşaması: Bu aşama bir önceki olay yeri analizlerinden 
yola çıkılarak suçu muhtemelen işleyen kişinin değerlendirmesini içermektedir. 

 5. Aşama: Araştırma safhası: Bu aşama toplanan genel bilginin hangi 
şüphelilerle eşleştiğinin değerlendirilmesi ve böylelikle suçun failine yönelik daha 
kapsamlı bilginin elde edilmesini kapsamaktadır.  

6. Aşama: Bu aşama, tüm genel bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda suçun 
failinin tanımlandığı ve tespit edildiği kısmı içerir (Warren, Reboussin, Hazelwood, 
Cummings, Gibbs ve Trumbetta, 2008, s.92).  

         Literatürde evrensel olarak ilk kabul edilen Suçlu Profili oluşturma uygulaması 
Psikiyatrist Dr. James A. Brussel’in 1956 yılında New York şehrinde yaşanmış ve 
medya tarafından o dönemde “Çılgın Bombacı George Metsky” vakası olarak 
adlandırdığı olaya dayanmaktadır. (Jackson & Bekerian, 1997, s3; Newburn, 2007, 
s.848; Horwath, 2009, s.70). Suçlu profili oluşturma metodu, şu günlerde daha çok 
birbirleriyle bağlantılı bir dizi suçların olduğu cinayet ve ciddi cinsel saldırıların 
faillerinin tespit edilmesinde kullanılmaktadır. FBI’a göre mala karşı suçlar ve 
soygunlar da suçlu profili oluşturma metodunun kullanılması için uygun değildir. 
Çünkü bu tür suçlar suçu işleyenin kişiliğini ortaya çıkarmaya yarayacak ipuçlarını 
ortaya koymaktan uzaktır (Ainsworth, 2000, s.105). 

Geleneksel suçlu profili oluşturulmasına yönelik farklı yaklaşımlar üç kategoriye 
ayrılabilir.  Bunlar: Suçlunun Araştırılması (FBI) Yaklaşımı, Bilimsel İstatistiki Yaklaşım 
ve Kliniksel Uygulamacı Yaklaşımdır (Muller, 2000 aktaranAlison, Goodwill, Almond, 
Heuvel ve Winter, 2010, s.116). Suçlunun araştırılması yaklaşımı 1970’li yıllarda 
Amerikan Federal Araştırma Bürosu tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşım 
bilinmeyen saldırganla ilgi olarak sonuçlar çıkarabilmek amacıyla bir şiddet 
saldırısıyla ilgili tüm önemli araştırma bilgileri bir bütün olarak kullanılmasını 
içermektedir (Douglas, Ressler, Burgess ve Hartman, 1986 aktaran Alison vd, 2010, 
s.117).  

SUÇLU PROFİLİ OLUŞTURMADA FARKLI YAKLAŞIMLAR 

FBI YAKLAŞIMI (The FBI Approach) 

 Bugün bildiğimiz suçlu profili tekniği 1970’li yıllarda FBI’ın yaptığı çalışmalara 
dayandırılabilir (Ainsworth, 2002, s.143). 1970’li yıllarda FBI veya daha spesifik 
olarak Amerika Birleşik Devletleri birçok seri tecavüz ve cinayetlere maruz kalan 
insanlara tanıklık etmiştir. Suçlu profili oluşturma tekniği 1970’li yıllarda Amerika’da 
peşi sıra ortaya çıkan seri tecavüz ve cinayet vakalarının faillerine yönelik kişisel bilgi 
toplayabilme amacıyla doğmuştur (Ainsworth, 2002, s.143). FBI içinde kurulan 
“Davranış Bilimleri Ünitesi” tarafından geliştirilen “suçlu profili oluşturma tekniği” 
Amerika Birleşik Devletlerinde çocuk ve kadına yönelik vuku bulan cinsel saldırı 
(tecavüz) içerikli cinayetler konusunda hem ayrıntılı bilgiye ulaşmayı,, hem de bu 
bilgiyi geniş tecrübeye ve bilgiye sahip FBI çalışanları arasında kullanmayı 
hedeflemiştir.  (Jackson ve Bekerian, 1997, p.4).   
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İstatistiksel suçlu 
profil oluşturma 

yöntemi suç 
manzarasının 

diyagram veya plan 
üzerindeki ilişkisini 
ortaya koymak için 
son derece küçük 
alanlar üzerinde 

istatistiki teknikleri 
kullanmaktadır. 

          Bugünkü modern suçlu profili oluşturma sürecinde FBI yaklaşımı kategorisel 
olarak Birleşik Krallık’ta kullanılan yaklaşımlardan farklıdır. FBI yaklaşımı İngiliz suçlu 
profili oluşturma yaklaşımından dört ana karakteristik özellikle ayırt edilebilir. 
Öncelikle tecrübe ve sezgi profil oluşturmanın ana unsuru olarak yer almaktadır. 
İkinci olarak karşılaştırmalı olarak kullanılan zayıf ve kanıta dayalı veri tabanı 
mevcuttur. Üçüncü olarak FBI’ın yaklaşımı daha çok korkunç ve şoke eden suçlara 
odaklıdır, dördüncü olarak sadece suçlunun profilini ortaya çıkarmak yerine FBI 
yaklaşımı, işlenen bir suçla ilgili toplanan bilgiyi, kullandığı yaygın iletişim sayesinde 
faili tespit etmeye yönelik araştırmanın tüm alanlarında kullanmaktadır  (Newburn, 
2007, s.848).  

           FBI tipi profil oluşturma tekniği genel anlamda kişinin yaş grubu, ırkı, mesleki 
beceri derecesi, medeni durum, sosyo ekonomik statüsünü ve şüphelinin eğitim 
düzeyini içermektedir (Jackson ve Bekerian, 1997, s.5). Jackson ve Bekerian’a (1997) 
göre ayrıca FBI profili kişinin herhangi bir yasal işlem veya tutuklanma hikâyesinin 
olup olmadığı, saldırganın askerî bir geçmişinin bulunup bulunmadığı, ailevi 
özellikleri, alışkanlıkları, olay yeriyle bağlantılı sosyal ilgileri, kişilik özellikleri ve 
mümkün olan psiko-patoloji formlarını da içermektedir (Jackson ve Bekerian, 1997, 
s.5). 

ORGANİZE VE ORGANİZE OLMAYAN SUÇLAR 

Suçun organize ve organize olmayan şeklinde sınıflandırılması suçun nasıl 
meydana geldiği temelinde FBI’ın Suçlu Profili oluşturma metodundan gelmektedir. 
Genellikle organize suç, suçun oluşmasından önce planladığını işaret eder ve 
genelde olay yeri inceleme (crime scene investigation) bu tür suçlara dair kanıtları 
gösterir (Ressler, Burgess & Douglas, 1992, s.122). Örneğin suç öncesinde 
saldırganın evinden getirilmiş olan bir silah, saldırganın bu silahı kullanmayı 
önceden planladığını ortaya koyar. Organize olmayan yani planlanmayan suçlarda 
suçun eylemi daha çok fırsatçılık çerçevesinde gerçekleşir (Holmes & Holmes, 2002, 
s.72-3). 

FBI YAKLAŞIMINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER 

FBI yaklaşımı geniş bir bilgi ve uzmanlık dâhilinde suçlu profili oluşturmayla 
ilgili her şeyi kapsayan bir görünümdedir. Bu yaklaşım sezgisel duruşuyla 
tanınmaktadır. Bu durum FBI yaklaşımının gerçek, objektif ve bilimsel olarak 
tanımlanmasını sınırlamaktadır (Ainsworth, 2001, s.113). FBI ayrıca bazı çevrelerce 
araştırmalarını çok küçük gruplara dayandırmak, suçluların sınıflandırılma veya 
toplanması konularında mantıklı bir prosedür sağlayamamakla suçlanmıştır (Wilson 
and Alison, 2005, s.73). 

İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIM 

İstatistiksel yaklaşım olay yerinde bulunan bilgi ve çeşitli davranış analizleri ile 
suçlunun karakter özellikleri ve psikolojik sürecine ulaşılmasını hedefleyen bir teknik 
temeline dayalıdır (Alison, Goodwill, Almond, Heuvel ve Winter, 2010, s.118). 1980 
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ve 1990’lı yıllarda Birleşik Krallık’ta suçlu profili oluşturmanın ikinci safhası 
başlamıştır (Newburn, 2007, s.849). Bu ikinci safhanın oluşması, FBI yaklaşımını 
yeterli ölçüde değerlendirme yapma yetisinden uzak olarak eleştiren Profesör David 
Canter’ın çabalarıyla mümkün olmuştur (Ainsworth, 2002, s.146). FBI yaklaşımından 
farklı olarak David Canter’ın Suçlu Profili yaklaşımı; subjektif görünümdeki suçlu 
profilini vurgulamak yerine, işlenmiş bir suça dair somut kanıtları incelemiş ve 
verilere odaklanmıştır (Newburn, 2007, s.849).   

Canter’ın (1995, 2000) ve meslektaşlarının bu yaklaşım dâhilindeki öncüsel 
çalışmasında amaç; polis araştırmaları için doğrudan yararlı olacak suçlunun 
özelliklerini tespit etmek için açık, psikolojik bir çerçeve sunmaktır (Alison vd., 2010, 
p.118). 

 İstatistiksel suçlu profil oluşturma yöntemi suç manzarasının diyagram veya 
plan üzerindeki ilişkisini ortaya koymak için son derece küçük alanlar üzerinde 
istatistiki teknikleri kullanmaktadır (Pakes ve Winstone, 2007, s.28). FBI yaklaşımına 
benzer olarak, David Canter suçlunun beş belirgin özelliğinin taslağını çizmektedir; 
bunlar suçlu profili oluşturma formatında kullanıldığında suçun araştırılmasına 
katkıda bulunma yetisine sahip olmaktadır (Ainsworth, 2001, s.119). Canter’ın beş 
alanı sırasıyla i) Suçlunun ikamet yeri, ii) Suç hikâyesi, iii) Ailesel ve sosyal özellikler, 
iv) Kişisel özellikler ve v) Mesleki & eğitimsel özellikler  şeklindedir (Ainsworth, 2001, 
s.119-120).  

David Canter ayrıca ağır cinsel saldırıların olduğu vakalarda, suçluyla kurbanı 
arasındaki farklı etkileşimlerin yakından analiz edilmesi gerektiğini düşünmektedir 
(Ainsworth, 2001, s.121). Canter’a göre bir suçlu, kurbanlarına günlük yaşantısında 
diğer insanlara davrandığı gibi davranmaktadır. Yani suçlunun suç işleme ve suç 
işlememe babında başkalarıyla olan ilişkilerinde bir tutarlılık vardır (Patheric, 2006, 
s.40). 

David Canter tarafından “John Duffy” vakasıyla ilgili oluşturulan suçlu profili 
suçun failinin yakalanmasından sonra son derece geçerli bulunmuştur. David 
Canter’ın bu çalışmasının İngiltere’de suçlu profili oluşturma alanında dönüm 
noktası olduğu kabul edilmektedir (Canter, 1994, s.48). Bu profil, polis tarafından 
1980’li yıllarda Londra’da seri tecavüz ve cinayetlerden aranan John Duffy vakasıyla 
ilgiliydi ve ilk kez David Canter’ın oluşturduğu suçlu profili polis tarafından dikkate 
alınmıştı. Bu çalışma aynı zamanda suçlunun davranışlarının psikoloji biliminden 
etkin şekilde yararlanılarak analiz edilmesi ve bu temelde suçlu profilinin 
oluşturulmasına yönelik ilk girişimdi (Canter, 1994, s.48). John Duffy vakasının 
araştırılmasında David Canter tecavüzlerin gerçekleştiği zaman aralıklarına ve nasıl 
gerçekleştirildiğine dair faktörlere bakarak suçlu profilini inşa etmiştir. Örneğin; 
birçok tecavüz olayında John Duffy saldırı öncesi kurbanlarına konuşarak 
yaklaşmıştır. Yapılan araştırma John Duffy’nin sadece kurbanlarına konuşarak 
yaklaştığını değil, aynı zamanda onları korkutmadan ve reddedilme yaşamadan 
kontrol altına alabildiğini de ortaya çıkarmıştır (Canter, 1994, s.48-49).   

          John Duffy Vakası: David Canter başlangıç niteliğindeki ilk profili olan John 
Duffy vakasıyla ilgili şu ayrıntılara yer vermiştir.  

        Failin İkametgâhı: İlk üç vakada 1983 yılından bu yana sınırlandırılmış bir alanda 
yaşamaya devam ediyor.  
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Jeografik suçlu 

profili oluşturma 
tekniği; suçu işleyen 

kişinin yaşadığı 
yerin, suçların 
mekân içindeki 

dağılımlarına (spatila 
distribution of 

crimes) bakılarak 
tahmin edilebileceği 

düşüncesine 
dayanmaktadır. 

        Mesleği: Yarı nitelikli veya tam nitelikli bir mesleğe sahip, hafta sonu işini ya da 
sıradan bir işi kapsıyor.  

         Karakter: Kendini tutan ancak bir veya iki yakın erkek arkadaşı olan, 
muhtemelen kadınlarla özellikle çok az iletişimi olan ve kurbanlara yönelik saldırıları 
boyunca tren taşımacılığı konusunda bilgisi olan.  

         Suç Geçmişi: Muhtemelen 24 Ekim 1982 ile 1984 yılı ocak ayı arasında belirli 
zamanlarda tutuklu kalmış. John Duffy tutuklandığında yukarıda bahsedilen profil 
özelliklerinin uyuşması son derece çarpıcıydı. David Canter’ın bu erken başarısından 
sonra suçlu profili oluşturma tekniği Birleşik Krallık’ta sıklıkla kullanılmaya 
başlanmıştır (Pakes ve Pakes, 2009, s.91). 

İSTATİSTİKSEL PROFİL OLUŞTURMA YAKLAŞIMINA YÖNELİK 
ELEŞTİRİLER 

 İstatistiksel yaklaşım, FBI yaklaşımı gibi eleştiriden muaf değildir. David Canter 
kendi yaklaşımını deneysel kanıt, araştırmacı psikoloji ve istatistiksel verilere 
dayandırma unsurlarıyla FBI yaklaşımından ayırmaya çalışsa da, kendi yaklaşımı 
tamamen soyut ve teorik olması nedeniyle eleştirilmiştir (Patherick ve Turvey, 2008, 
s.93).    

KLİNİK PROFİL OLUŞTURMA YAKLAŞIMI 

Klinik Profil Oluşturma Yaklaşımı, klinik pratisyenlerin klinik tecrübelerine, 
bilgilerine ve sezgilerine dayanarak suçun özelliklerinden sonuç çıkarmaya çalışır. Bu 
yaklaşım tamamıyla profili oluşturacak olan kişinin kişisel bilgi ve uzmanlığı temeline 
dayanmaktadır (Copson, Babcock, Boon ve Britton, 1997 aktaran Alison vd, 2010, 
s.118). Klinik Profil Oluşturma Yaklaşımı suçlulara akıl sağlığı bakış açısından 
bakmakta ve suçları bu çerçeveden incelemektedir (Ebisike, 2008, s.19). Bu 
yaklaşımda Paul Britton’un çalışmasından ayrıca bahsetmek yerinde olacaktır. 
Britton, Klinik Psikoloji eğitimi almış ve ilk çalışmaları davranış problemleri ve akıl 
sağlığı yerinde olmayan insanların tedavisine yönelikti. Britton, bir suç vakasında 
suça dair fotoğrafları inceleyerek cinayeti işleyeni bulmayı başarmıştır (Ainsworth, 
2001, s.146).  

İngiltere’de, özellile seri cinayet ve tecavüz suçlarına yönelik klinik suçlu profili 
oluşturma yaklaşımı Copson ve arkadaşları (1997) tarafından ortaya konulmuştur. 
Copson ve arkadaşları bu yaklaşımda toplumda genellikle infial yaratan seri cinayet 
ve tecavüz suçlarıyla ilgili olarak; ne olduğunu, suçun nerede, ne zaman, nasıl  ve 
kim tarafından işlendiğini bulmayı amaçlamıştır. Suçlu profili oluşturucuları olarak 
çalışanlar suçla ilgili yaşanmış olayları birbirleriyle ilişkilendirerek bunlardan 
suçlunun motifine ulaşmayı amaçlar. Suçlu profili oluşturucuları (profiler); duygular, 
ruh hâli, arzular, istekler, saplantılar gibi psikolojik etkileri araştırmaktadır. Suçlu 
profili oluşturucuları ayrıca klinik tecrübe, bilgi ve uygun literatür temelinde polise 
suçlunun muhtemelen sahip olduğu özellikler (psychological signature) hakkında 
bilgi verir (Farrington & Lambert, 2000, p.235). 
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Modus Operandi 
(MO) Latince’ de 

operasyon metodu 
anlamına 

gelmektedir. MO bir 
suçlunun bir suç 

davranışını başarıyla 
gerçekleştirmek 

amacıyla sergilediği 
davranışlar olarak 

tanımlanabilir. 

Torney Vakası 

Kuzey İrlanda’da Torney vakasında bir psikiyatrist ve bir psikolog Kraliyet 
Mahkemesinde bir polis memurunun karısını, oğlunu ve kızını öldürdüğü bir vaka da 
kanıt sunmuştu. Davalı polis, 13 yaşındaki erkek çocuğunun cinnet geçirdiğini, 
kendini öldürmeden önce annesini ve kız kardeşini öldürdüğünü iddia etmiştir. 
Profesör adli psikolog Gisli Gudjonsson, tüm elde olan kanıtları (olay yeri 
fotoğrafları) inceledikten sonra anne ile kız çocuğunun öldürülmelerinin cinnet 
getiren bir kişinin hareketiyle gelişen bir durumla uyuşmadığını tespit etti. 
Gudjonsson’a göre cinayetler silah kullanımı konusunda deneyimli, kendinden emin 
olan kişinin dikkatli bir şekilde gerçekleştirdiği bir eylemdi. Suçlu profili oluşturmaya 
dair kanıt, ölenler içinde yer alan erkek çocuğun değil, davalı polis memurunun bu 
cinayetleri işlemiş olma olasılığının daha yüksek olduğu yönündeydi. Davalı kişi bu 
değerlendirmeler sonucunda cinayet işleme suçundan tutuklanmıştır (Gudjonsson 
ve Haward, 1998 aktaranTurvey, 1999, p.249). 

Jeografik suçlu profili oluşturma tekniği; suçu işleyen kişinin yaşadığı yerin, 
suçların mekân içindeki dağılımlarına (spatila distribution of crimes) bakılarak 
tahmin edilebileceği düşüncesi temeline dayanmaktadır (Palermo ve Kocsis, 2005, 
s.156). İngiltere’de David Canter ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Darcey Kim 
Rossmo bu yaklaşımda öne çıkan iki önemli lider figürlerdir. Onların çalışmaları 
tartışmalı şekilde Rigel ile Dragnet adı verilen iki bilgisayar programını içeren 
geografik profiling yaklaşımı’nın alt disiplinini oluşturmuştur (Keppel, 2006, s.11).  

Jeografik suçlu profili suçun araştırılma safhasında geniş çapta kullanılan bir 
yöntem olmuştur. Çünkü, suçlunun yaşadığı yeri suç işlediği bölgelerin içinde %5 
olasılıkla bulmanın, bu tespiti tesadüf eseri yapmaktan çok daha iyi olduğu 
sonucuna varılmıştır (Rossmo, 2000, p.242). Bunun dışında birçok araştırma 
suçluların suç işlemek için çok uzaklara seyahat etmediğini ortaya koymaktadır 
(White 1932; Pyle 1974; Repetto 1974; Curtis 1974; Kind 1987 aktaranCanter & 
Larkin, 2008, p.5). 

Jeografik suçlu profili oluşturma metodunun ana temelinde Canter ve Larkin’in 
(1993, s.93-99) 45 seri tecavüzcüye yönelik araştırması sonucu doğan ve Canter’ın 
çevresel psikoloji çalışmasından etkilenen Daire (Circle) Teorisi vardır. Seri 
tecavüzcülere yönelik bu çalışmada cinsel saldırıların olduğu yerlerin haritası 
çizilmiştir. Daha sonra birbirinden en uzak noktada gerçekleşen tecavüz vakalarının 
arasına bir çizgi konup ardından o çizginin etrafında bir halka oluşturulmuştur. Bu 
araştırma seri tecavüzcülerin %87’siinin çizilen bu dairenin içerisinde yaşadığını 
ortaya koymuştur. Bu çalışma aynı zamanda Marauder Hipotezi olarak 
bilinmektedir. Rossmo’nun jeografik suçlu profili oluşturma yaklaşımına benzer 
şekilde Canter’ın teorisi suçun failinin belirli bir merkezden dışarıya doğru hareket 
ettiği temeline dayanmaktadır (Palermo ve Kocsis, 2005, s.231).   

JEOGRAFİK PROFİL OLUŞTURMA İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER 

 Jeografik profil oluşturma metodu yalnız başına kullanıldığında yararlılık 
bakımından sınırlıdır çünkü suçlu profili oluşturan kişinin karar almasını 
etkileyebilecek sosyal faktörleri düşünmesine izin vermemektedir. Canter ve Young 
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Geografik Profiling tekniğini teorik temelde sınırlı bir araştırma durumuna sahip 
olması nedeniyle eleştirmektedir (Horwath, 2009, s.84). 

            MODUS OPERANDİ’Yİ ANLAMAK: Modus Operandi (MO) Latince’de 
operasyon metodu anlamına gelmektedir. MO bir suçlunun bir suç davranışını 
başarıyla gerçekleştirmek amacıyla sergilediği davranışlar olarak tanımlanabilir 
(Burgess vd. 1997). Bir suçlunun Modus Operandi’si o suçlunun suçu nasıl işlediğini 
yansıtmaktadır. MO, suçlunun motiflerinden ve imza görünüşlerinden farklıdır; 
çünkü MO suçlunun neden suçu işlediğiyle ilgilidir. Suçlu profili oluşturan kişi için, 
bu konu bağlantılıdır; çünkü prosedür ve tekniklerle belirli bir disiplin veya alan 
bilgisinin özelliklerini içermektedir (Turvey, 1999, s.151). 

 Örnek: Ted Bundy: Amerika’da 5 farklı eyalette 1973 ile 1978 yılları arasında 
30 kişiyi öldüren seri katil Ted Bundy, suç kariyerine yeterli ve iyi tasarlanan Modus 
Operandi ile başlamıştır. Ted nazik ve arkadaşça davranan birisiydi. Oldukça 
hareketli olan Ted kurbanlarına yardıma muhtaç, zayıf ve temelde karşı taraf için 
tehdit oluşturmayan bir görüntü verirdi. Ted, amacına bazen tekerlekli sandalye 
içinde bazen kendini yardıma muhtaç biri gibi göstererek ulaşır ve bir elini askıya 
aldırırdı. Kendisi ayrıca kurbanlarını ergenlik döneminde olan kız çocuklarından 
seçer, onlara gizlice yaklaşır gözden uzak çöp alanlarında cinayeti işlerdi (Turvey, 
2008, s.316).  

Ted kurbanlarını öldürdükten sonra etraflarında ritüel hareketler yapar 
(signature davranışı) öldürdükleri kurbanların bedenlerini bir süre yanında tutardı 
(Turvey, 2008, p.316). Ayrıca kurbanları hemen gömmek yerine bazı kurbanlarının 
saçlarını şampuanlar bazılarının üzerine makyaj yapardı. Kısaca, Ted kurbanlarının 
ardından çok daha fazla kanıt bırakmaya başladı ve daha fazla ritüel davranışlar 
içine girdi. Bu arada Ted’in kurban seçimi değişti. Elverişli olması nedeniyle 
kendisinin seçtiği son kurban Florida’da 12 yaşındaki bir kız öğrenciydi. Bu Ted’in 
daha önce ergenlik döneminde olan ve 20 yaşından küçük olan, dikkatlice 
kurbanlarını izleme yönündeki MO’dan farklı işaretlenmiş bir hareketti (Hickey, 
1991, s.157-162 aktaran Turvey, 2008, s.316).  

 Modus Operandi’nin nasıl ve neden değiştiğini anlamak kriminal profil 
oluşturma süreci için ve araştırma stratejisi için hayati derecede önemlidir. Bir 
suçlunun Modus Operandi’si bir suçlu profili oluşturan kişiye suçlunun ne 
düşündüğünü, ne düşünmediğini, sonradan neye hazırlıklı olup neye hazırlıklı 
olmadığını anlatır. Bu şu anlama gelmektedir, suçlu profili oluşturan kişi suçlunun 
davranışları üzerinde etkili olabilecek tüm olası etkileri düşünmeye açık olmalıdır 
(Turvey, 2008, s.316). 

SUÇUN İMZASI (Signature of Crime) 

Suçun imzası, suçun failinin daha önceden herhangi bir suç geçmişinin, 
tutuklanma durumunun olup olmadığını ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Jackson ve 
Bakerian (1997, s.193) Modus Operandinin evrimi sürecinde ölümle sonuçlanan 
cinsel saldırılırla ilgili Douglas ve Munn’ın (1992) araştırmasına işaret etmişlerdir. 
Davies, Wittebrood ve Jackson 1998 yılında benzer olarak tecavüzcünün bir önceki 
suçları ile olay yeri davranışları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Yaptıkları 
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araştırmaların sonucunu şöyle açıklamışlardır. Adli pratikte menilerini tecavüz 
sonrası yok etme gibi suçun prosedürlerini gösteren faillerin daha önceden bir suç 
nedeniyle tutuklanmış olma olasılıkları diğer kişilere nazaran dört kat daha yüksektir 
(Alison vd., 2002, s.122-123).    

İMZAYI ANLAMAK (Understanding Signature) 

Signature terimi ilk olarak Federal Araştırma Bürosunda (FBI) Modus 
Operandinin bir parçası olan suçlu davranışları ile psikolojik ihtiyaçlar ve temalar 
konusunu ayırt eden soruşturma biriminin başkanı olan John Douglas tarafından 
kullanılmıştır. Signature terimi teoride suçlunun suç işlerken psikolojik ve duygusal 
ihtiyaçlarına yanıt veren davranışlarını tanımlamak için kullanılmaktadır (Geberth, 
1996).  

Signature terimi aynı zamanda suçun failinin daha önceden herhangi bir suç 
geçmişinin ve tutuklanma durumunun olup olmadığını ortaya çıkarmaya yardımcı 
olmaktadır (Jackson ve Bakerian, 1997, s.193 aktaranAlison et al., 2002, s. 122-123).  

Suçluların belirli signature davranışları analiz edilerek ve yorumlanarak ve aynı 
zamanda Modus Operandi (MO) ve Viktimoloji gibi diğer elementlerle birlikte suçlu 
profili oluşturan kişiler suç vakalarını bağlantılandırarak suçlunun hangi motif 
altında suç işlediğiyle ilgili bir anlayış geliştirebilmektedir. Suçlunun imzası, belirgin 
davranışlar, özelliklerle birlikte duygusal ve psikolojik ihtiyaçları gidermektir (Turvey, 
1999, s.159).  

Operasyon metodu bir suçlunun başarıyla işlediği bir suç eyleminin merkezinde 
yer alan davranışlardır. Signature davranışları ise suçu işleyen kişiye ait kişisel 
davranışlardır. Modus Operandi ile signature arasındaki farkı gösterecek daha derin 
bir örnek Amerika’daki bilgisayar hackleme konusunda kötü bir üne sahip olan Kevin 
Mitnick olabilir. Mitnick çok ileri düzeyde Modus Operandi’si olan birisiydi bu 
nedenle de onun izini sürmek çok zordu. Kendisi telefon şebekesini kırarak, kendine 
nerede olduğunu göstermeyecek güvenli akıllı bir telefon halkası yaratıyor, ardından 
cep telefonunu geniş internet servislerini aramak için kullanıyordu. Bunun ardından 
da bilgisayarların şifrelerini kırarak, donanımlarındaki bilgileri, kredi kartına dair bilgi 
ve verileri çalıyordu (Turvey, 1999, s.323). 

TÜRKİYE’DE SUÇLU PROFİLİ 

Türkiye’de suçlu ile ilgili ilk çalışmalar Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
başlamıştır. Çeşitli dönemlerde istatistikçiler ve ceza hukukçuları tarafından 
üniversitelerin ve resmî kurumların desteği ile suçlar üzerine ciddi araştırmalar 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de genel suçlu profilini ortaya koymaya yönelik ilk 
sosyolojik araştırma 1992 yılında “Türkiye’de Suçlular” adıyla kitaplaşan çalışmadır 
(İçli, 1992 aktaran İçli, Arslan, Başpınar, Bahtiyar, Dinler ve Altay, 2007, p.1). 
Türkiye’de toplam suçluluk içerisinde adam öldürme, yaralama ve hırsızlık suçlarının 
oranı göreli olarak yüksektir. (Öğün, vd., s.74). Suçluların medeni hal ve yaş 
dağılımlarına bakıldığında gasp-kapkaç suçlularının hiç evlenmemiş gençler (16-25 
yaş), dolandırıcılık suç faillerinin ise evli ve daha yaşlı (46-55 yaş) grubunda oldukları 
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görülmektedir. Bunun dışında mala karşı suç işleyen faillerin yarıya yakını göç eden 
ailelerden gelmektedir (İçli, 2011, s.31). İçli’nin 2011 yılında Polis Akademisi 
tarafından kitap olarak yayımlanan hükümlü profili konulu araştırma sonuçlarına 
göre yaralama ve öldürme suçundan hüküm giyenlerin %87’si erkek, %13’ü ise 
kadındır (İçli, 2013, s.177). Adalet Bakanı Sadullah ERGİN 19.11.2013 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı bütçe sunuş konuşmasında Türkiye’de şu 
anda toplam kapasitesi 151.444 olan 359 cezaevinde 111.923’ü hükümlü ve 
28.597’si tutuklu olmak üzere toplam 140.520 kişi bulunduğunu açıklamıştır (mynet, 
2013, web). 

SUÇLU PROFİLİ OLUŞTURANLAR (Profilers) 

Suçlu Profili oluşturan veya bir diğer tabirle suçlu profilini oluşturan kişi terimi 
genelde medya tarafından bir suç eylemininin failine ulaşılmasında başarısız 
kalındığında o suç eylemini gerçekleştireni kendi yöntemleriyle bulan ve olayı 
aydınlığa kavuşturan kişi olarak tanımlanmaktadır (Canter & Alison, 1999, p.14). 
Kimi medya çevrelerine göre ise suçlu profili oluşturan kişier, tarif edilemez düzeyde 
tehlikeli suçluları şeytani derecede yöntemler geliştirerek avlayan kişiler olarak 
tanımlamaktadır (Pakes & Pakes, 2009, p.90).  

Gerçek şudur ki; İngiltere’de suçlu profili oluşturma profil oluşturma işini yapan 
kişiler için nadiren tam zamanlı bir meslektir, yani profil oluşturucularının önemli bir 
kısmı bu işi part-time olarak yapmaktadır (Bull et al. 2006, p.18). 

Amerika da FBI yaklaşımı dahilinde suçlu profili oluşturan kişiler profil 
oluşturmayı “rol oynayan” bir sanat formu şeklinde tanımlamaktadır. Hâlbuki İngiliz 
tarzı suçlu profili oluşturma tekniğini benimseyenler David Canter’ın bakış açısında 
suçlu profili oluşturma tekniğini bir sanat formu olarak değil aksine “bilimsel bir 
çaba” olarak yansıtılmasını istemektedirler (Ainsworth, 2006, p.275). 

PROFİL OLUŞTURMA ETİĞİ 

  Her yöntem gibi profil oluşturma yönteminin de kendine has birtakım etiği 
bulunmaktadır. Mesela bir Klinisyen bilgileri hangi gizlilik ilkesini ihlal ederek polise 
ifşa etmişse bu davranışının haklılığını ortaya koyma konusunda hazırlıklı olmalıdır. 
Bu konu adli psikiyatristler için de son derece hassas bir konudur. Yaptıkları işin 
doğası gereğince halkı tehlikeye sokacak risk değerlendirmesi yaptıklarından bu 
konuda yapacakları yanlış onların disiplinsel işlemlere maruz kalmalarına neden 
olabilir. Birleşik Krallık’ta doktorla hasta arasındaki iletişimin ayrıcalığı ile avukatla 
müvekkili arasındaki iletişimin ayrıcalığı aynıdır. Bu nedenle doktor mahkeme 
tarafından çağrılarak hastasına ait bilgileri ifşa etmesi istenebilir (Walton, 1990 
aktaran Turvey, 1999, s.252). 

SUÇLU PROFİLİ OLUŞTURMA YÖNTEMİNİN YARARLILIĞI 

 Suçlu profili oluşturma yönteminin yararlılığı konusunda birbirinden farklı görüşler 
mevcuttur. Mesela Birleşik Krallık’ta bu konuda birçok polis timi suçlu profili 
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oluşturma yönteminin vakaları çözmeye tam olarak yardımcı olmadığı yönünde 
görüş bildirmiştir. Ayrıca yine birçok polis timi bu yöntemin vakalarla ilgili yeni 
sorgulama alanları oluşturmada başarısız olduğunu ve suçlu profili oluşturanların 
önerilerinin suçlunun bulunmasına dair çözümü getirmediğini söylemiştir (Pakes ve 
Pakes, 2009, s.100). Yazar Birleşik Krallık’ta polis timlerinin bu bakış açısına ihtiyatlı 
yaklaşılması gerektiğini düşünmektedir; çünkü bazı suçların ardından çok az delil 
bulunmaktadır. Pakes’e göre (2009), suçlu profili oluşturan kişilerin kendi 
kayıtlarıyla suç vakalarını tek başlarına çözmeleri zordur. Ancak polis, suçlu profili 
oluşturan kişilere danışma konusunu önemsemektedir. Bu diyaloğun yararlı olduğu 
değerlendirilebilir. Suçlu profili oluşturma yöntemini idolleştirmek ya da kınamak 
yerine, bu yöntemin suç analiz tekniklerinden biri olduğunu kabul etmek daha 
makul olacaktır (Pakes ve Pakes, 2009, s.102). 

SUÇLU PROFİLİ OLUŞTURMA YÖNTEMİNİN GÜVENİLİRLİĞİ 

Suçlu profili oluşturma metodunun yararlılığı kadar güvenilirliği de tartışmaya 
açık bir konudur. Suçlu profili oluşturma yönteminin kabul edilebilirliğinin önündeki 
ana engel bu yöntem kullanılarak elde edilen kanıtların yeterince güvenilir olup 
olmadığı ve bu yöntemin bir uzmanlık alanı olup olmadığı sorusudur (Freckelton, 
2008, s.85). Maalesef suçlu profili metodu her ne kadar uzmanlıkla uygulansa da 
suçu çözme konusunda sınırlı bir beceriye sahiptir.  

           Daha öncede belirttiğimiz gibi suçlu profili oluşturma yöntemi bir suçun 
araştırılmasının başlangıç noktası olarak düşünülmelidir. Profiling metodunun suç 
vakalarının çözümünde adli bir araç olduğu konusundaki görüş genel itibarıyla 
üzerinde uzlaşılan konu niteliğindedir (Holmes ve Holmes, 2002, s.275).  

MAHKEME ORTAMINDA PROFİL OLUŞTURMA (Profiling in Court) 

Suçlu profili oluşturma konusunda uzman olduğu düşünülen kişiler sıklıkla adli 
konularda yardımcı olmak amacıyla mahkemelere tanıklık etmeleri için 
çağrılmaktadırlar (Turvey, 2008, s.566). Yasal sistemler uzman görgü tanıklarını 
yaklaşık olarak 700 yıldır kullanmaktadır (Bank ve Packer, 2007, s.443). Ancak yine 
de mahkemeler tarafından bir suç hakkında ve bireysel konularda uzmanlardan adli 
görüş bildirmelerinin istenmesi geçmişe göre daha yeni yeni yaygınlaşmaya 
başlamıştır (Turvey, 2008, s.559).  

           Uzman kişi belirli bir alanda yaygın bir bilgi veya beceriye sahip kişi olarak 
tanımlanır (Gudjonsson ve Copson, 1997, s.61). Clifford (2012) bir adım daha ileriye 
giderek uzman kişiyi aldığı özel eğitim, çalışma ve ifade becerisiyle muhtemelen 
yargıç, sulh hâkimi, veya jürinin bilgi ve becerisi dışındaki konuda Mahkemeyi 
bilimsel ve teknik bilgiyle donatacak kişi olarak tanımlar (Clifford, 2012, s.288, 289).  

Uzmanın rolü yargıç ve jüriye normal bir jüri üyesinin mevcut kanıtlardan elde 
edemeyeceği bilgiyi sunmaktır (Blau, 1998, s.112). Uzman tanıklar uzmanlaşmış 
olduğu alanda uzman kanıtı sunma hakkına sahiptir (Freckelton ve Selby, 2009, 
s.25). Uzman tanığa gerçekten uzman diyebilmek için uzmanın mutlak surette 
alanında yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Aksi takdirde yeterliliği olmayan kişi 
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tarafından hazırlanacak bir rapor mahkemeye sunulma değeri taşımaz (Roberts ve 
Zuckerman, 2010, s.493). Bir suçlunun özelikleri itibariyle  ne kadar suç işlediğine, 
bir diğer tabirle kaç suç eyleminin içinde yer aldığına dair bilgilerin ve  kanıtların 
mahkemeye sunulması yönünde birçok ülke tarafından farklı metodlar 
kullanılmaktadır  (Freckelton, 2008, s.79).  

Uzmanın gerçekten de kendi alanında uzman olup olmadığına karar vermek 
yargıç için yanıtı kolay olmayan bir sorudur (Kapardis, 2010, p.231). Bu nedenle 
hakimler, uzman tanıklığı konusunda uzmanlığından tam emin olamadıkları ancak 
davalı veya davacı tarafından dinlenilmesi istenen bir uzman tanıkla karar 
aşamasında bir tartışma yaşama korkusu nedeniyle uzman kişilerin tanıklığına izin 
verme konusunda isteksiz davranmaktadırlar (Rosech, Zaph & Hart, 2010, s.139). 
Suçlu profili oluşturarak elde edilen kanıtlar Amerika Birleşik Devletlerinde hem 
duruşma hem de hükmün açıklanması aşamalarında kabul edilmektedir. Ancak 
diğer ülkelerin yargılamaları bu konuda çok daha tedbirlidir. Her ne kadar profil 
oluşturma metodu mahkemelerde adli sistemin son kısmında açıklamalar sunuyor 
olsa da mesela İngiltere ve Avustralya suçlu profili oluşturanların uzman kişi olarak 
sunulmasını kabul etme konusunda isteksiz davranmaktadır. 

 Bu konudaki isteksizliğin sebepleri birbirinden farklıdır, süreç ve sonuç alma 
konusunda tam bir uyum yoktur. Bu konuda sivil duruşmalarda, kurallarda ve 
düzenlemelerde suçlu profili oluşturmaya bağlı olarak sunulan uzman kanıtından 
kaynaklanabilecek muhtemel suçlamaları göz önüne almak önemlidir (Haelwood, 
Ressler, Depue, ve Douglas, 1999; Turvey, 1999 aktaran Patheric, 2006, s.67).  

Amerika Birleşik Devletleri’nde mahkemeler tarafından kabul edilen ortak bir 
standart bulunmamaktadır; ancak uzmanlık görüşünün kabul edilebilmesi için bazı 
şartlar bulunmaktadır. Amerika’da örneğin, federal mahkemeler Daubert Kuralı’nı 
takip etmektedir. Temyiz mahkemesi 1993 yılında aldığı bir kararla Daubert v. 
Merrel Dow Pharceuticals kapsamında bilimsel bir kanıtın kabulüyle ilgili 
standartları belirlemiştir.  

Daubert Kriterleri 

Daubert bir kanıtın geçerliliğinin test edilmesinde dört ana faktörün göz önüne 
alınması gerektiğini belirtmiştir. Bunlar: 

 i) Tahrif Edilebilirlik 

 ii) Yanlış Oranı 

 iii) Emsal Arama  

iv) Genel Kabul şeklindedir (Memon, Vrij ve Bull, 2003, p.170). 

Birleşik Krallık’ta suçlu profili oluşturma işini yapanların çoğu psikiyatrist ya da 
psikologtur. Birleşik Krallıkta, psikologların British Psychological Society tarafından 
nitelikleri, uzmanlıkları ve tecrübe sahibi oldukları alanlar doğrultusunda yemin 
etmiş ve kayıtlı olmaları beklenmektedir (Memon, Vrij ve Bull, 2003, s.170). Her ne 
kadar duruşma öncesinde suç araştırması işi içinde artan bir şekilde yer alsalar da 
onların duruşma anında ya da cezalandırma sürecinde yer alma yönünde çok az 
fırsatları ve potansiyelleri bulunmaktadır (Meyer, 2007, s.234).  
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Yapılan bir araştırmaya göre; mahkemeye gönderilen çalışılmış 90 vakanın 
içinde sadece 6 vakada iki profil oluşturucusu mahkeme salonuna ulaşmayı 
başarmıştır. Gözlenen şudur ki, suçlu profili oluşturma metodu (profiling), İngiliz adli 
sisteminde uzman kanıtı olarak hiç kabul edilebilir nitelikte değerlendirilmemiştir. 
Bunda tanımsal anlamdaki problemler ve bilimsel temelli bilgi konusunda yaşanılan 
görüş ayrılığı rol oynamıştır. Örneğin, R. V. Stagg (102) ve R. V. Guilfoyle (41) olarak 
tanımlanan suçlu profilleri kabul edilebilir niteliği taşımamıştır (Meyer, 2007, s.234-
235). 

Uzman ifadesindeki bilginin kabul edilmesi sivil ve suçlulara ait duruşmalarda 
hayati derecede önemlidir (Krauss, Cessar ve Strother, 2009, s.2). Bu bilgilerin 
bazıları yasal anlamda DNA analizi kadar kabul edilebilir niteliktedir, ancak bazıları 
ise fizikçilerin beyanı, astrologların anlatımı gibi kabul edilemeyecek türdendir. Bu 
nedenle yeni tekniklerin bilimsel olsun ya da olmasın mevcut kabul edilebilir kanıt 
standartlarına uyup uymadığını ya da uyarlanıp uyarlanamayacağını belirleme 
zorunluluğu vardır (Meyer, 2007, s.208). 

        Uzman kişinin ifadesini mahkeme ortamında en yararlı kılan unsur mahkemeye 
ortalama bir jüri üyesi ve yargıçın sahip olduğu bilgi ötesinde kanıt sunuyor 
olmasıdır. Konunun bu kısmı aynı zamanda uzman ifadesi meselesini tartışmalı hale 
getirmektedir (Krauss, Cessar ve Strother, 2009, s.2). Uygun uzman tanıklığının yasal 
karar alıcılarının (yargıçların) daha iyi karar almaları konusunda yardımcı mı olduğu 
yoksa uygun olmayan bir uzman raporunun kafa karıştırarak yargıçlarla, jüri 
üyelerini yanlış mı yönlendirdiği hala belirsizliğini korumaktadır (Krauss et al, 2009, 
s.2). Ancak Palermo ve Kocsis (2005) uzman ellerin elinde olduğu sürece suçlu profili 
oluşturmadan taraf olduklarını belirtmişlerdir (Palermo ve Kocsis, 2005, s.121). Bank 
ve Packer (2007), uzman tanıklığının güvenilirliğinin tanıklık yapılmadan önce 
yapılan her şeyin güvenilirliğine bağlı olduğunu ifade etmiştir (Bank ve Packer, 2007, 
s.443).  

Mahkeme salonlarında suçlu profili oluşturma yönünde uzman görüşünü de  
içeren yöntem birçok kez kullanılmak istenmiş ancak davranış tutarlılığı, karakter 
kanıtı, suçun değerlendirilmesi, yeganelik analizi, tehlikelilik değerlendirmesi, 
bağlantı analizi gibi tekniklerin birçoğunun kabul edilebilirlik standartlarından uzak 
olduğu tespit edilmiştir (Meyer, 2007, s.213).  

MAHKEMEDE OLUŞTURULAN SUÇLU PROFİLİNDE 

SORUNLAR 

Farklı mesleklerden birçok kişi suçlu profili oluşturma tekniğinin bağımsız bir 
araştırma aracı olduğu yönünde hemfikirdirler. Ancak, suçlu profili oluşturma 
konusunda bazı durumlarda riskler ortaya çıkmaktadır. Özellikle kişisel bağlamda 
suçlu profili metodunun kanıta dayalı bir veri olarak değerlendirilmesi veya 
mahkemede sorgulanmadan, diğer kanıtlar göz önüne alınmadan kabul edilmesi ve 
bu çerçevede suçlu hakkında peşinen karar verilmesi durumlarında ortaya 
çıkmaktadır. Örneğin Boon ve Davies profiling tekniğindeki problemleri şöyle 
açıklamıştır. “Unutulmamalıdır ki, suçlu profili oluşturmanın bir suç araştırmasına 
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katkısı sadece destekleyici bir unsur olarak olabilir. Bunun dışında profiling 
metodunun ortaya koyduğu suçlu profillerinin doğru olup olmadığından ziyade bu 
metodun bir sorgulamayı yanlış yönlendirip yönlendirmediği akılda tutulmalıdır. Bu 
nedenle her ne kadar bazı vakalar profiling metodunun prestijini yükseltse de 
(Ormerod, 1996) diğer vakalardaki girişimler şüphe ve kötümserlikle yani 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Alison ve Canter, 1999, s.40,41). 

UZMAN GÖRÜŞÜNE YÖNELİK ELEŞTİRİ  

Kriminal profil oluşturmada uzman görüşüne yönelik önemli bir “şüphecilik” 
bulunmaktadır. Bir eleştirmen son zamanlarda psikiyatrist ve psikologların suçun 
şüphelilerine yönelik profil oluşturmada bir uzmanlıklarının olmadığına dair görüş 
belirtmiştir. Bu konudaki esneklik yaklaşımı ileriki süreçte suçlu profili konusunda 
herkesin tanıklık edebileceği dezavantajı ortaya koyacaktır. Bu konuyla ilgili olarak 
özellikle suçla ilgili duruşmalara katılan adli psikologlar ileride sadece suç psikolojisi 
üzerine uzmanlığı olan kişilerin mahkemelerde tanıklık edebileceğini belirtmişlerdir 
(Ormerod, 1999, s.223). 

ADLİ SOSYAL HİZMETLER SUÇLU PROFİLİ OLUŞTURMA 

YÖNTEMİ’NİN NERESİNDE YER ALABİLİR? 

Bilindiği üzere Türkiye’ de suça karışan gerek yetişkin gerekse çocuk grubuyla 
sosyal hizmet uzmanı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi de çalışmaktadır. Yetişkin 
suçlularla daha çok Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkif Evlerinde çalışılırken, 
suça sürüklenen çocuklarla 2005 yılında yapılan bir düzenlemeyle birlikte Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 
ve Adalet Bakanlığına bağlı Denetimli Serbestlik Merkezlerinde çalışılmaktadır. 

Resmi Gazete’de 04.09.2009 tarihinde yayımlanan 27339 sayılı Koruma Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Sosyal Bakım Rehabilitasyon Merkezleri 
Yönetmeliği’nde amaç; suça sürüklenen veya ceza infaz kurumundan salıverilen 
çocuklar ile duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara uğramış ve sosyal 
rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu tespit edilen çocuklardan haklarında bakım 
tedbiri/korunma kararı verilen çocukların rehabilitasyonunun açılacak merkezlerle 
sağlamaktır (ASPB,Çoc. Hiz.  Gen. Müd. Yönet., (vd) ). Şeklinde ifade edilmiştir. 

7-18 yaş grubu aralığında bulunan erkek ve kız çocukların ayrı ayrı 
yararlandırıldığı bu kuruluşlarda sosyal hizmet uzmanı bahsi geçen yönetmelik’in 4. 
maddesi e bendinde belirtildiği gibi merkeze kabul edilen her çocuk için 
görevlendirilen, çocuğun merkeze uyumunun sağlanması amacıyla çocuğu takip 
eden ve mesleki çalışma sürecinde vaka sunumunu yapan meslek elemanlarından 
birini temsil etmektedir. Çocuk mahkemelerinde sosyal çalışma görevlileri çocuk 
mahkemelerinin en önemli yardımcılarıdırlar. Sosyal çalışma görevlisi, psikolojik 
danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet alanlarında eğitim veren 
kurumlardan mezun meslek mensuplarını ifade eder. Çocuk Koruma Kanunu’na 
göre, Adalet Bakanlığınca mahkemelerde en az lisans öğrenimi görmüş olanlar 
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Sosyal hizmet 

uzmanının önemli 
görevlerinden biri 

kanunla ihtilafa 
düşmüş çocuğun 

değer, düşünce ve 
davranışlarında 

değişim yaratmaktır. 

 
Denetimli serbestlik; 
kişinin işlediği bir suç 

nedeniyle 
tutuklanması ya da 

mahkemece hakkında 
mahkumiyet kararı 

verilmesi sonucunda 
ceza infaz kurumuna 

girmesi yerine, 
cezasını toplum 

içerisinde gözetim ve 
denetim altında 

çekmesini ifade eder. 

arasından yeterli sayıda sosyal çalışma görevlisi atanır (Akyüz, 2011, s.69). Sosyal 
Çalışma görevlilerinin görevleri Çocuk Koruma Kanunu’nun 34. maddesinde 
sayılmıştır. Bunlar; 

a) Görevlendirildikleri çocuk hakkında derhal sosyal inceleme yapmak, 
hazırladıkları raporları kendilerini görevlendiren merciye sunmak,  

b) Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması veya sorgusu sırasında yanında 
bulunmak,  

c) Bu kanun kapsamında mahkemeler veya çocuk hakimleri tarafından verilen 
diğer görevleri yerine getirmektir (Akyüz, 2011, s.69).  

Suçluluk alanında sosyal hizmetin amacı, suçlunun rehabilitasyonunun 
sağlanmasıdır. Bu, suçlunun kendisini, diğerleriyle ilişkisini ve toplumda kendisinden 
beklenenin ne olduğunu anlamasında yardımcı olunması demektir. Sosyal Hizmet 
Uzmanının önemli görevlerinden biri kanunla ihtilafa düşmüş çocuğun değer, 
düşünce ve davranışlarında değişim yaratmaktır (Younghusband, 1978, s.132-144; 
akt. Devaisa ve Devaisa, 1992, s.121-125). Görüldüğü gibi, sosyal hizmet temel iki 
amacı olan sosyal işlevselliğin artırılması ve sosyal koşulların iyileştirilmesi 
çerçevesinde toplumdaki birey, gurup ve topluluklarla çalışmaktadır (Acar, 2011, 
p.234).  

       Sosyal hizmet, çocuk suçluluğu alanında da gerek çocuğun suça yönelmesini 
önleme ve çocuğu koruma, gerekse suç davranışından sonra çocuğun toplumla 
bütünleşmesi sürecinde yapılacak çalışmalarda çok önemli bir role sahiptir (Acar, 
2011, s.234). 

DENETİMLİ SERBESTLİK KAVRAMI 

Kişinin işlediği bir suç nedeniyle; tutuklanması ya da mahkemece hakkında 
mahkumiyet kararı verilmesi sonucunda ceza infaz kurumuna girmesi yerine, 
cezasını toplum içerisinde gözetim ve denetim altında çekmesini ifade eder. Bir 
başka ifade ile ilgili mahkemece hakkında mahkumiyet kararı verilip, cezaları 
ertelenen, salıverilen ve hakkında hapis cezası dışında herhangi bir tedbire 
hükmedilen çocuk, şüpheli, sanık veya hükümlü için yine mahkemece belirlenen 
koşullar ve süre içinde, denetim veya denetleme planı doğrultusunda, kişilerin 
toplum içerisinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psikososyal sorunlarının çözülmesi, 
salıverme sonrası korunması, toplum ile bütünleşmesi ve buna benzer her türlü 
ihtiyaç alanlarında program ve kaynak sağlama, bilgilendirme, yönlendirme ve 
yardım hizmetlerini kapsayan toplum temelli bir uygulamadır (Güngör, 2008, s.227).  

Türkiye’de denetimli serbestlik sistemi 2005 yılında 5402 sayılı Denetimli 
Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu ile kurulmuştur. 
Sistemin kurulması ile birlikte kısa süreli ceza alanların ceza infaz kurumuna 
girmeden cezasının infaz edilmesi, soruşturma aşamasında sanığın hürriyetinden 
yoksun bırakılmaması, ceza infaz kurumundan salıverilen eski hükümlülerin topluma 
uyumunun sağlanması, suçtan zarar gören mağdura suç nedeniyle karşılaştığı 
problemlerinin çözümünde yardımcı olunması ve bunun gibi çağdaş tedbirler, ceza 
adalet sistemine dâhil edilmiştir. Denetimli Serbestlik sistemi tüm Türkiye’de aynı 
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Sosyal araştırma 

raporunda; şüpheli 
veya sanığın kimlik 

bilgileri,  suç geçmişi, 
sağlık bilgileri, ailesi, 
yaşadığı yer, arkadaş 

çevresi, eğitimi, 
sosyoekonomik 

durumu, bilişsel ve 
psikolojik durumu, 

alkol ve madde 
kullanım durumu vb. 

belirtilir. 

zamanda uygulamaya konulmuş, 133 şube müdürlüğü 2005 yılının son çeyreğinde 
faaliyete başlamıştır (Kale, 2009, s.20). Denetimli serbestlik tedbiri kararında 
hükümlünün değerlendirilmesi bir süreçtir. Bu süreçte kullanılan temel araçlar 
değerlendirme formu, denetim planı, denetim raporu, değerlendirme raporu, sosyal 
araştırma raporu ve salıverme öncesi düzenlenecek rapordur. Bu plan ve raporlar 
şube müdürlüğünün rehberlik hizmetleri birimi tarafından hazırlanır ve 
değerlendirilir (Kurt, 2008, s.266). 

SOSYAL ARAŞTIRMA (İnceleme) RAPORU 

Sosyal Araştırma Raporu; şüpheli veya sanığın kendisinin ve çevresinin 
sistemli bir bakış açısıyla değerlendirildiği ve toplumla bütünleşmesi amacıyla 
ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynaklarla ilgili önerileri içeren, 
soruşturma ve kovuşturma sırasında şube müdürlüğünde görevli denetim görevlisi 
tarafından hazırlanan rapordur (Kurt, 2008, p.269).  

        Sosyal araştırma raporunda; şüpheli veya sanığın kimlik bilgileri, varsa önceki 
suç bilgileri, sağlık bilgileri, biyografisi, ailesi, yaşadığı yer, arkadaş çevresi, eğitimi, 
kişisel özellikleri, sosyal ve ekonomik durumu, bilişsel ve psikolojik durumu, alkol ve 
madde kullanım durumu, topluma ve mağdura karşı taşıdığı risk ile raporu 
düzenleyen denetim görevlisine karşı tutum ve davranışı belirtilir. Raporun sonuç 
bölümünde şüpheli veya sanığın yaşamında risk oluşturan durumlar değerlendirilir 
ve toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu hizmet, program ve kaynaklar 
belirtilir (Kurt, 2008, s.270).   

SONUÇ 

Tüm verilen bu bilgilerin ışığında Suçlu Profili Oluşturma Metodunun hala 
dinamik ve üzerinde çalışmaların yoğunlaştığı bir alan olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Genel anlamda polis ve adli psikologlardan oluşan suçlu profili 
oluşturucularının arasına sosyal hizmet uzmanının da dahil olmasının biraz zaman 
alabileceği varsayılmaktadır. Ancak sadece suçun mağdurlarıyla ilgili değil aynı 
zamanda şüpheli ve sanıklarla ilgili de sosyal inceleme raporu hazırlayan sosyal 
hizmet uzmanlarının mesleki birikimleri ve göstereceği çabalarla suçlu profili 
oluşturucusu olma yönünde hızla mesafe alabilecekleri düşünülmektedir. 

Ayrıca, sosyal hizmet uzmanı suç ve suç psikolojisi üzerinde akademik eğitim 
alarak (Ör: master, doktora yaparak) mahkemelere suçlu profili konusunda bilirkişi 
sıfatıyla hizmet verebilir konumuna erişeceği düşünülmektedir. Her ne kadar 
mahkeme ortamında hazırlanan suçlu profili konusunda ağırlıklı olarak 
psikiyatristler ve adli psikologlar görev alsa da gerek yetişkin mahkûmlarla gerekse 
suça sürüklenen çocuklarla bire bir çalışan sosyal hizmet uzmanlarının suç ve suç 
psikolojisi alanında alacakları ek eğitimlerle suçlu profili metodunu kullanarak 
mahkemeye rapor sunma konusunda epey katkı sunabileceğine inanılmaktadır. 
Burada özellikle suça karıştırılan çocuk ve yetişkin mahkûmlarla yapılan bireysel 
görüşmeler ve evlerine yönelik olarak yapılan sosyal incelemelerden müracaatçı ve 
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müracaatçının sosyal çevresi hakkında elde edilen bilgilerin kullanılabileceği 
öngörülmektedir. 
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•Suçlu profili oluşturma (offender profiling) özellikle 1970’li yıllarda 
Amerika’da FBI’ın yürüttüğü çalışmalarla ivme kazanmış ve bugünkü dinamik 
konulardan biri hâline gelmiştir. Suçlu Profili Oluşturma Tekniği; olay yeri 
incelemesinden, suçla ilgili yaşanan olaylardan ve suçu işleyen kişinin suç 
işleme şeklinden yola çıkarak suçluya dair bilgileri derlemek şeklinde 
tanımlanabilmektedir. 

•Profil oluşturmada amaç her şeyden önce suç ve adalet sistemine yardımcı 
olmak ve suça karşı mücadele etmektir. Bu bağlamda üç ana amaç vardır. 
Birinci amaç: suç ve adalet sistemine suçlunun sosyal ve psikolojik 
değerlendirmesine dair bilgi sağlamak. İkinci amaç: suç ve adalet sistemine 
suçlunun sahip olduğu kişisel eşyalar hakkında psikolojik değerlendirme 
yapmak. Üçüncü amaç görüşme önerileri ve stratejileri sağlamaktır. 

•Suçlu Profili Oluşturma Tekniği 1970’li yıllarda Amerika da peşi sıra ortaya 
çıkan seri tecavüz ve cinayet vakalarının faillerine yönelik kişisel bilgi 
toplayabilme amacıyla doğmuştur . 

•İstatistiksel Yaklaşım, olay yerinde bulunan bilgi ve çeşitli davranış analizleri 
ile suçlunun karakter özellikleri ve psikolojik sürecine ulaşılmasını hedefleyen 
bir teknik temeline dayalıdır . 

•Klinik Profil Oluşturma Yaklaşımı, klinik pratisyenlerin klinik tecrübelerine, 
bilgilerine ve sezgilerine dayanarak suçun özelliklerinden sonuç çıkarmaya 
çalışır. 

•Jeografik Suçlu Profili Oluşturma Tekniği; suçu işleyen kişinin yaşadığı yerin 
suçların mekân içindeki dağılımlarına bakılarak tahmin edilebileceği 
düşüncesi temeline dayanmaktadır. 

• Türkiye’de suçlu ile ilgili ilk çalışmalar Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlamıştır. 
Çeşitli dönemlerde istatistikçiler ve ceza hukukçuları tarafından 
üniversitelerin ve resmî kurumların desteği ile suçlar üzerine ciddi 
araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de genel suçlu profilini ortaya 
koymaya yönelik ilk sosyolojik araştırma 1992 yılında “Türkiye’de Suçlular” 
adıyla kitaplaşan çalışmadır. 

•Suçlu profili oluşturma konusunda uzman olduğu düşünülen kişiler sıklıkla 
adli konularda yardımcı olmak amacıyla mahkemelere tanıklık etmeleri için 
çağrılmaktadırlar. Ancak yine de mahkemeler tarafından bir suç hakkında ve 
bireysel konularda uzmanlardan adli görüş bildirmelerinin istenmesi yeni 
yeni yaygınlaşmaya başlamıştır . 
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

DEĞERLENDİRME SORULARI 

1) Aşağıdakilerden hangisi Suçlu Profili Tekniğinin yararlandığı disiplinlerden biri 
değildir? 

A) Psikoloji  

B) Kriminoloji  

C) Sosyoloji   

D) Biyoloji  

E) Psikiyatri      

 

2) Holmes ve Holmes’e göre Suçlu Profili metodu aşağıdaki suçlardan hangisinde 
kullanılamaz? 

A) Fiziksel istismar   

B) Cinsel İstismar 

C) Yaralama  

D) Öldürme 

E) Banka soygunu    

 

3) Aşağıdakilerden kangisi 1955 yılında Alman Kriminolog Ernst Kretchmer 
tarafından ortaya konulan suçlu insan bedeni şekillerinden biri değildir? 

A) Athletic  

B) Dysplastic  

C) Asthenic  

D) Focused  

E) Leptosome    

  

 

4) Asağıdakilerden hangisi Cesare Lombroso’nun suçluların karşılaştırılarak suç 
davranışının anlaşılması ve tahmin edilmesinde ele aldığı konulardan biri değildir? 

A) Fiziksel özellikler  

B) Eğitim   

C) Coğrafi Bölge   

D )Irk   

E) Gelir durumu    
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5) Evrensel olarak kabul edilen ilk suçlu profili çalışması nerede gerçekleştirilmiştir? 

A) Londra   

B) Paris   

C) New York    

D) Berlin  

E) Viyana     

     

6) Aşagidakilerden hangisi İstatistiksel Yaklaşım çerçevesinde David Canter’in 
suçlunun yakalanmasına katkı sunacağı özelikler arasında yer almamaktadır? 

A) Mesleki ve eğitimsel özellikler   

B) Suç hikâyesi  

C) Ailesel ve sosyal özellikler  

D) Bilgisayar teknolojisi   

E) Suçlunun ikamet yeri   

 

7) Türkiye’ de genel suçlu profilini ortaya koymaya yönelik ilk çalışma ne zaman 
gerçekleştirilmiştir?  

A) 1984 

B) 1995  

C) 1973    

D) 1992   

E) 2001    

 

8) Aşağıdakilerden hangisi Daubert kriterlerinden biri değildir? 

A) Tanımlanabilirlik   

B) Yanlış Oranı    

C) Emsal arama   

D) Genel Kabul   

E) Tahrif edilebilirlik     

 

9) Türkiye’ de denetimli serbestlik sistemi hangi yılda kurulmuştur? 

A) 1990  

B) 1998   

C) 2003  

D) 2005    

E) 2008    
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10) Kurt’a göre aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının hazırladığı sosyal 
araştırma raporunda yer almaz? 

A)Eğitim durumu 

B)Varsa daha önceki suç bilgileri   

C) Müracaatçının ailesine ait bilgiler   

D) Sağlık bilgileri   

E)Tatil planları   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Cevap Anahtarı: 

 1.D, 2.E, 3.B, 4.E, 5.C, 6.D, 7.D, 8.A, 9.D, 10.E 
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• Sosyal Organizasyonsuzluk Kuramı 
(Social disorganization) 

• Anomi Kuramı 

• Alt Kültür Kuramı 

• Aykırı Birleşme Kuramı 

• Aykırı Güçlendirme Kuramı 

• Ayırıcı Fırsatlar Kuramı 

• Damgalama Kuramı 

• Nötürleştirme Kuramı 
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 • Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 

• Suç kuramları hakkında bilgi sahibi 
olabilecek, 

• Karşılaştığınız vakaları suç 
kuramlarına göre analiz 
edebileceksiniz. 
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Sosyal 

Organizasyonsuzluk 
kuramı, Ekolojik 

yaklaşım veya Chicago 
Okulu olarak da 

adlandırılmaktadır.

GİRİŞ 

Genel olarak suçu açıklayan biyolojik, psikolojik ve sosyolojik kuramlar 

bulunmaktadır. Sosyolojik kuramlar, suçu açıklamak için geliştirilen kuramlar 

arasında suça en kapsamlı bakışı sağlayan kuramlardır. Sosyolojik kuramlar 

suçluluğun temelinin kültür çatışması olduğu varsayımından hareket ederek, sosyal 

ve kültürel çevredeki kriminojen koşulları incelerler. Sosyolojik kuramlar; Sosyal 

Organizasyonsuzluk Kuramı, Anomi Kuramı, Alt Kültür Kuramı, Aykırı Birleşme 

Kuramı, Aykırı Güçlendirme Kuramı, Ayırıcı Fırsatlar Kuramı ve Damgalama Kuramı 

başlıkları altında suçun yapısal süreçlerini ve çatışmaları açıklamaktadır.  

SOSYAL ORGANIZASYONSUZLUK KURAMI (SOCIAL 

DISORGANIZATION) 

Bu kuram, Park ve Burgess’in Chicago kentinde daha önceden 

gerçekleştirdikleri araştırmalardan esinlenerek geliştirilmiştir. Özellikle 1860-1910 

yılları arasında endüstrileşme ve kitlesel göçler sonucunda Chicago kentinin 

nüfusunun hızlı bir biçimde artması ve bununla ilintili olarak kentte çok önemli 

sosyokültürel ekonomik ve demografik problemlerin ortaya çıkması, bazı sosyal 

bilimcilerin bu alana dikkat kesilmelerine neden olmuştur. İlk olarak Park ve 

meslektaşları, kentteki nüfus artışıyla birlikte ortaya çıkan bu gelişmeleri, insan-

çevre etkileşimi çerçevesinde ele almışlardır. Park ve meslektaşının geliştirdiği 

İnsan Ekolojisi Kuramı, daha sonraları Shaw ve McKay tarafından suçluluk 

araştırmalarına uygulanarak daha gelişkin bir düzeye getirilmiştir (Bohm, 1997: 72). 

Sosyal Organizasyonsuzluk Kuramı bu nedenle; Ekolojik Yaklaşım veya Chicago 

Okulu olarak da adlandırılmaktadır. Bu Kuram suç olgusunu; Gelişme Bölgeleri 

(Growth Zones), Suçluluk Alanları (Delinquency Areas) ve Çember Teorisi 

(Concentric Zone) gibi kavramsallaştırmalar üzerinden analiz etmektedir. 

Burgess'e (1974) göre kentsel çevre yeni bir insan türü yaratmıştır. Bu yeni bir 

biyolojik tür değil; kentsel yaşam tarzının ürünü olan yeni bir kişilik türüdür. Kırsal 

bölgelerin samimi ve kişisel ilişkilerinin aksine, kentte yüzeysel ve maddi çıkara 

dayalı ilişkiler egemendir. Toplum artık bir arkadaşlar ve komşular birliği olarak 

değil, içerisinde kişinin kendisini bir makinedeki dişli gibi hissettiği bir düzen 

bulunmaktadır. 

Burgess’e göre suçun coğrafi dağılımı üzerine Chicago’da yapılan çalışmalar, 

suçun belirli bölgelerde yoğunlaştığını göstermektedir. Bu bölgelerde yaşayan etnik 

grupların oranları göçler nedeniyle sürekli değişse de, suç oranları bu durumdan 

pek etkilenmemektedir. Bu da suç oranı ile etnik kimlik arasında değil, ikamet 
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edilen bölgenin geleneksel olarak yüksek suç oranlarıyla karakterize edilmesiyle bir 

korelasyon bulunduğunu göstermektedir (Burgess, 1974: 84). 

Park ve Burgess (1925), sosyal düzensizlik çalışmalarında yüksek suç oranlarını 

açıklamak için suçlu yerine bölgenin özelliklerini incelemişler ve “doğal şehir 

bölgeleri” fikrini geliştirmişlerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özellikle Burgess’in “Çember Teorisi” olarak bilinen Teori şehri beş bölgeye 

ayırır. Bu bölgeler tek merkezli merkezî iş çevreleri bölgesinden, şehrin dışında 

oturanların yerleşim bölgesine doğru çemberler oluştururlar. Her bölgenin kendine 

özgü yapısı, kültürü, organizasyonu, kendine has sakinleri vardır. I. bölge 

Chicago’nun iş merkezidir. II. bölge geçiş bölgesidir. Bu bölgede akıl hastalığından 

suça kadar her tür sapma oranları en yüksek düzeydedir. Bu bölgede şehrin en 

ucuz evleri, lokantaları vardır ve bu evlerde fakir insanlar yaşar. Parasal olanakları 

artan kişiler bu bölgenin dışına taşınır, onlarının yerine yeni göçmenler gelir. III. 

bölgede işçi sınıfının evleri vardır. Bu bölgede yaşayanarın işleri onların şehrin dış 

bölgelerinde yaşayanların sahip oldukları bazı imkânlara sahip olmalarına olanak 

sağlar. IV. bölgede orta sınıf profesyoneller ve küçük iş sahipleri yaşar. V. bölge ise 

şehrin en dış bölgesidir ve burada uydu kentler ve banliyo bölgesi vardır (Reid, 

  

I. BÖLGE 

İŞ MERKEZİ 

III. Bölge 

II. Bölge (Geçiş 
Bölgesi) 

IV. Bölge 

V. Bölge 
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1982: 105; Akt: İçli, 2007). Burgess’e göre merkezden çevreye doğru gidildikçe suç 

oranlarında azalma görülür.  

 
 

Chicago kuramcıları, yukarıdaki gelişmelerin sosyal düzensizlik faktörü ile 

ilintili olarak ortaya çıktığını ileri sürmektedirler:  

a) Çocuklar üzerinde sosyal denetimin önemli ölçüde yokluğu  

b) Suçlu davranışın genelde ebeveynler ve komşular tarafından onay görmesi  

c) Suç işlemek için çok sayıda fırsatın olması  

d) Meşru iş ve eğitim için çok az sayıda fırsatın var olması  

Sosyal Düzensizlik Kuramı’nın son dönemlerdeki temsilcilerinden olan 

Sampson ve Groves ise sosyal disorganizasyonun göstergeleri olarak şu faktörleri 

belirtmektedir:  

a) Yerleşimcilerin düşük düzeyde bir ekonomik yapıya sahip olmaları,  

b) Aynı yerleşim yerinde çok farklı etnik grupların varlığı  

c) Yüksek düzeyde yerleşimci hareketliliği  

d) Ailelerin fonksiyonunu kaybetmesi   

e) Kentleşme (Bohm, 1997: 74; Akt: Kızmaz, 2005: 152). 

Sosyal Organizasyonsuzluk Kuramı; heterojen yapı, çöküntü bölgeleri, sosyal 

hareketlilik, sanayileşme ve kentleşme gibi değikenlerin, doğrudan veya dolaylı 

olarak suçluluk üzerindeki etkilerine dikkat çekmektedir.  

ANOMİ KURAMI 

Anomi Kuramı Durkheim’in analizlerinden yola çıkılarak Robert Merton 

tarafından geliştirilmiştir. Bu Kuram’a göre toplumsal yapı, suçluluğu açıklar. 

Anomi Kuramı’nın gelişmesinin ilk aşamasında Durkheim, anomi kavramını sapıcı 

davranışı açıklamada kullanmıştır. Özellikle toplumda eşit olmayan süreçlerin 

yaşanması ile dezavantajlı gruplarda yer alan kişilerin avantajlı gruplara yönelik 

kıskançlık yaşaması olarak açıklamıştır (Cloward, 1968; Akt: Demirbaş, 2001: 127). 

Anomi, suçu bireysel, psikolojik ya da biyolojik etmenlerin bir ürünü olmaktan çok 

toplumsal yapı çerçevesinde açıklama amacını güden bir görüştür (Dönmezer, 

1994: 358).  
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•Çember Teorisi'ne göre yaşadığınız şehrin suç yerleşim analizini yapınız. 
Hangi semt birinci bölge, hangi semt ikinci bölge vb. 
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Durkheim tarafından ortaya atılan ve Merton tarafından geliştirilen bu 

Kuram’a göre, anomi normsuzluk demektir. Eğer bir toplumdaki kültürel ve sosyal 

yapıda bütünleşme yetersizse, toplumca istenen davranışları engelleyen sosyal-

yapısal özellikler geçerli ise anomiye doğru bir gidişten, yani normların 

yıkılmasından söz edilebilir. Merton, genel olarak toplumlar tarafından tanınan ve 

belirlenen başarı hedeflerini (toplumun üyeleri tarafından ulaşılması gereken 

zenginlik ve mesleki tanınma gibi) ortaya koymuştur. Bu hedeflere ulaşmak için 

çalışma ve miras gibi yasal yollar vardır. Bununla birlikte, belirtilen hedeflere, 

mevcut araçlarla, herkesin, aynı şekilde ulaşması mümkün olmadığından, sapma 

davranışlar ortaya çıkmaktadır. Belirli bir statüye sahip olanlar, toplumun koyduğu 

hedeflere meşru yollardan kolayca ulaşabilirlerken, belirli bir statüye sahip 

olmayanlar, aynı hedeflere meşru yollardan ulaşmakta zorlanmaktadırlar. Anomi 

yukarıda da bahsedildiği üzere kişinin toplumsal hedeflere ulaşamaması 

durumunda kendi kurallarını oluşturması yani normsuzluktur. Suçluluk ise söz 

konusu anomik (normsuzluk) sosyal yapının bir sonucu olarak ortaya çıkan 

davranışlardır. Çünkü meşru yollarla bu hedeflere ulaşamayan kişiler, ihmal edilmiş 

durumları nedeniyle, bu amaçlara ulaşmak için yüksek bir olasılıkla, sapıcı 

davranışlara yöneleceklerdir (Demirbaş, 2001: 127).  

Bireylerin toplumdaki kurumsallaşmış süreçlere yeterince vurgu yapmadan 

başarı hedefine vurgu yapan kültüre adapte olabilmek için verdikleri tepkileri 

Merton beş bireysel adaptasyon türü; 

 Uyumluluk,  

 Yenilikçilik,  

 Şekilcilik,  

 Geri çekilme ve  

 İsyan olarak sınıflandırmıştır. (Merton, 1957:135-137; Korkmaz ve 

Kocadaş, 2006:138-139; Gölbaşı, 2008:85; Kızmaz, 2005)  

1. Uyumluluk (Confirmity): Bu adaptasyon türünde birey hem toplumun 

kültürel hedeflerini, hem de bu hedeflere ulaşmak için öngörülmüş olan 

kurumsallaşmış araçları kabul etmiştir. İstikrarlı bir toplumda bireylerin çoğunluğu 

bu adaptasyon türüne uygun olarak davranır. Bu durum böyle olmadığında 

toplumun istikrarı ve devamlılığı korunamaz. 

2. Yenilikçilik (innovation): Bazı bireyler toplumun üyeleri tarafında genel 

kabul gören amaçları onaylarlar ancak söz konusu bu amaçları yasal yollardan 

gerçekleştirme imkanları/yolları sınırlı olduğu için yeni yollara ararlar. Bu kategori 

içerisinde değerlendirilebilecek bireyler; amaçlarını gerçekleştirmek için, hırsızlık 

veya zimmete para geçirmek gibi bazı suçlar işleyerek, araçsal olarak toplumda 

kurumsallaşmış bazı normların dışına çıkmaktadırlar. 
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Merton (1957), bu adaptasyon türüne, bütün toplumsal tabakalarda 

rastlanabileceğini kabul etse de, bu tür bir tepki için en büyük baskının alt 

tabakalar üzerinde olduğunu iddia etmektedir. Ona göre birçok çalışma, suçluluk 

bölgelerinin, başarılı olmak için uzlaşımsal ve meşru araçların bulunmadığı 

durumlara verilen normal bir tepki sonucu oluştuğunu göstermektedir. Bu 

bölgelerde yaşayan insanlarda, kendilerini hiçbir zaman zengin yapmayacak olan 

kol işlerinin yerine, organize suçlar, dolandırıcılık, hırsızlık vs. yolunu tercih etmeye 

doğru bir eğilim gelişmektedir. 

3. Şekilcilik (Ritualism): Bu davranış modeli, daha önceden belirledikleri 

amaçlarını gerçekleştirmekten vazgeçenleri ve o andaki yaşam biçimlerine 

kendilerini bırakanları tanımlamaktadır. Bunlar, kurallarına göre oynarlar. Bu 

grupta yer alanların, kurumsallaşmış normlara uyumları devam ettiği için bunların 

davranış biçimlerinin sapma olup olmadığı tartışılmaktadır.  

4. Geri Çekilme (Retreatism): Toplumda genel kabul gören toplumsal amaçlar 

ve yollar açısından yabancılaşan bireyleri tanımlayan bir davranış biçimidir. Geri 

çekilme davranış kalıbı, serserilik/boş gezme, alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığı 

gibi, toplumu terk etme ve yabancılaşma şeklinde kendini dışa vurur. Merton bu 

davranış biçiminin, yasal yollardan amaçlarını gerçekleştirmek için yoğun çaba 

gösterdikleri hâlde genelde başarısız olan bireylerde daha çok ortaya çıktığını 

belirtmektedir. Geri çekilenler olarak tanımlanan bu kategorideki bireyler, bir 

anlamda yaratıcı ve mücadeleci kimliklerini de terk etmişlerdir. Bu görüşlerin dile 

getirildiği 1938’li yıllarda, bu davranış biçimi en az adaptasyon modeliyken, 

günümüzde bu davranış biçiminin yaygın bir tarz olmaya başladığını görmek dikkat 

çekicidir.  

5. İsyan (Rebellion): Kültürel amaç ve yolları reddetmenin yanı sıra devrimci 

bir tutumla yeni amaç ve yolları yaratma amacını güdenleri tanımlayan bir davranış 

modelidir. Bir anlamda bu davranış biçimi, yeni bir düzenin oluşabilmesi için önceki 

kurumsal yapının değişimini öngörmektedir  

ALT KÜLTÜR KURAMLARI 

Merton ve Durkheim’in geliştirdikleri Anomi Kuramı çocuk ve yetişkin 

suçluluğunun alt kültür kuramlarına çerçeve oluşturmuştur. Alt kültür teorilerini 

genel olarak, çocuk veya genç çeteler içerisinde yer alan alt sınıfa mensup 

bireylerin, sapma ve suçluluk durumları üzerine odaklanmış kuramlar olarak 

görmek mümkündür. 

Alt kültür kuramları, toplumda belli grupların veya alt kültürlerin suçu 

onayladığını veya en azından, suça neden olan değerlere sahip olduklarını ileri 

sürerler. Böylece bu gruplarla etkileşime giren bireyler zamanla grubun sosyal 

değerlerine uyum gösterirler ve suçlu faaliyetler içinde yer alırlar. Örneğin, hırsızlık 
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yapan bir kişi, grubun diğer üyelerinden hırsızlığın iyi, en azından izin verilebilir bir 

davranış olduğunu öğrenebilir (İçli, 2007: 98; Ümit, 2007: 84). 

Kuram’ın öncülerinden Cohen, suç alt kültürünün bir kural dizisi değil, saygın 

yetişkin toplumun normlarından farklılaşan hatta çatışan bir yaşam biçimi 

olduğunu söylemektedir. Çocuk suçluluğunun en fazla işçi sınıfı çocuklarında 

gözlendiğini söyleyen Cohen, bir sosyal tabaka içinde yaşarken çocukların hepsinin 

orta sınıf ölçüm çubuğu ile değerendirildiklerini ve bu değerlendirmede başarılı 

olabilmek için gereken rekabet koşullarından mahrum bulunduklarını ifade 

etmiştir. Bu mahrumiyet sonucunda ise çocuklar hayal kırıklığı yaşamakta ve ait 

oldukları orta sınıf değerlerini lanetlemeye yönelmektedirler (Cohen, 1971: 88-91). 

AYKIRI BİRLEŞME KURAMI 

Edwin H. Sutherland (1949); suçu, farklılaşmış birlik dediği şeyle 

ilişkilendirmektedir. Çeşitli alt kültürlerin bulunduğu toplumda, kimi toplumsal 

çevreler yasa dışı etkinlikleri özendirme eğilimi gösterirken, ötekilerde bu eğilim 

bulunmaz. Kişiler, suç normlarını benimseyen insanlarla birlik olarak suça 

yönelirler. Sutherland’a göre suç davranışı, çoğu kez, birincil gruplar, özellikle de 

gizli gruplar içerisinde öğrenilmektedir. Bu Kuram, ruhsal farklılıkların suçluları 

öteki insanlardan ayırdığı görüşüne karşıttır. Kuram suç etkinliklerinin tıpkı yasaya 

uygun davranışlarda olduğu gibi öğrenildiğini, onlarla aynı gereksinim ve değerlere 

yöneltildiğini ileri sürmektedir. Hırsızlar tıpkı geleneksel işlerde çalışanlar gibi para 

kazanmak ister ve bunu gerçekleştirmek için yasa dışı yollara saparlar (Giddens 

2000: 187).  

Sutherland’a göre, suçlu davranış çocuklukta öğrenilir, suça elverişli koşullar 

ortaya çıktığında da kişinin suçlu davranış kalıplarıyla ve suçlu gruplarla etkileşim 

sıklığına ve yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkar (Akt: Ümit, 2007: 81). 

AYKIRI GÜÇLENDİRME KURAMI 

Öğrenme sürecine daha yeterli açıklamalar getirebilmek için Robert L. Burgess 

ve Ronald L. Akers bu Teori’yi geliştirmiştir. Amaçları, Sutherland’in Teorisi’ni daha 

genel davranış teorisi olan B.F. Skinner’in çalışmasıyla bütünleştirmektir. Akers’e 

göre, insanlar sosyal davranışı operant şartlanma ile öğrenirler, davranış onu takip 

eden uyarıcı tarafından kontrol edilir. Sosyal davranış,  başkalarının davranışının 

model alınması ve doğrudan şartlanma yolu ile elde edilir. Davranış, olumlu 

ödüllerle güçlendirilir, negatif uyarıcı (ceza) veya ödülün kaybedilmesiyle 

zayıflatılır. (negatif güçlendirme) 

İnsanlar, onlar için önemli olan başkalarından, belirli davranışları iyi veya kötü 

olarak tanımlayan normları ve uyum biçimlerini öğrenirler. Bu tanımlar, davranışın 
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Kişinin davranışı, 

başkaları tarafından 
değerlendirilmekte, 
etiketlenmektedir. 

güçlendirilmesinde ve davranış için ipucu rolü oynamada önemlidir. İnsanlar 

davranış hakkında ne kadar çok olumlu tanıma sahip olurlarsa, o tür davranışta 

bulunmaları da o kadar sıklaşır. İnsanlar bu tanımları, arkadaş gruplarından, 

aileden öğrenebilecekleri gibi okuldan, dinî kuruluşlardan veya diğer gruplardan da 

öğrenebilirler. Suçla ilgili olumlu veya nötr tanımlar olumsuz tanımlardan daha 

baskın olursa, tanımlar suça yöneltir. Kişiler bir kez suça ilişkin faaliyetlere 

başlarlarsa davranışları çeşitli faktörlerden etkilenir. Sapmış davranış taklitten 

kaynaklanır ve sosyal destekle devam eder (Siegel 1989: 195-196; Akt: İçli, 2007: 

121-122). 

AYIRICI FIRSATLAR KURAMI 

Bu Kuram; Anomi ve Alt Kültür Teorisi, Sosyal Organizasyonsuzluk ve 

Aykırılıkların Birleşimi Teorileriyle ilişkilidir. Bu Teori’nin varsayımları, genel olarak 

çocuk suçluluğu ve yetişkin davranışlarına uygulanmışsa da Coward ve Ohlin bu 

Teori’yi özellikle çocuk suçluluğu alt kültürüne katılım biçimlerine yönelik 

geliştirmiştir. Cloward ve Ohlin’e göre, toplumda bağımsız suçlu alt kültürleri 

vardır. Bu Teori’ye göre, suçlu alt kültürü alt sınıfta yoğunlaşır. Merton ile aynı 

fikirde oldukları nokta, geleneksel toplumda kendilerini başarısızlar olarak gören 

insanların başarı kazanmak için yeni davranışları için yenilikçi yollar aramalarıdır. 

Yasal yollarla ilerleme konusunda ümitsiz olanlar, benzer görüşteki kişilere katılıp 

suçlu alt kültürü oluşturabilirler. Grup desteği, onların yasal olmayan faaliyetlere 

katıldıktan sonra gelişen utanç, korku veya suçluluk duygularını yenebilmelerine 

yardım eder. Bireylerin suçlu alt kültürüne katılmaları aynı zamanda kişisel başarı 

kazanmalarını, onaylanmalarını ve doyuma ulaşmalarını sağlar (Siegel, 1989: 173). 

Bu yaklaşımda hayal kırıklığını girmek için mevcut yollar arasında yapılan 

tercihi belirleyen dinamikleri açıklamak üzere Sutherland’in sapmanın sosyal 

etkileşim için öğrenildiği önerisine başvurulduğu görülmektedir. Onlar alt kültürü, 

engellenmiş fırsatların yarattığı gerilime kolektif bir uyum süreci olarak görürler. 

Meşru fırsat kanalları gibi gayrimeşru fırsat kanalları da eşit dağıtılmadığından, üç 

farklı suç altkültüründen söz edilebilir. Üçünü de oluşturan sosyal gerilim kaynağı 

anomi üreten engellenmiş meşru fırsatlardır. Farklılığı yaratan ise, sapkın uyumda 

izlenen özgün kanallardır (Akt: Ümit, 2007: 90-91).    

DAMGALAMA KURAMI 

Damgalama Yaklaşımı, 1930’larda Frank Tannenbaum tarafından 

tanımlanmıştır. Tannenbaum, etiketleme sürecinin kişi açısından sonuçları ile 

ilgilenmiştir. Ona göre, kişiyi suçlu yapma süreci, etiketleyip, dışlayıp, yaptığı 

davranış konusunda onu bilinçlendirmek, onun şikâyet edilen özelliklerini 



Suç Kuramları 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  9 

 

 

pekiştirmek şeklinde işlemektedir. Yani kişinin davranışı, başkaları tarafından 

değerlendirilmekte, etiketlenmektedir (Reid, 1982: 168; Akt: İçli, 2007: 127). 

Etiketleme teorisyenleri, suçun nasıl bir sosyal etkileşimin ürünü olduğunu 

göstermeye çalışmışlardır. Onlara göre insanlar, öğretmenler, polisler, komşuları, 

ebeveynleri ve arkadaşları tarafından bu şekilde etiketlendikleri için sapmış veya 

suçlu olurlar. 

Damgalama Kuramı’nın suç olgusuna yaklaşım biçimi, önceki kuramlardan 

temelde bir ayrışmayı temsil etmektedir. Bir anlamda önceki kuramlar; “birey niçin 

suç işlemektedir” sorusuna odaklanırken, Damgalama Kuramı da, “niçin belirli 

davranışlar sapma olarak tanımlanmaktadır?” sorusuna yanıt arama çabası 

içindedir (Marshall, 1999: 212). Damgalama Kuramı özellikle, davranışların illegal 

ve legal sınırlarını belirleyen kuralları ve hukuk sistemini sorgulamaktadır. Bu 

sebeple Kuram, suç işleyen birey üzerine değil, kuralları koyanlar üzerine 

odaklanmaktadır.  

Genel olarak bakıldığında, Damgalama Teorisi’nin yanıtını aradığı iki temel 

soru vardır:  

1. Toplumsal olarak sapma nasıl oluşmaktadır veya kuralları kim koymaktadır?  

2. Bireyin etiketlenmesi, onun davranışları üzerinde nasıl bir sonuca yol 

açmaktadır? (Kızılçelik, 1996: 150). 

Damgalama Yaklaşımı’nın öncülerinden olan Becker’e göre suç olgusu, 

toplumda egemen sınıf veya güçlü konumda olanların çıkarsal öngörüleri 

çerçevesinde inşa edilen bir tanımlama biçimi ile ilintilidir. Bu Yaklaşım, suçun bir 

davranışsal özellik olmaktan çok, hukuksal bir tanımlamayla alakalı bir olgu 

olduğunu göstermektedir. Yani Becker’e göre bazı sosyal gruplar, sapkın olarak 

etiketlenmede kullanılabilecek bazı kuralları koymakta ve bireylerin bu kurallara 

olan uyum durumlarına göre, onları sapkın veya uyumlu bireyler biçiminde 

damgalamaktadır (Marshall, 1999: 212; Kızılçelik, 1996: 150). O hâlde Becker’e 

göre, suçlu ile suçlu olmayan arasındaki fark, suçlunun sadece etiketlenmiş 

olmasıdır. Becker’in bu bakış açısından hareket edildiğinde, suçlu bireylerden çok, 

kural koyucuların suçlu görülmesi gerekmektedir. Aslında suçun bir tanımlama 

biçimi olarak ele alınmasını gerektiren bazı durumların olduğu bir gerçektir. 

Örneğin, bazı ülkelerde, esrar kullanımı veya homoseksüellik gibi daha önceden suç 

eylemleri olarak kabul edilen bazı davranışların günümüzde suç kapsamından 

çıkartılması, suçun görece bir tanımlama biçimi olduğunu göstermektedir. Aynı 

şekilde, ülkeler/toplumlar bazında suç eylemlerinin farklılaşması da (örneğin, bir 

ülkede alkol kullanma bir suç eylemi olarak görülürken, başka bir toplumda suç 

olarak görülmez) bunun bir örneğini oluşturmaktadır. 

Bu Kuram’ın diğer bir temsilcisi olan Lemert ise, sapmayı birincil ve ikincil 

sapma şeklinde ayırmıştır. Ona göre, bireyin ilk norm ihlali olarak görülen birincil 

sapma, geçici bir durumu betimlemektedir. Bu normsal ihlal, bireyin suçlu bir 
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kimlik kazanmasını sağlayan bir sapma olarak görülmez. Bireyin gerçekten suçlu bir 

kişiliğe dönüşmesi, ikincil sapma ile oluşmaktadır. Çünkü ikincil sapmada, bireyin 

sosyal normlara olan tepkisi pekişmektedir. Damgalanan birey, sapkın altkültür 

gruplarıyla iletişime girerek, suçlu kültürü etrafında yeniden sosyalleşmektedir. 

Ona göre gerçek suçluluk, aslında bu yeni sosyalleşme biçimiyle ortaya çıkmaktadır 

(İçli, 2007: 113). O hâlde bu Yaklaşım’a göre; cezaevleri, ıslah evleri ve akıl 

hastaneleri, sapkınlığı pekiştiren kurumlar olarak işlev görmektedir (Kızmaz, 2005: 

159). 

NÖTRLEŞTİRME KURAMI 

Bu Kuram’ın öncülerinden Matza ve Sykes, suçlu çocukların büyük bir 

bölümünün, eylemlerinden dolayı suçluluk hissettiğini ve bu duyguyla baş 

edebilmek için de, her türlü rastonelleştirmeye gittiklerini belirtmişlerdir. Onlara 

göre, suçlu alt kültürü, işlediği suçu rasyonelleştirebilmesi açısından, kişiye gerekli 

tüm olanakları sağlamaktadır. Matza ve Sykes, bu “yaptığını haklı gösterme” 

durumunu, “Nötrleştirme Teknikleri” olarak adlandırmaktadırlar. Onlara göre genç 

birey, toplumun genel düzenine aykırı değer ya da davranış biçimlerini değil, bu 

“nötrleştirme tekniklerini” öğrenmekte, bu suretle de suç işlemektedir (Matza ve 

Sykes, 1962: 196). 

Nötrleştirme Kuramı üç öneri bağlamında sınıflandırılabilir:  

Birincisi, her birey toplumun davranış standartlarına ve temel ahlak 

duygusuna bağlılık geliştirir.  

İkincisi, bazı insanlar nötrleştirme teknikleri diye adlandırılan teknikleri 

kullanmayı öğrenerek, bu standartları kendi kendilerine askıya alırlar.  

Üçüncü olarak, nötrleştirme tekniklerini kullanan bireylerin çocuk ve yetişkin 

suçlu eylemlerine katılma olasılıkları yüksektir.  

Bir başka ifadeyle, nötrleştirme teknikleri bireylere normal davranışlardan 

uzaklaşarak, zaman zaman sapmış davranışlara yönelme olasılığı sağlar. Suçlular 

bazı eylemlerinden dolayı suçluluk duyarlar. Eğer genel değerler sisteminin yerine, 

suçlu alt kültürünün yarattığı değer sistemi geçirilmişse, bir suçluluk duygusu söz 

konusu olmayabilir (Matza ve Sykes, 1962: 196).   

Nötrleştirme tekniği beş temel kategoriye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki 

“sorumluluğu üzerine almamak”tır.  Bu teknik aracılığıyla birey, suçundan çok, 

kendini suça iten faktörleri ön plana çıkarmaktadır. Bunlar; ailenin ilgisizliği,  yakın 

çevrede yer alan kötü arkadaşlar, çevre şarlarının çok ağır olması gibi faktörler 

olabilir. İkinci temel teknik, “verilen zararın büyüklüğünü kabul etmemektir”. 

Burada suçlu, gerçekleştirdiği eylem yasalara aykırı olsa bile, karşısındakine önemli 

bir zarar vermediğine inanmaktadır. Üçüncü nötrleştirme tekniği mağdurun 

varlığını kabul etmemek ve onu yaralanmayı hak eden bir kişi olarak kabul 
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etmektedir. Bu nötrleşirme tekniğine göre, yaralama gerçek bir yaralama değil hak 

edilenin yapılmasıdır. Dördüncü temel nötrleştirme tekniği, “suçlayanları suçlama” 

ya da “kınayanları kınama”dır. Matza ve Sykes’a göre suçlu çocuk, bu teknik 

aracılığıyla, dikkati kendi sapmış davranışlarından çok, bu davranışı ortaya ortaya 

çıkaran eğilimlerin nedenlerine çekmektedir. Bu da beraberinde dış dünyayı 

suçlama özelliğini de getirmektedir. Matza ve Sykes’a göre bu tutum toplumdaki 

resmî yetkililere yöneltilirse, daha da kritik bir hâl almaktadır (Matza ve Sykes, 

1962: 196).   

Sonuncu nötrleşme tekniği ise, suçlu bireyin, içinde yer aldığı grubun 

kararlarına ve yaşam biçimine sadık kalması gerektiğine inanmasıdır. Genç birey 

için bağlı bulunduğu gruba uyum sağlamak çok önemlidir. “Yalnızca kendimi 

düşünerek yapmadım” ifadesi bu konuda adeta sloganlaşmıştır (Matza ve Sykes, 

1962: 196).   
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•11 yaşında Ahmet İzmir’de ilkokul dördüncü sınıfa devam 
etmektedir. Ahmet ailesi ile birlikte üç yıl önce Mardin’den İzmir’e 
göç etmişlerdir.  Babası ilkokul mezunu, annesi ise okuryazar 
değildir. Ahmet’in üç kardeşi vardır. Ahmet’in babası inşaat 
işçisidir. Annesi ise zaman zaman ev temizliğine gitmektedir. 
Ahmet’in okulu ile ilgilenen aile üyesi bulunmamaktadır ve Ahmet 
okul çıkışlarında yeni edindiği arkadaşları ile İzmir sokaklarında 
başıboş dolaşmakta ve aile üyelerinden bu konuda hiçbir tepki 
almamaktadır. Ahmet’in arkadaşları marketlerden ve büyük 
alışveriş merkezlerinden hırsızlık yapmaktadır. Ahmet de 
arkadaşları ile birlikte zaman zaman hırsızlık yapmaya başlamıştır.  
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•Suçu açıklamaya yönelik pek çok sosyolojik suç kuramı 

geliştirilmiştir. Her kuram suçu farklı bir biçimde analiz etmektedir. 

•Sosyal Organizasyonsuzluk Kuramı suç olgusunu; gelişme bölgeleri 
(growth zones), suçluluk alanları (delinquency areas) ve Çember 
Teorisi (concentric zone) gibi kavramsallaştırmalar üzerinden analiz 
etmektedir. Kuram'a göre suça sürüklenen bireyler şehrin belli 
bölgelerinde yaşamaktadırlar. 

•Anomi Kuram'ına göre eğer bir toplumdaki kültürel ve sosyal yapıda 
bütünleşme yetersizse, toplumca istenen davranışları engelleyen 
sosyal-yapısal özellikler geçerli ise anomiye doğru bir gidişten, yani 
normların yıkılmasından söz edilebilir. Bireyler bu yapı içerisinde 
gerçekleştirdikleri eylemleri mantığa büründürmektedir. 

•Alt Kültür Kuramı'nda ise suça sürüklenen bireyler kendilerini 
birlikteyken rahat hissettikleri, kendileri gibi olan kişilerle bir arada 
yaşamayı tercih etmektedir. Bu da kendi alt kültürlerini 
oluşturmalarına neden olmaktadır. 

•Suçu farklı şekillerden tanımlayan kuramlar arasında öne çıkan bir 
diğer kuram ise Damgalama Kuramı'dır. Bu Kuram kişilerin 
davranışlarını başka insanların damgalaması ve damgalanan kişinin 
damgalayan kişi ve topluluklardan uzaklaşması demektir. 
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Aşağıdakilerden hangileri sosyal disorganizasyonun göstergelerinden biri 

değildir? 

a) Yerleşimcilerin düşük düzeyde bir ekonomiye sahip olmaları 

b) Yerleşim yerlerindeki homojen yapı  

c) Yüksek düzeyde yerleşimci hareketliliği 

d) Ailelerin fonksiyonunu kaybetmesi 

e) Kentleşme 

 

2. “Toplumda eşit olmayan süreçlerin yaşanması ile dezavantajlı gruplarda yer alan 

kişilerin avantajlı gruplara yönelik kıskançlık yaşaması” olarak açıklanan kuram 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Sosyal Organizasyonsuzluk Kuramı 

b) Anomi Kuramı  

c) Aykırı Birleşme Kuramı 

d) Ayırıcı Fırsatlar Kuramı 

e) Damgalama Kuramı 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin toplumdaki kurumsallaşmış süreçlere 

yeterince vurgu yapmadan başarı hedefine vurgu yapan kültüre adapte olabilmek 

için verilen tepki kategorisinde yer almaz? 

a) Yenilik  

b) Gelenekçilik 

c) Çekilme 

d) İsyan 

e) Uyumsuzluk 

 

4. Hırsızlık yapan bir kişinin, grubun diğer üyelerinden hırsızlığın kötü olmayan en 

azından izin verilebilir bir davranış olduğunu öğrendiğini savunan kuram 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Anomi Kuramı  

b) Aykırı Birleşme Kuramı  

c) Ayırıcı Fırsatlar Kuramı 

d) Alt Kültürler Kuramı 

e) Damgalama Kuramı 
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5. Sosyal davranışın başkalarının davranışını model alma yoluyla şartlanma ve 

öğrenme ile geliştiğini ifade eden kuram aşağıdakilerden hangisidir? 

a)Aykırı Birleştirme Kuramı 

b) Ayırıcı Fırsatlar Kuramı 

c) Aykırı güçlendirme Kuramı  

d) Alt Kültürler Kuramı 

e) Anomi Kuramı 

 

6) Anomi ve Alt Kültür Teorisi, sosyal organizasyonsuzluk ve aykırılıkların birleşimi 

kuramlarını birlikte kullanan kuram aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Aykırı Birleştirme Kuramı 

b) Ayırıcı Fırsatlar Kuramı 

c) Aykırı güçlendirme Kuramı  

d) Alt Kültürler Kuramı 

e) Anomi Kuramı 

 

7) “Belirli davranışlar niçin sapma olarak tanımlanmaktadır? Toplumsal olarak 

sapma nasıl oluşmaktadır?  Bireyin etiketlenmesi davranışlarını nasıl 

değiştirmektedir?” sorularına cevap arayan kuram aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Anomi Kuramı  

b) Aykırı Birleşme Kuramı 

c) Ayırıcı Fırsatlar Kuramı 

d) Alt Kültürler Kuramı 

e) Damgalama Kuramı 

 

8) Sorumluluğu üzerine almamak, verilen zararın büyüklüğünü kabul etmemek, 

suçlayanları suçlamak, kınayanları kınamak biçiminde bir yaklaşıma ait kişinin 

durumunu hangi kuram daha iyi açıklar? 

a) Anomi Kuramı  

b) Aykırı Birleşme Kuramı 

c) Ayırıcı Fırsatlar Kuramı 

d) Nötürleştirme 

e) Damgalama Kuramı 
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9)  Suç davranışı, çoğu kez, birincil gruplar, özellikle de gizli gruplar içerisinde 

öğrenilmektedir. Ruhsal farklılıkların suçluları öteki insanlardan ayırdığı görüşüne 

karşıttır. 

Yukarıda özellikleri verilen Kuram hangisidir? 

a) Anomi Kuramı  

b) Aykırı Birleşme Kuramı 

c) Ayırıcı Fırsatlar Kuramı 

d) Nötrleştirme Kuramı 

e) Damgalama Kuramı 

 

10) Aşağıdakilerden hangisi Chicago kuramcılarının belirttiği sosyal düzensizlik 

faktörü içersinde yer almaz? 

a) Çocuklar üzerinde sosyal denetimin önemli ölçüde yokluğu 

b) Suçlu davranışın çevreden onay görmesi 

c) Suç işlemek için çok sayıda fırsatın olması  

d) Meşru iş ve eğitim için çok az sayıda fırsatın var olması 

e) Yerleşimcilerin ekonomik düzeyinin yükselişi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı: 

1.B, 2.B, 3.E, 4.D, 5.C, 6.B, 7.E, 8.D, 9.B, 10.E 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 

•Çocukların suça itilmesinin 
önlenmesinin yollarını öğrenecek, 

•Alternatif kurum dışı 
rehabilitasyon programlarını 
kavrayacak, 

•Adli sosyal hizmet alanında sosyal 
hizmet uzmanlarının rolünü 
anlayacak, 

•Türkiye’de çocuk adalet 
sistemlerini bileceksiniz. 
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Çocuklar, 

özgürlüklerinden 

yoksun bırakılmadan 

rehabilite edilmelidir. 

 

 

Yapılan araştırmalara 

göre çocuklar yaptıkları 

suç eylemini oyun 

olarak 

algılamaktadırlar. 

 

GİRİŞ 

Çocuğun suça sürüklenmesi konusunda pek çok araştırma yapılmıştır. Bu 

araştırmalar gelişim sürecinde karşılaştığı pek çok faktör nedeniyle çocuğun suça 

sürüklendiğini ortaya koymuştur. Yani “suçlu çocuk yoktur suça itilen veya 

sürüklenen çocuk vardır” yaklaşımı artık dünyada ve Türkiye’de kabul edilmektedir. 

Dünyada gelişim kuramları ve suç araştırmaları sonucunda ortaya çıkan bu gerçek 

ile mücadele etmek amacıyla Birlişmiş Milletler tarafından hazırlanan ve birçok 

ülke tarafından kabul edilen pek çok kural hazırlanmıştır. Bu uluslararası 

sözleşmelere taraf olan ve yükümlülükleri kabul eden ülkelerden biri de 

Türkiye’dir. 

Sosyal hizmet açısından bu aladaki yerimizin ne olduğu değerlendirildiğinde 

göze çarpan ilk konu tarihsel süreçte adli sosyal hizmet alanında sosyal hizmet 

uzmanlarının varlıklarını ilk gösterdikleri uygulama alanının suça sürüklenen 

çocuklar alanı olduğu görülmektedir. Bu alanda sosyal hizmet uzmanlarının rol ve 

işlevlerini incelemeden önce suça sürüklenen çocukların özelliklerine değinmekte 

fayda vardır. 

ÇOCUĞUN SUÇA İTİLMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK 

YAKLAŞIMLAR 

Yukarıda belirtilen nedenler dikkate alındığında çocuklara yetişkinlerden 

farklı bir şekilde müdahale edilmesi düşüncesi dünyada özellikle de avrupa 

ülkelerinde kabul edilen bir görüştür. Çocuğun gelişimsel özellikleri dikkate 

alındığında, yaptığı davranışın mahiyetini anlayabilecek ve analiz edebilecek bilişsel 

düzeye sahip olmadığı anlaşılmaktadır. 

Suça yönelme nedenleri dikkate alındığında; 

Bir gruba dâhil olma isteği,  

Suçu oyun olarak algılama,  

Can sıkıntısı nedeniyle suç işleme gibi faktörlerin karşımıza çıktığı 

görülmektedir.  

Bu nedenle suça itilen çocukların, yetişkin suçlulardan farklı ele alınması 

gerekmektedir.  

Çocuğun özgürlüğünden mahrum edilmeden rehabilite edici yollar ile tedavi 

edilmesi onun tekrar suça yönelmesi ihtimalini azaltmaktadır. Çünkü çocuğun 

içinde bulunduğu yaş dönemine özgü bilişsel gelişim özellikleri dikkate alındığında 

yaptığı davranışın sonuçlarını kavrayabilecek durumda olmadığı görülecektir. 

Gelişmiş ülkelerde çocuğun bu özelliğinden dolayı katı disiplin yöntemleri ve 

özgürlüğü kısıtlayıcı cezalandırma yöntemleri yerine “alternatif kurum dışı” 
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Sanık: Suçu işleyen 

kişi 

Mağdur: Suça maruz 

kalan kişi 

 

 

Diversiyon; yolundan 

çevirmek, 

güzergâhtan 

ayrılmak anlamında 

kullanılmaktadır. 

 

rehabilite edici yöntemler uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu konuda yeniden 

sosyalizasyonu hedef alan ve çocuğun suçtan arınması için özellikle Alman Çocuk 

Adalet sisteminde oldukça iyi uygulamalar bulunmaktadır.  

ALTERNATİF KURUM DIŞI REHABILITE EDİCİ YÖNTEMLER 

Alman Gençlik Adalet Sistemi’nde “alternatif kurum dışı uygulamalar” olarak 

tanımlanan rehabilite edici uygulamalar, suça itilen çocuğun işlediği suçun karşılığı 

olarak kapalı ceza infaz kurumlarında değil açık kurumlarda rehabilitasyonunu 

hedeflemektedir. Bu uygulamalar ile çocuk için birçok şans yakalanabilmektedir. 

Çünkü yapılan araştırmalar mahkemelerce belirlenen ağır yaptırımların suçlu 

davranışları engellemediğini, tam tersine hükümlünün tekrar suça yönelme 

gerekçesi olduğunu göstermektedir. Yani vaktinden önce ve kısıtlayıcı müdahaleler 

etkili olmaktan çok zarar verici olmaktadır (Tekin 2003). 

Alternatif sistemde, çocuğun suça itilme nedenlerinin anlaşılabilmesi 

amacıyla ilçe sosyal hizmet müdürlüğünde çalışan ve gençlik mahkemesi tarafından 

görevlendirilen bir sosyal hizmet uzmanı, çocuğun ve ailesinin özelliklerini ayrıntılı 

olarak inceleyen bir sosyal inceleme raporu hazırlamakta ve bu raporu mahkemeye 

sunmaktadır. Hâkim tarafından değerlendirilen raporda çocuğun suça itilmesine 

neden olan etmenler dikkate alınarak çocuk hakkından bir karar verilmektedir. Bu 

kararlar aşağıda anlatılan çeşitli programlar aracığıyla gerçekleşmektedir. 

Gençlik Mahkemesi Kanunu çerçevesinde, diversiyon tedbir, çalışma 

yükümlülüğü, sosyal araştırma kursları, gözetme yükümlülüğü, sanık-mağdur 

uzlaştırma programı tutukevi veya cezaevi yerine oluşturulan projelerdir. 

Yukarıda belirtilen diversiyon programlarının amaçları şunlardır: Diversiyon 

programına katılan kişinin etiketlenmesi ve özgürlüğünün kısıtlanması önlenmekte; 

bireye problem çözümleri konusunda destek verilmektedir.  

ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASINA ALTERNATIF 

PROGRAMLAR 

Çalışma Yükümlülüğü Getirme 

Gençlik hâkimince, 14-21 yaş arasında, hafif ve orta ağırlıklı bir suç işlemiş 

gence, suçunun karşılığı olarak belli bir süreliğine bir kamu kurumunda ücretsiz 

çalışarak cezasını tamamlaması kararının verilmesidir. Örneğin hırsızlık suçu işlemiş 

bir genç için üç ay boyunca huzurevine giderek bu kurumdaki işlere yardımcı 

olması kararı verilebilir. Çocuğun bu kurumdaki çalışması sosyal hizmet uzmanı ve 

kurumda bulunan bir yetkili aracılığı ile gözlenir. 
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Gözetme Talimatı 

Bu programın amacı gencin 6 aydan 12 aya kadar, gençlik yardım 

kuruluşunda görevli bir sosyal hizmet uzmanı ile yoğun bir gözetme içinde 

olmasıdır. Bu talimat çok farklı şekillerde, gencin durumu dikkate alınarak 

uygulanabilmektedir. Örneğin gencin bireysel veya grup terapisi alması ya da 

ihtiyacı olan farklı bir rehabilitasyon hizmeti alması sağlanabilmektedir. Gözetme 

talimatı ile gencin kişisel ilişkileri düzenlenmeye, sorunlarının sosyal çevresi 

içerisinde ortaya konulması ve gencin bir eğitim tedbirine tabi tutulması 

sağlamaktır. Böylelikle gencin içerisinde bulunduğu güç yaşam koşullarının 

değiştirilmesi, bu doğrultuda sorumluluk bilincinin kazandırılması, sorunlara karşı 

dayanıklılığın sağlanması, özerklik kazanma ve karar verme bilincinin geliştirilmesi 

sağlanmaktadır (Tekin 2003). 

Sanık-Mağdur Uzlaştırma Programları 

Bu programlar mağdur ve sanık için, çatışmaları taraflar arasında çözmek 

amacıyla tarafsız bir üçüncü kişi ile birlikte yargı dışı bir savunma ortamı 

yaratmaktadır. Bu programda, sanık ve mağdurlar genellikle suç olayı öncesi 

birbirlerini tanımaktadırlar. Suç olayı da genelde iki taraf arasındaki tartışma 

sırasında olmuştur. Okulda kavgaya karışan ve birbirlerine şiddet uygulayan iki 

öğrenci arasında uzlama için bu tür bir program uygulanabilir. 

Program sırasındaki bireysel karşılaşma, taraflar arasında olay hakkında 

açıklama yapma, özür ve zararın tazminini sağlamaktadır. Bu görüşme çoğu kez 

mağdur ve sanığa yeni roller vermekte ve problem durumunun birlikte çözümünü 

sağlamaktadır.  

Mağdur-sanık uzlaştırma programları, düzenli olarak sorun çözme 

danışmanlığı ve/veya sorun konusunda “arabuluculuk”; zararın tazmini için bir 

anlaşma; zararın tazmini için sanığa görevler verme ve sanığın gayretlerinin ceza 

süresi içerisinde göz önünde bulundurulmasını sağlamaktadır (Tekin 2003). 

Arabuluculuk sistemi hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için bk. 

http://www.arabulucu.com/cocuk-genclik-akran-arabuluculuk/suca-suruklenen-

cocuklara-yonelik-onarici-adalet-programlari-ve-cocuk-arabuluculugu. 

ADLİ SOSYAL HİZMET ALANINDA SOSYAL HİZMET 

MÜDAHALESİ 

Suça sürüklenen çocukların özelliklerinden (bk. İnsan Davrınışı ve Sosyal 

Çevre I, Ünite 12) hareketle, sosyal hizmet uygulamasının çok boyutlu olması 

gerektiği görülmektedir. Çok yönlü ve karmaşık özelliklerin bir araya gelmesi 

http://www.arabulucu.com/cocuk-genclik-akran-arabuluculuk/suca-suruklenen-cocuklara-yonelik-onarici-adalet-programlari-ve-cocuk-arabuluculugu
http://www.arabulucu.com/cocuk-genclik-akran-arabuluculuk/suca-suruklenen-cocuklara-yonelik-onarici-adalet-programlari-ve-cocuk-arabuluculugu
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çocuğun suça yönelmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle sosyal hizmet 

uzmanları suça sürüklenen çocukların tüm özelliklerini dikkate alarak bir müdahale 

planı oluşturmakta ve uygulamaktadır.  

Suça sürüklenen çocuklara yönelik adli sosyal hizmet müdahalesi aşağıdaki 

başlıklar altında kurgulanabilir: 

 Koruyucu - Önleyici 

 Değiştirici - Geliştirici 

 Tedavi edici - Rehabilite edici   

Sosyal hizmetin temel işlevlerinden biri çocuğun suça sürüklenmeden önce 

tespit edilmesi ve buna ilişkin koruyucu önleyici hizmetlerin geliştirilmesidir. Bu 

hizmetler ülkemizde yeterli seviyede değildir. Adli sosyal hizmet alanında çalışan 

sosyal hizmet uzmanları tedavi edici ve geliştirici boyutlarda hizmet üretmektedir. 

Sosyal hizmet mesleği suça sürüklenen çocuğa ekosistem perpektifinden 

bakmaktadır. Bunun anlamı çocuğun içinde bulunduğu aile veya çevre sistemde 

ortaya çıkan bir sorunun çocuğu ve diğer sistemleri de etkilemesi üzerine 

kurgulanmaktadır. 

 
Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı üzere çocuk, içine doğduğu aileden sonra 

topluluk ve toplumun etkisi altındadır. Bu nedenle sosyal hizmet uzmanları 

özellikle çocuk mahkemelerinde çalışırken hazırlayacakları sosyal inceleme 

raporlarında yukarıda belirtilen sistem içerisinde çocuğu değerlendirmektedir. 

Çocuğun suça sürüklenmesinde belirleyici rolü olan sistemlerden biri de 

“aile”dir. Aile ne tam mikro ne de mezzo sistemdir. İkisi arasında bir yerde 

durmaktadır (Kirst-Ashman ve Hull Jr., 1999:2; Akt: Uluğtekin, 2011). Ekosistem 

Yaklaşımı’na göre işlevini tam olarak yerine getiremeyen aile çocuğu suça 

TOPLUM 

TOPLULUK 

(Sosyal Çevre) 

    AİLE 

http://foxinfocus.ca/2013/03/08/white-swan-fox-coalition-part-iii/ecmap/
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yöneltebilir. Araştırmalar aile ile ilgili pek çok nedenin çocuğun kanunla ihtilafa 

düşmesine neden olacağını ortaya koymuştur. Bu nedenle, çocuk adalet sistemine 

giren bir çocuğun ailesinin de incelenmesi, en az çocuğun incelenmesi kadar 

önemlidir (Uluğtekin, 2011). 

Sosyal hizmet uzmanları mesleki müdahalelerini yaparken aşağıdaki rollerini 

kullanmaktadırlar: 

 Savunuculuk Rolü: Müracaatçıların çeşitli nedenle haklarını 

savunamamaları durumunda onlar için onlarla birlikte savunuculuk 

yapmaktır. Örneğin çocukların özgürlüğünden yoksun bırakılmaması 

amacıyla çocukların ceza infaz kurumlarında kalmamaları konusunda 

savunuculuk yapmak. 

 Eğitici / Öğretici Rolü: Müracaatçının yaşadığı problemi önlemek için sosyal 

işlevselliğini artırmak ve ona bilgi, beceri kazandırmaktır. 

 
 

 Danışmanlık Rolü: Müracaatçıların kendilerini tanıma, farkındalığını 

artırma, davranışlarını değiştirme ve problematik durumlarla başetmeyi 

öğrenmelerini sağlamak. 

 Arabuluculuk Rolü: Müracaatçının sosyal işlevselliğini artımak için 

kaynaklar ve hizmetlerle bir araya gerimektir. 

 Vaka Yöneticisi Rolü: Müracaatçıların ihtiyaç duyduğu uygun hizmetlerle 

onları bağlantılandırmak, koordine etmek ve hizmetin sürekliliğini 

sağlamaktır. 

 Sosyal Değişme Ajanı Rolü:  Müracaatçıların yaşamlarını daha anlamlı ve 

kaliteli geçirebilmeleri amacıyla onları etkileyen problemlerin çözümüne 

yönelik politkalara etki etmektir. 

Yukarıda bahsedilen rolleri gerçekleştirmek üzere sosyal hizmet uzmanları 

çocuk adalet sistemi içerisinde; 

 Çocuk mahkemelerinde, 

 Ceza infaz kurumlarında (hapishanelerde), 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=CqHd4lQewGFCPM&tbnid=uEAgCadu4VTfcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://childrenandthelawblog.com/tag/juvenile-justice/&ei=Rq_dUoroLYmr0QW0tICACA&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNHf1f7DmTRjQf5DdPN_Bm9IfgSZcg&ust=1390346417895942
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 Rehabilitasyon merkezlerinde, 

 Denetimli serbestlik uygulamalarında görev almaktadır. 

 

Çocuk Mahkemelerinde sosyal hizmet uzmanları suça sürüklenen çocuk ile 

birlikte mahkemeye çıkmaktadır. Bu süreçte yasalar karşısında çocuğun 

savunucusu ve danışmanlık rolünü üstlenmektedir. Çocuk hakkında sosyal 

inceleme raporu hazırlamaktadır. Bu raporun hazırlanmasının nedeni çocuğu suça 

iten nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenler ile bağlantılı uygun tedbir kararlarının 

alınmasıdır. 

Ceza İnfaz Kurumlarında sosyal hizmet uzmanları çocuğun rehabilitasyonu 

ve suç davranışının sonuçları konusunda çeşitli eğitimler düzenler ve verir. 

Müdahale planı çerçevesinde önleme programları düzenler. Tahliye sonrası sosyal 

yaşama uyum ile ilgili grup çalışmaları düzenler. Öfke kontrolü ve madde 

bağımlılığının önlenmesi konusunda çalışmalar yürütür. 

Rehabilitasyon Merkezleri: Ülkemizde henüz uygulamasına yeni başlanan bir 

müdahale şeklidir. Sosyal hizmet uzmanı multidisipline bir takımın üyesidir. 

Tretman olarak da tanımlanan bu süreçte çocuğun suç davranışını ve sonuçlarını 

kavramasına yardımcı uygulamalar yapılır.  

Yukarıda bahsedilen alanlara ek olarak 2010 yılından bu yana çocuk izleme 

merkezlerinde de sosyal hizmet uzmanları görev yapmaktadır. 

Ülkemizde suça sürüklenen çoculara yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 

bağlı Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri (BSRM) bu amaçla kurulmuştur. 

Ancak bu alanda çalışabilecek uzmanlaşmış personel eksiği ve başka pek çok 

nedenle gerçek anlamda bir rehabilitasyon hizmeti verilememektedir. 

Denetimli Serbestlik: 2005 yılında Türkiye’de uygulanmaya başlanan 

denetimli serbestlik uygulamaları dünyada çok ileri düzeydedir. Sosyal hizmet 

uzmanları bu alanda danışmanlık ve eğitici rolünü çok kullanmaktadırlar. 

ADLİ SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI 

Sosyal hizmetin adli sosyal hizmet alanında krize müdahale, mağdurlara 

yönelik yardımlar, çocuk istismarı, gençlik suçlarını önleme ve okuldan atılmanın 

önlenmesi, alkol ve madde kullanımının önlenmesi konularında çalışılmaktadır 

(http://www.slideshare.net/uafswk/chapter-13-the-role-of-social-work-in-the-

criminal-justice-system). 

 

http://www.slideshare.net/uafswk/chapter-13-the-role-of-social-work-in-the-criminal-justice-system
http://www.slideshare.net/uafswk/chapter-13-the-role-of-social-work-in-the-criminal-justice-system
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TÜRKİYE’DE ÇOCUK ADALET SİSTEMİNE İLİŞKİN DURUM 

03.07.2005 tarih ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre bu Kanun’un 

amacı, korunma ihtiyacı olan (bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi 

ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru 

çocuklar) veya suça sürüklenen çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin 

güvence altına alınmasıdır. 

Çocuk Koruma Kanununa göre henüz 12 yaşını bitirmemiş olan çocukların 

ceza sorumluluğu yoktur. Fiili işlediği sırada henüz 12 yaşını bitirmemiş olması, 

çocuk açısından kusurluluğu mutlak surette ortadan kaldıran bir neden olarak 

kabul edilmiştir.   

Türkiye’de suça itilen çocukların rehabilite edilmelerine yönelik alternatif 

kurumlar ve programlar son derece yetersizdir. Ülkemizde suça sürüklenen 

çocuklar ağırlıklı olarak ceza infaz kurumlarında özgürlükleri kısıtlanarak 

“cezalandırma” mantığı ile bulundurulmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, yukarıda 

değinilen hizmetler maalesef ülkemizde yok denecek kadar az sayıdadır. Ülkemizde 

suça itilen çocuklar için çocuk eğitim evi, çocuk ceza infaz kurumları ve yetişkin ceza 

infaz kurumlarında gençlik koğuşları bulunmaktadır. Bunun dışında daha hafif 

suçlar için denetimli serbeslik hizmetleri de mevcuttur; ancak bu hizmet 2005 

yılında uygulamaya konulduğu için altyapısı henüz oturmamıştır. Bu nedenle 

çocuklara yönelik rehabilite edici uygulamaları çok başarılı değildir.  

2005 yılında yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanunu’nda çeşitli tedbir 

kararlarından bahsedilmektedir. Burada çocuğun suça sürüklenmesinin önüne 

geçebilecek çeşitli tedbirler yer almaktadır. Bu tedbirleri şu şekilde sıralamak 

mümkündür: 

a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk 

yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının 

çözümünde yol göstermeye,  

b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak 

devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna 

gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre 

ait iş yerlerine yerleştirilmesine, 

  c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir 

nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım 

yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara 

yerleştirilmesine,  

  d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi 

için gerekli geçici veya sürekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan 

maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına, 
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 e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı 

tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya yönelik tedbirdir.  

Yukarıda bahsedilen tedbirler ile çocuğun suç davranışından uzaklaştırılması 

hedeflenmektedir. Ülkemizde belirtilen tedbirlerden en berligini bakım tedbiridir. 

Bakım tedbiri kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Çocuk Hizmetleri 

Daire Başkanlığına bağlı koruma ve bakım merkezleri (KBRM) ile bakım ve sosyal 

rehabilitasyon merkezleri (BSRM) mevcuttur. 

Bu merkezlerin amacı, suça sürüklenen veya ceza infaz kurumundan 

salıverilen çocuklar ile duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara uğramış ve sosyal 

rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu tespit edilen çocuklardan haklarında bakım 

tedbiri/korunma kararı verilenlerin temel gereksinimlerini karşılamak, onların 

fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri 

gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya bir sonraki sosyal 

hizmet modeline hazır hâle gelmelerini sağlamaktır.  

Ülkemizde çok yeni bir hizmet olan bu merkezlerin suça sürüklenen 

çocukların rehabilitasyonu için henüz yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu 

kurumlar 2012 yılından itibaren revize edilmeye ve çocuklara verilen hizmetler 

nitelik ve nicelik açısından olumlu yönde değişmeye başlamıştır. Ancak dünya 

standartları ile karşılaştırıldığından henüz çok geride olduğumuz söylenebilir. 
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•Yaşadığınız yerde suça sürüklenen çocukların yoğun olarak yaşadığı bir 
bölgeyi düşününüz ve bu bölgeye ilişkin ne tür koruyucu, önleyici 
uygulamalar gerçekleştirilebileceği konusunda iki sayfalık bir rapor 
yazınız. 
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•Çocuğun özgürlüğünden mahrum edilmeden rehabilite edici yollar 

ile tedavi edilmesi onun tekrar suça yönelmesi ihtimalini 
azaltmaktadır. Çünkü çocuğun içinde bulunduğu yaş dönemine 
özgü bilişsel gelişim özellikleri dikkate alındığında yaptığı davranışın 
sonuçlarını kavrayabilecek durumda değildir. 

•Alternatif kurum dışı uygulamalarda suça itilen çocuğun işlediği 
suçun karşılığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarına yönlendirmeden 
açık kurumlarda rehabilitasyonu hedeflenmektedir. Bu uygulamalar 
ile çocuk için birçok şans yakalanabilmektedir. 

•Özgürlüğün Kısıtlanmasına Alternatif Programlar14-18 yaş 
arasındaki gençlerin ve 14-21 yaş arasındaki gençlerin hafif ve orta 
ağırlıklı işledikleri suçlarda gençlik hakimi tarafından çocuğun belirli 
bir saat süresince ücretsiz olarak toplumsal bir kurumda çalışarak 
cezasını tamamlaması kararının verilmesi. Bu programın amacı 
gencin 6 aydan 12 aya kadar, gençlik yardım kuruluşunda görevli bir 
sosyal hizmet uzmanı ile yoğun bir gözetme içinde olmasıdır. Bu 
programlar mağdur ve sanık için çatışmaları taraflar arasında 
çözmek amacıyla tarafsız bir üçüncü kişi ile birlikte yargı dışı bir 
savunma ortamı yaratmak. 

•Sosyal hizmetin temel işlevlerinden biri çocuğun suça 
sürüklenmeden önce tespit edilmesi ve buna ilişkin koruyucu 
önleyici hizmetlerin geliştirilmesidir. Sosyal hizmet mesleği suça 
sürüklenen çocuğa ekosistem perspektifinden bakmaktadır. 

•Sosyal hizmet uzmanlarının mesleki müdahalelerini yaparken 
üstlendikleri roller; savunuculuk rolü, eğitici/öğretici rolü, 
danışmanlık rolü, arabuluculuk rolü, eğitici/öğretici rolü, vaka 
yöneticisi rolü, sosyal değişme ajanı rolü. 

•Çocuk Koruma Kanunu'na göre henüz 12 yaşını bitirmemiş olan 
çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Fiili işlediği sırada çocuğun 
henüz 12 yaşını bitirmemiş olması, çocuk açısından kusurluluğu 
mutlak surette ortadan kaldıran bir neden olarak kabul edilmiştir. 
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 

ünite başlığı altında yer 

alan “bölüm sonu testi” 

bölümünde etkileşimli 

olarak 

cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI  

1)  

I. Bir gruba dâhil olma isteği 

II. Oyun olarak algılama 

III. Can sıkıntısı nedeniyle suç işleme 

Yukardakilerden hangisi ya da hangileri çocuğun suça yönelme nedenleri 

arasındadır? 

a) Yalnız I 

b) Yalnız II  

c) I ve II  

d) II ve III    

e) I, II ve III 

 

2) Alman gençlik adalet sisteminde “alternatif kurum dışı uygulamalar” olarak 

tanımlanan rehabilite edici uygulama için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

a) Suça itilen çocuğun işlediği suçun karşılığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarına 

yönlendirmeden açık kurumlarda rehabilitasyonu hedeflemektedir 

b) Suç işlemiş çocukları mahkûmiyetleri bitene kadar toplumdan uzaklaştırmak ve 

bu sayede toplum düzenini korumak 

c) Çocuğun tekrar suç işlememesi için en ağır biçimde cezalandırılarak topluma 

kazandırılması 

d) Suça itilen çocuğu kendisinin suçlu olduğuna inandırmak 

e) Suça itilen çocuğa sıfır tolerans göstermek 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi sanık - mağdur uzlaştırma programları için söylenemez? 

a) Mağdur ve sanık için, çatışmaları taraflar arasında çözmek amacıyla tarafsız bir 

üçüncü kişi ile birlikte yargı dışı bir savunma ortamı yaratmaktadır. 

b) Sanık-mağdur anlaşma yoluna gitse bile sanığın alacağı ceza hiç bir şekilde 

hafifletilmez.  

c) Bu programda sanık ve mağdurlar genellikle suç olayı öncesi birbirlerini 

tanımaktadırlar. 

d) Bu program çoğu kez mağdur ve sanığa yeni roller vermekte ve problem 

durumunun birlikte çözümünü sağlamaktadır. 

e) Mağdur-sanık uzlaştırma programları, zararın tazmini için bir anlaşma; zararın 

tazmini için sanığa görevler verme ve sanığın gayretlerinin ceza süresi içerisinde 

göz önünde bulundurulmasını sağlamaktadır. 
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4) Aşağıdakilerden hangisi suça sürüklenen çocuklara yönelik adli sosyal hizmet 

müdahalesinin verdiği hizmetlerden değildir? 

a) Çocuğun suça sürüklenmeden önce tespit edilmesi ve buna ilişkin koruyucu 

önleyici hizmetlerin geliştirilmesi 

b) Suça sürüklenen çocuğa ekosistem perpektifinden bakmaktadır. 

c) Tedavi edici ve geliştirici boyutlarda hizmet üretilmesi 

d) Çocuğun işlediği suç için en ağır biçimde cezalandırılmasını sağlayarak çocuğun 

tekrar suça yönelmesinin engellemesi 

e) Çocuğun içinde bulunduğu aile veya çevre sistemde ortaya çıkan bir sorunun 

çocuğu ve diğer sistemleri de etkilemesi üzerine kurgulanmaktadır. 

 

5)          

I. Çocuk mahkemeleri 

II. Ceza infaz kurumları 

III. Rehabilitasyon merkezleri 

IV. Denetimli serbestlik uygulamaları 

Yukarıdaki kurumlardan hangisi veya hangileri sosyal hizmet uzmanlarının çocuk 

adalet sistemi içerisinde görev aldığı kurumlardandır? 

a) Yalnız I    

b) Yalnız III      

c) I ve III    

d) I, II ve III    

e) I, II, III ve IV 

 

6) 03.07.2005 tarih ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

a) Suçlu-mağdur arasında arabuluculuk yapılması 

b) Suça itilmiş çocukların suç işlemekten vazgeçmelerini sağlamak için onların en 

etkili biçimde cezalandırılmaları 

c) Korunma ihtiyacı olan veya suça süreklenen çocukların korunması, haklarının ve 

esenliklerinin güvence altına alınması 

d) Suça itilmiş çocuklara kendilerinin suçlu olduğuna inandırılması 

e) Öncelikli olarak mağdurun haklarının korunması 
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7)       

I. Danışmanlık tedbiri 

II. Eğitim tedbiri 

III. Bakım tedbiri 

IV. İstihdam tedbiri 

2005 yılında yürürlüğe giren çocuk koruma kanununda çeşitli tedbir kararları 

alınmıştır. Yukarıda sıralanan tedbir kararlarından hangisi veya hangilerinde 

çocuğun suç davranışından uzaklaştırılması hedeflenmektedir? 

a) Yalnız I  

b) Yalnız II   

c) I ve II 

d) I, II ve III 

e) I, II, III ve IV 

 

8) Bakım tedbiri kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, Çocuk 

Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı koruma ve bakım merkezleri (KBRM) ile bakım 

ve sosyal rehabilitasyon merkezleri (BSRM) kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi 

infaz kurumlarından salıverilen çocuklar için oluşturulan bu merkezlerin kurulma 

amaçlarından biri değildir? 

a) Temel gereksinimleri karşılamak 

b) Fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli 

müdahaleleri gerçekleştirmek 

c) Aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya bir sonraki sosyal hizmet modeline 

hazır hâle gelmelerini sağlamak 

d) Suça itilen çocukları rehabilite etmek 

e) Suça itilen çocukların tekrar suç işlemelerini önlemek için onları baskı altında 

tutmak 

 

9)          

I. Çalışma yükümlüğü getirme 

II. Toplumdan uzaklaşma 

III. Gözetme talimatı 

IV. Sanık mağdur uzlaştırma programları 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri suça itilmiş çocuklara uygulanan 

özgürlüğün kısıtlanmasına alternatif programlardan değildir? 

a) Yalnız I    

b) Yalnız II 

c) I ve II 

d) II ve III 

e) I ve III 
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10) Adli sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları mesleki 

müdahalelerini yapabilmek için birtakım roller üstlenmiştir. Uzmanların bu 

üstlendikleri rolleri gerçekleştirebilmek için adalet sistemi içerisinde görev almaları 

gerekmektedir.  

Sosyal hizmet uzmanlarının Ceza İnfaz Kurumlarında aldıkları görevler için 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a) Öfke kontrolü ve madde bağımlılığının önlenmesi konusunda çalışmalar 

yürütür. 

b) Tahliye sonrası sosyal yaşama uyum ile ilgili grup çalışmaları düzenler. 

c) Suça itilen çocuk ile mağdur arasında arabuluculuk yapar. 

d) Çocuğun rehabilitasyonu ve suç davranışının sonuçları konusunda çeşitli 

eğitimler düzenler ve verir. 

e) Müdahale planı çerçevesinde önleme programları düzenler. 
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Adli görüşme, 

sorgulama süreci 
içinde en kaliteli 

bilgiyi almak 
amacıyla herkesle 

iletişime girme 
metodudur. 

GİRİŞ 

Çocuklara yönelik adli görüşme teknikleri, son yıllarda önemi giderek artan ve 
birçok akademisyen tarafından üzerinde bilimsel çalışmalar yapılan bir konudur. 
Çocukların yetişkinlere nazaran daha savunmasız oldukları gerçeği göz önüne 
alındığında başta istismar olgusu olmak üzere birçok vaka adli makamlara 
ulaşmaktadır. Ancak çocukların adli makamlara çağrılmaları sadece bir suçun 
kurbanı (victim) olmaları nedeniyle değil aynı zamvea bir adli olayın görgü tanığı 
(eyewitness) ya da suç unsurunun içinde bir şekilde yer almış olmaları (suspect) 
nedeniyle de mümkün olmaktadır. Gerek yaş durumları nedeniyle yetişkinlere 
nazaran daha sınırlı sayıda kelime dağarcığına sahip olmaları gerekse kolay etki 
altına alınabilirlik riskinin mevcut olması nedeniyle çocukla adli görüşme 
gerçekleştirmek ciddi anlamda bir eğitimi gerektirmektedir.   

Bu bölüm, Türkiye’de bu konuda yapılan akademik çalışmaların son derece 
sınırlı olması nedeniyle ağırlıklı olarak yurt dışındaki çalışmalar titizlilikle derlenerek 
hazırlanmıştır. 

Çocuklara Yönelik Adli Görüşme Teknikleri başlıklı bu bölümde öncelikle 
Çocuklara yönelik adli görüşmenin içeriğine değinilecek, ardından adli görüşme 
yöntemi olarak son yıllarda en çok kullanılan yöntem olan Bilişsel Görüşme 
(Cognitive Interview) konusuna yer verilecektir. Çocuklarla yapılan adli görüşmede 
kullanılan yardımcı yöntemler (Interview Aids), adli görüşmecinin rolü, adli 
görüşmede hafızanın yeri gibi konulara değinildikten sonra çocukla yapılan adli 
görüşmenin kayıt altına alınması konusunda bilgi verilecektir. 

 ADLİ GÖRÜŞME 

Adli görüşme, sorgulama süreci içinde en kaliteli bilgiyi almak amacıyla herkesle 
iletişime girme metodudur (Milne & Powell, 2010, s.208). İnsanlar günlük yaşamda 
görgü tanığı, kurban ve suçun şüphelisi gibi farklı rollerde ifade vermek zorunda 
kalabilir. Genelde adli olaylarla ilgili bilgi almak polisin temel görevidir (Berg, 2008, 
s.104). Tarihsel olarak polisin yaptığı adli görüşmeler geniş bir araştırma 
mekânından uzak izole bir ortamda gerçekleşmiştir. Ayrıca ilk tutuklama anından 
dağıtma anına kadar şüphelinin sahip olduğu tecrübelere polis gözetiminde olduğu 
süreç boyunca çok az önem verilmiştir (Gozna ve Horwath, 2009, s.117). Adli 
görüşme uzun yıllar polislerin birbirinden görerek uyguladıkları bir yöntem olmuştur 
(Moston ve Engleberg, 1993; Norfolk, 1997 as cited in Griffiths ve Milne, 2006, 
s.167). Şu son derece açıktır ki polis toplayabileceği tüm bilgi ve kanıtları suçun nasıl 
ve neden vuku bulduğunu ve ayrıca kim tarafından işlendiğini belirlemek için toplar. 
Polis görevlilerinin bir suç araştırmasında kanıt toplarken kullveığı en değerli 
araçlardan biri yaptığı adli görüşmedir (Hill ve Memon, 2007, s.237). Bir adli 
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Westcott ve Jones’a 

göre özrü (engeli) 
olan çocukların 

istismara uğrama 
riski diğer çocuklara 
nazaran iki kat daha 

yüksektir. 

görüşmenin temelini oluşturan iki ana amaç vardır, bunlar ne olduğunu öğrenmek 
ve bunu kimin yaptığını ortaya çıkarmaktır (Milne ve Bull 2006 as cited in Milne ve 
Powell, 2010, s.208). Bir suç sorgulaması için görgü tanığı ve suçun kurbanı 
tarafindan sağlanan bilgi hayati derecede önemlidir (Dveo, Wilcock, Behnkle ve 
Milne, 2011, s.491). Bir adli görüşme sürecinde planlama o görüşmenin ana unsuru 
olmalıdır. Etkili bir planlama olmadan etkili bir adli görüşme yapmak mümkün 
değildir (Smith ve Milne, 2011, s.107). 

Adli görüşmenin amacı görgü tanığının yaşveığı iddia edilen olay veya olaylarla 
ilgili anlatımlarını ve sorgulamaya katkı sunacak herhangi bir bilgiyi saptamaktır 
(Great Britain. Home Office, 2011, s.10). Ancak adli görüşmenin amacı zamanla, 
görüşülen kişiden itiraf elde etme çabalarından, sorgulamaya eşit ve etik anlamda 
katkı sunmak gayesiyle yüksek ve kaliteli bilgi elde etme amacına dönüşmüştür 
(Shawyer vd, 2009, s.24). Adli görüşmenin bir diğer ana hedefi ise mevcut bilginin 
geçerliliğini tehlikeye atmadan hatırlama miktarını artırmaktır (Shawyer, Milne ve 
Bull, 2009, s.32; Dveo ve Milne, 2009, s.148). 

GÖRGÜ TANIĞI OLARAK ÇOCUK  

Görgü tanığı çocuk; bir olayın kurbanı olan ya da bir olayı seyirci olarak 
gözlemleyen, bir sorgulama ya da duruşmanın raporunu yaşanılan olayın ardından 
anlattıklarıyla şekillendiren kişi olarak adlveırılabilir (Towl vd. 2008, s.28).Prescott, 
Milne ve Clarke (2011, s.257), suç fiilinin araştırılmasında tanık ifadesinin önemli ve 
ana bir kaynak olduğunu belirtmiştirler. Kebbell ve Milne (1998) 159 polisle 
İngiltere’ de yaptıkları bir araştırmada araştırmaya katılan polislerin 36%'sının görgü 
tanığının daima ya da hemen hemen her zaman sorgulamaya kritik bilgi sağlayarak 
yardım ettiğini düşündüklerini ortaya koymuştur. Ayrıca araştırma, katılımıcı 
polislerin %51’inin görgü tanıklarının sorgulanan vakanın ilerlemesine katkı 
sunduğuna inveıklarını ortaya çıkarmıştır (Santilla, Korkman ve Svenabba, 2004, 
s.22). 

Çok iyi bilinmektedir ki birçok çocuk ya suçun mağduru ya da suçun görgü 
tanığı olarak mahkeme duruşmalarında yetkili birimlere bilgi vermektedir 
(Goodman ve Kenney, 1992, s. 17; Fanetti ve Boles, 2004, s. 246). Bu durum, çocuğa 
yönelik cinsel istismar, fiziksel istismar vakaları veya çocuğun tanıklık ettiği bir 
istismar vakasıyla ilgili olabilir (Fanetti ve Boles, 2004, s.246). Çocuklar belirli 
aralıklarla yetersiz fiziksel kanıt nedeniyle adli süreç içerisinde tanıklık etmek için 
çağrılabilmektedir (Poole ve Lamb, 1998). Bu hadiselerden biri, genelde gizli kalan 
ve görgü tanığı olmayan cinsel istismar vakasıdır. Sosyal damganın doğallığı ve 
davranışın içine giren yasal olaylar istismarı gerçekleştiren kişinin işlediği suçu gizli 
tutmaya ve itiraftan kaçınmaya devam etmesine neden olabilmektedir. Buna ek 
olarak bazı cinsel istismar vakalarında hiçbir şekilde fiziksel kanıt bulunmamaktadır 
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Şiddet yatkını, alkol 
ve/veya uyuşturucu 

bağımlısı olan 
ebeveynlerin 

çocuklarını istismara 
açık bir ortamda 

bırakma olasılıkları 
daha yüksektir 

(Berliner ve Elliot 
1996). 

 

(Poole ve Lamb, 1998; Salter, 1992). Fiziksel kanıtlar, saldırgana ait sperm, kan, 
tırnak izleri, video kaydı, fotoğraf gibi maddi delillerdir. Bu nedenle çocuğun 
tanıklığının önemi, tamamlayıcı delil konusundaki yetersizlik nedeniyle daha da 
artmaktadır (Fanetti ve Boles, 2004, s.247). Çocuklar bir suça tanıklık ettiklerinde 
suçun failllerini tanımlamaları istenebilmektedir. Görgü tanığı çocuktan alınan bilgi, 
suçun şüphelileriyle ilgili listenin daraltılması ve nihayetinde şüpheli sayısının verilen 
bilgiler ışığında azaltılarak tanımlanan suç failinin seçilmesinde kullanılabilmektedir 
(Pozzulo, 2007, s.283). Son 10 yılda görgü tanığı çocuk kavramı çok aşırı şekilde 
kendine yer edinmiştir. Bu durum özellikle medya tarafından ifşa edilen yüksek 
orveaki çocuğa yönelik cinsel istismar vakaları ve resmî istatistik sonuçlarıyla 
ilintilidir (Dent, 1992, s.1). 

Peterson (2001, s.15) son 20-30 yılda çocuğun görgü tanıklığının, çocuk 
koruma alanında çalışan profesyonel meslek elemanlarının dikkatini çektiğini 
belirtmiştir. Genelde çocuğun görgü tanıklığı çocuğun görgü tanıklığı kapasitesi, 
çocukların mahkeme duruşmalarına katılımının çocukların yararına olup olmadığı ve 
çocukların kendilerini savunma yeterlilikleri üzerine odaklanılmaktadır (Quas, 
Cooper ve Wverey, 2009, s.128).  
           Çocukla ilgili birçok vakada hem suçun mağduru hem de suçun tek görgü 
tanığı çocuk olduğundan bu tür suç vakalarının tamamı çocuğun vereceği ifadelere 
bağımlı olabilmektedir (Santtilla vd. 2004, s. 22). Görgü tanıklığının yeterliliği ve 
güvenilirliği daha çok kişinin yaşı ve IQ'su gibi özelikleriyle ilişkilendirilmektedir. 
Ancak özellikle bu konular çocuğun görgü tanıklığı ile ilgili değerlendirmeler 
üzerinde etkilidir. (Ceci, Bruck ve Battin, 2000, s.169).  

Çocuğun görgü tanıklığındaki yeterliliğine yasal çevrelerin çocuğun geçerli bilgi 
sağlama kapasitesi yönündeki kötumserliği nedeniyle uzun yıllardır şüpheyle 
yaklaşılmaktadır (Luus ve Wells, 1992, s.74). Tarihsel olarak avukatlar ve psikologlar, 
çocukları daha az güvenilir görgü tanıkları olarak lanse etmişlerdir (Davies ve 
Westcott, 2006, s.155). Örneğin 1990 yılından önce İngiltere ve Galler’de 6 yaşından 
küçüklerin görgü tanığı olmasına izin verilmezdi ve mahkemede verilen yeminsiz 
ifade, kanıtlarla teyit edilmedikçe olay mahkumiyetle sonuçlanmazdı (Gitlin ve 
Pezdek, 2009, s.57). Her ne kadar çocuklar yetişkinlere nazaran yasal sistem içine 
dâhil olsalar da çocukların gelişimsel statüleri ve özellikleri bir duruşma anında 
görgü tanıklıkları gerektiğinde ortaya belirgin itirazların konulmasına neden 
olmaktadır (Malloy vd. 2012, s.105). Birçok araştırmacıya göre çocukla yapılan 
görüşme anında çocuğa yönelik davranış şekli çocuğun hatırlama sürecine etki 
etmektedir. Çünkü kurbanlar genelde eldeki tek bilgi kaynağıdırlar (Orbach ve 
Shiloach, 2007, s.115). Çocuğa yönelik cinsel istismar, genelde çocuk ve olayın faili 
dışında herhangi bir görgü tanığı ve ayrıca herhangi bir fiziksel kanıt olmaması 
özellikleriyle diğer istismar vakalarından farklılık göstermektedir. Bu nedenle ya 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  4 
 
 



Çocuklara Yönelik Adli Görüşme Teknikleri 
 

 
Yalnız bırakılan, 
denetlenmeyen 
çocuklar, birden 

çok arkadaşı ya da 
komşusu olmayan 
çocuklar istismar 
riskiyle daha fazla 
karşı karşıyadır. 

istismar mağduru çocuk yaşanılan olayı birisine anlatmalı ya da istismarın faili olan 
kişi bu konuda mutlaka bilgi vermelidir (Bussey, 2009, s.212). 
        Yasal anlamdaki müzakerelerde ve uluslararası doktrinde (Örnegin; Yeni 
Zelvea'da 1989 yılında çıkarılan Genç Kişiler ve Onların Aileleri Yasası ve Birleşik 
Krallık’ta 1989’da çıkarılan Çocuk Yasası) tüm bu yasalarda ögretilen çocukların yasal 
ortamlara girmesi nedeniyle zarar görmelerinin önlenmesi yönündeki ihtiyaçtır. 
Benzer olarak, Birleşmiş Milletlerin 1990 yılındaki Çocuk Hakları konulu Anlaşması 
çocukların yasal ortamdaki görgü tanıklığının özel bir itinayla korunmasını zorunlu 
kılmıştır (Quas ve Sumaroka, 2001, s.329). Bunun dışında, Avrupa Birliği Konseyi üye 
ülkeleri 13 Temmuz 2007 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan yeni 
anlaşmayı onaylamak için davet etmiştir. Anlaşma, Çocukların Cinsel İstismar ve 
Kötü Muameleden Korunması başlıklıydı. Yeni anlaşma şunları sağlamıştır: 

a) Herhangi bir gecikme olmadan adli görüşmeyi gerçekleştirmek  
b) Görüşmenin eğitimli profesyonel meslek elemanları tarafından 

gerçekleştirilmesini sağlamak, 
c) Birden fazla görüşmenin gerekli olduğu durumlarda mümkün ise bunun ilk 

görüşmeyi yapan kişi tarafından yerine getirilmesini mümkün kılmak  
d) Birden fazla sayıda yapılması gereken görüşmeleri mümkün olan en az 

sayıda tutmak 
e) Çocukla yapılan görüşmeye çocuğun seçtiği bir kişinin eşlik etme imkânını 

tanımak (Bigot, 2008, p.113) 

RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR 

 Bazı çocuklar istismara maruz kalırken, diğer çocukların istismara 
uğramamasının nedenini belirlemek zordur. Birçok faktör çocukları “cinsel istismar” 
kurbanı olma riski içine atabilmektedir. Sosyal izolasyon bu nedenlerden biridir.  
         Yalnız bırakılan, denetlenmeyen çocuklar, birden çok arkadaşı ya da komşusu 
olmayan çocuklar istismar riskiyle daha fazla karşı karşıyadır (Sgroi, 1982; Finkelhor, 
1984). Annenin, çocuğun yaşadığı bu durumda etkisi bulunmaktadır. Çalışmalar 
göstermektedir ki; annesi kayıp olan, çocukla duygusal bakımdan yakın ilişki içinde 
bulunmayan, cinsellik bakımından cezalveırıcı, dinsel açıdan fanatik, lise eğitimini 
bitirememiş ya da kendini izole etmiş annelerin çocuklarının istismara uğrama 
olasılığı yüksektir (Sgroi, 1982; James ve Nasjleti, 1983; Finkelhor, 1984 as cited 
inTower, 1999, s.126). Son 20 yılı aşkın bir zamveır çocuğa yönelik cinsel istismarın 
boyutu tam anlamıyla bilinmeye başlveı. Bir yetişkin ile bir çocuk veya yetişkin bir 
çocukla kendisinden yaşça epey küçük bir diğer çocuk arasındaki herhangi bir cinsel 
ilişki cinsel istismar olarak tanımlanabilir (Howe, 2005, s.212).  

“Kadınlar da çocuğu cinsel bakımdan istismar edebilir. Ancak, cinsel bakımdan 
çocuğa yönelik istismarın çok büyük çoğunluğu baba, üvey baba, annenin erkek 
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arkadaşı, erkek kardeşler, büyükbaba, amca, dayı, ailenin komşusu, arkadaşları veya 
çocuk bakıcısı gibi erkek figürler tarafından gerçekleştirilmektedir”. Şiddet eğilimli, 
alkol ve/veya uyuşturucu bağımlısı olan ebeveynlerin çocuklarını istismara açık bir 
ortamda bırakma olasılıkları daha yüksektir (Berliner ve Elliot 1996). Her ne kadar 
istismara uğrayan çocukların %25’i 5 yaşın altında iseler de 7-13 yaşları arasındaki 
çocuklar istismara en fazla uğrama riski olan gurubu oluşturmaktadır (Howe, 2005, 
s.199). 

 Westcott ve Jones’a göre özrü (engeli) olan çocukların istismara uğrama riski 
diğer çocuklara nazaran iki kat daha yüksektir (Howe, 2005, p.199). Cinsel istismar 
çocuğun; i)fiziksel ve motor gelişimini, ii)sosyal ve duygusal gelişimini ve iii)bilişsel, 
akademik gelişimini zayıflatmaktadır (Trickett ve Putnam, 1998). Çocuğa yönelik bu 
risklerin boyutu çocuğun yaşına bağlıdır (Howe, 2005, s.204). Cinsel istismar 
çocuğun duygularını anlama ve dürtüleri düzenleme becerilerini zayıflatır. Cinsel 
istismar kurbanı çocuklar bu nedenle Post-Traumatic Stress Disorder (Bozukluğu) 
(PTSD) ve post traumatik semptomlar (aşırı ihtiyatlı, rahatsızlık veren düşünce ve 
duygulara sahip olma, çaresizlik duygusu, kaçınma, donukluk ve yaşanılan istismar 
olayının yeniden gözler önüne gelmesi vb.) yaşamaktadır (Kendall ve Tackett, 2002, 
s.725). Bazı cinsel istismar mağduru çocuklar, çok düzensiz, depresyondan ızdırap 
çeken, davranış problemlerini içselleştiren veya dışavuran ve akran ilişkisi kurmakta 
güçlük çeken durumunda olabilmektedir (Howe, 2005, s.205). 

TRAVMA DERECESİ 

Tüm çocuklar cinsel istismar olayından aynı şekilde etkilenmezler. Çocuğun 
yaşadığı travmanın derecesi bazı değişkenlere bağlıdır.  
       a) İstismarın Tipi: Aile içi ensest ilişki kurbanı bazı çocuklar dışarıdan 
tanımadıkları birisinin cinsel istismarına kıyasla daha derinden etkilenebilmektedir. 
Ancak istismarı gerçekleştiren kişi çocuğun tanıdığı bir aile üyesi olmasa da çocuk 
için tehlikeli, sadist veya şiddete yatkın bir özellik taşıması durumunda çocuk 
üzerinde yine derin etkiler bırakmaktadır (Tower, 1999, s.128). 
      b) Saldırganın Kimliği: Çocukla saldırgan arasındaki ilişkinin yakın olması 
durumunda, çocuklar yaşadıkları istismar olayından daha çok travma yaşadıklarını 
belirtmektedirler. Babaları tarafından istismar edilen kız çocuklarında, anneleri 
tarafından istismar edilen erkek çocuklarına nazaran yetişkinlik döneminde daha az 
travma etkileri gözlemlenmiştir (Tower, 1999, s.128). 
     c)  İstismarın Süresi: Aile içi ensest ilişki kurbanı çocukların yaşadığı cinsel istismar 
ortaya çıkarılmadan önce bu durum 1 ila 3 yıl arasında sürmektedir. Belirli aralıklarla 
periyodik olarak yaşanan istismar olayları, tek bir kez yaşanan istismar olayına 
nazaran daha çok travma yaratmaktadır (Tower, 1999, 129). 
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Özellikle herhangi 

bir engeli olan 
çocuk istismara 
açıktır. Bununla 
birlikte bu tip 

çocuklar sesleri en 
az duyulan ve 

anlatımlarına en az 
güvenilen grupta 
yer almaktadır. 

 

 
İngiltere’de 10 
yaşından küçük 
çocuklar işlemiş 

oldukları herhangi 
bir suçtan dolayı 

sorumlu 
tutulmazlar. 

     d)  İstismarın Boyutu: Her ne kadar her türlü yanlış davranış çocuklar üzerinde 
travma oluşturabilecek etkiye sahip olsa da; çocuğa yönelik istismarın boyutunun 
artması veya çocuğa daha çok fiziksel zarar verilmesi bu bağlamda çocuk için daha 
fazla olumsuz etkilere neden olmaktadır. 
     e)    İstismara Maruz Kalan Çocuğun Yaşı 
     f)    Yaşanılan İstismarın Ortaya Çıkarılmasına Diğerlerinin Verdiği Tepkiler 
     g) İstismarın Ortaya Çıkarılma Noktası: Anlattıklarına inanılmayan ya da 
yaşadıklarını bir başkasına anlatma güveni olmayan çocuklar yaşadıkları istismarı 
yetişkinlik dönemine kadar gizli tutabilirler (Tower, 1999, 129). 
      h) İstismar Kurbanının Kişilik Yapısı: Çocuklar aynı saldırganlar gibi birbirlerinden 
farklı özellikler gösterirler. İstismara maruz kalan bir çocuk, istismara maruz kalmış 
bir diğer çocuğa nazaran farklı şekilde tepki verebilir (Tower, 1999, 129). 

ÖZEL DURUMLARI (ENGELİ) OLAN ÇOCUKLARLA YAPILAN 
ADLİ GÖRÜŞME 

Özellikle bir engeli olan çocuk istismara açıktır (Westcott, 1991). Bununla 
birlikte bu tip çocuklar sesleri en az duyulan ve anlatımlarına en az güvenilen grupta 
yer almaktadır (Poole ve Lamb, 1998, s.199). Sınırlı zekâ kapasitesi görgü tanığının 
soruları anlama ve yanıtlama becerilerini etkilemektedir (Gudjonsson, 1999, s.337). 
Amerikan Psikyatri Derneği mental geriliği olan çocuğu, 5 yaşından büyük olan, alt 
düzeyde mental fonksiyonları olan ve aynı kültür ve yaş grubundaki akranlarına 
kıyasla uyumlu davranış sergileme konusunda yetersiz olan birey olarak 
tanımlamaktadır (Wilson ve Powell, 2001, s.80). Mental geriliği olan çocuklar hafıza 
ve iletişim güçlükleri nedeniyle kendilerine ne olduğu, ne yaşadıklarını ifade etme 
konusunda zorluklar yaşamaktadırlar. Mental geriliği olan kişiyle yapılan 
görüşmeden elde edilecek bilgi tamamıyla görüşmecinin becerilerine bağlı olacaktır 
(Milne ve Bull, 1999, s.117). 

İngiltere’de Ulusal Çocuklar Bürosu herhangi bir mental engeli olan 16 yaş altı 
çocuk sayısını 360.000 olarak bildirmiştir (Hobart ve Frankel, 2009, s.122). Bunun 
dışında, bulunduğu ülkenin dilini yeterli düzeyde konuşamayan, dikkat sorunu olan, 
hiperaktif davranışlar sergileyen, duygusal rahatsızlıkları olan ve gelişimsel geriliği 
olan çocuklarda öğrenme güçlüğü olan çocuklar gibi özel durumları (ihtiyaçları) olan 
çocuk kategorisindedir (Bourg vd. 1999, s.194). Otizm ve Williams Sendromu olan 
çocuklar da bir adli görüşme ortamında bilgi verirken hastalıkları nedeniyle güçlük 
çekebilirler (Henry, Bettenay ve Carney, 2011, s.271). 
           Tüm engellerine ve etki altına alınabilirlik riskine rağmen engeli olan kişiler 
uygun şekilde kendileriyle görüşüldüğünde değerli bilgi verme gücüne sahiptirler. 
Son yıllarda engeli olan kişilerle görüşme yapan adli görüşmeciler için bir görüşme 
protokolü hazırlama yönünde girişimler vardır (Lamb vd. 2008, s.279).  
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Tüm engellerine ve 
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riskine rağmen engeli 

olan kişiler, uygun 
şekilde kendileriyle 

görüşüldüğünde 
değerli bilgi verme 
gücüne sahiptirler. 
Son yıllarda engeli 

olan kişilerle 
görüşme yapan adli 
görüşmeciler için bir 
görüşme protokolü 
hazırlama yönünde 

girişimler vardır. 

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar karakollar ve mahkemeler gibi sıradışı 
ortamlara adapte olma konusunda yetersizdirler. Bu nedenle diğer çocuklara 
nazaran bu tip çocukların sorunlarıyla uğraşmak daha zordur. Bunun dışında 
görüşme odasının öğrenme güçlüğü olan çocukların dikkatini dağıtan bir yapıdan 
uzak olması gerekmektedir (Baladerian, 1992 as cited in Milne, 1999, 173). Ayrıca, 
öğrenme güçlüğü olan kişilerle yapılan görüşmede bir kişinin (şüpheli) ismini 
öğrenebilmek diğer kişilerle yapılan görüşmede harcanan zamvean daha fazla bir 
süreyi kullanmayı gerektirebilir. Bu nedenle öğrenme güçlüğü olan kişilerle yapılan 
görüşmede yakınlık kurma başarılı bir görüşme gerçekleştirmek için zorunluluktur. 
(Bull, 1995 as cited in Milne, 1999, 173). Bunun dışında adli görüşmeci sorduğu 
sorunun anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek için sorduğu sorunun öğrenme 
engeli olan kişi tarafından tekrar edilmesini istemelidir (Bull, 1995 as cited in Milne, 
1999, s.174). 

Otizm ve zihinsel gerilik gibi özel durumu olan çocuklarla görüşme diğer 
görüşmelerden tamamıyla farklıdır (Kassin ve Gudjonsson, 2004, s.272). Bu 
gruplarla yapılan görüşmelerde sorular mümkün olduğunca kısa ve somut olmalıdır 
ve double negatif sorulara yer verilmemelidir (Bladerian, 1992 as cited in Milne, 
1999, s.174). Ayrıca görüşülen kişiden sorulan soruyu anladığından emin olmak için 
kendisine sorulan soruyu kendi cümleleriyle tekrarlaması istenmelidir (Bull, 1995). 
Zekâ geriliği olan çocukların zamanı kullanma ile ilgili problemleri vardır (Malin, 
1980). Bu nedenle bu durum ayrıntılar içinde göz önüne alınmalıdır (Milne, 1999, 
s.174). Spesifik olmayan zihinsel geriliği olan çocuk popülasyonuna yönelik yapılan 
araştırmalar, bu tip çocukların en azından gelişmekte olan çocukların mental yaşı 
düzeyinde geçerli ayrıntı verme kabiliyetlerinin olduğunu ortaya koymaktadır 
(Henry et al, 2011, s.274).  

Yukarıda da belirtildiği gibi tüm özür durumlarına ve etki altına alınabilirlik 
özelliklerine rağmen, özür durumu olan görgü tanıklarının uygun şekilde 
sorgulveıklarında değerli bilgi verecek kapasiteye sahip olduklarına dair artmakta 
olan kanıtlar bulunmaktadır. Özrü olan çocuk grubuyla yapılan görüşmelerde 
kullanılabilecek bazı ipuçları bulunmaktadır. Bunlar aşağıda maddeler halinde 
verilmektedir: 

i) Görüşmenin başlangıç kısmının uzatılmasına ihtiyaç duyulabilir. Çocuklarla 
görüşmenin başında yapılacak aktiviteler görüşmecinin görüştüğü çocuğun zihinsel 
becerileri ve anlatım yeterliliğine dair öngörü edinmesini sağlar.  
         ii) İstismar odaklı sorularla geçen görüşmelerde adli görüşmeci yavaş hareket 
etmelidir. Görüşmeci, zihinsel ve anlatım (dil) geriliği olan çocuklarla yaptığı 
görüşmelerde görüşme anında ortaya çıkabilecek sessizlik durumlarını tolere 
etmelidir. Bu tip çocuklar sorulan soruları anlamak ve yanıtlamak için daha uzun bir 
zamana ihtiyaç duyarlar (Bourg vd, 1999, s.198).  
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Çocuklar sadece 
kurban, görgü 

tanığı olarak değil 
aynı zamvea 

şüpheli olarakta 
yasal sistemin 

içine dâhil 
olmaktadır. 

iii) Özrü olan çocukla yapılacak görüşme için görüşme ortamının çocuğun 
kolayca adapte olabileceği, güvenli bir niteliğe sahip olmasına dikkat edilmelidir 
(Achieving Best Evidence In Criminal Proceedings, 2002, s.51). 

 ŞÜPHELİ DURUMDA OLAN ÇOCUKLAR 

Çocuklar sadece kurban, görgü tanığı olarak değil aynı zamvea şüpheli 
olarak da yasal sistemin içine dâhil olmaktadır (Mongetta, Salerno, Najdowski, 
Bottoms ve Goodman, 2009, s.1; Quas ve Sumaroka, 2001, s.325). Ancak, genç 
şüphelilerin sorgusu ile ilgili çok az bilgi bulunmaktadır (Redlich, Silverman, Chen ve 
Steiner, 2004, s.109). Suça sürüklenen çocuklar olgusu, genç çocuklar tarafından 
işlenen felaket türündeki bir suçun ardından medyanın ve hükûmet yetkililerinin 
dikkatini çekmektedir (Leober ve Farrington, 2001, s.xvii). Türkiye’de ise 12 
yaşından küçük çocuklar karışmış oldukları bir suçtan dolayı sorumlu 
tutulmamaktadırlar (Akyüz, 2011, s.63). 

Suça sürüklenen çocuklarla görüşme karmaşık bir etkileşimi içeriyor olması 
nedeniyle polisliğin en önemli unsurlarından biridir (Gozna ve Horwath, 2009, 
s.115). İngiltere de polislere yönelik bir araştırma; polislerin çocuklara yönelik cinsel 
istismarda bulunan şüphelilerle yaptıkları görüşmelerde iğrenme, kızgınlık 
duygunları yaşadıklarını; ancak görüşme sürecinde böyle bir duygu durumunun 
olmasının şüphelinin itirafta bulunma konusundaki cesaretini kırdığı yönünde 
spekülasyon olduğunu belirtmişlerdir (Kebell, Alison, Hurren ve Mazerolle, 2010, 
s.577). Uzun yıllardır polisler bir polis göz altısında uygun yetişkin (Appropriate 
Adult) bulundurmak zorundadır. Uygun yetişkin, çocukla yapılan bir görüşmede 
çocuğun kendini daha rahat hissetmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır 
(O’Mahony, Smith ve Milne, 2011, s.120). Uygun Yetişkin konusuna ilerleyen 
sayfalarda ayrıca değinilecektir. 

ÇOCUKLA ADLİ GÖRÜŞME NASIL YAPILMALI? 

Klinisyenler ve araştırmacılar arasında adli ortamda çocukla yapılacak görüşme 
teknikleriyle ilgili rehber konusunda bir görüş birliği vardır (e.g. Ceci, Crossman, 
Scullin, Gilstrap, ve Huffman, 2002; Cronch vd. 2006; Faller, 2007; Lamb vd. 2003; 
London, 2001; Poole ve Lamb, 1998; Saywitz ve Comparo, 1998; Saywitz, Goodman, 
ve Lyon, 2002; Sternberg, Lamb, Davies, ve Westcott, 2001; Wakefield, 2006; Wood 
ve Garven, 2000 as cited in Saywitz ve Camparo, 2009, p.105). 

Bu genel rehberin içeriğinde:   
i) Görüşmenin, çocuğun gelişimsel düzeyine uyarlanması,  
ii) Çocukla yakınlık kurarken yeterli zaman ayrılması, acele edilmemesi,  
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Bilişsel görüşme, 

görgü tanıklarından 
en üst düzeyde 

uygun bilgi alma 
konusunda 
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şeklinde de 

nitelendirilmektedir. 

 
Orijinal bilişsel 
görüşme, adli 
görüşmeci ile 
görüşülen kişi 

arasında dört ana 
aşamadan oluşur: Her 

şeyi rapor et, 
yaşanılan olayı bilişsel 
olarak yenileme, olayı 

farklı şekillerde 
hatırlamak, perspektif 
tekniğini değiştirmek. 

iii) Yapılan görüşmenin video kaydının alınması böylelikle süpervizyon ve geri 
bildirime olanak tanınması,  

iv) Destekleyici, tehditten uzak bir atmosferin görüşmede hâkim kılınması,  
v) Çocuğa yaşadığı olay hakkında bilgi verme ve açık uçlu sorulara yanıt verme 

imkânının sağlanması ve böylelikle kanıt temelli hafıza ve iletişim stratejisi 
kullanma imkânının sağlanması,  

vi) Görüşmecinin görüşme ortamında olayla ilgili anlatılanlara karşı objektif bir 
tutum içinde kalması,  

vii) Karşı tarafı etki altına alacak ve yanlış yönlendirecek tekniklerden kaçınılması, 
viii) Görüşme bitimine doğru kapanış için yeterli zamanın ayrılması, çocuğun varsa 

sorularının alınması ve çocuğa teşekkür edilmesi gibi konular mevcuttur 
(Saywitz ve Camparo, 2009, s.105-106). 

BİLİŞSEL GÖRÜŞME (Cognitive Interview) 

 Bir adli görüşme anında en önemli unsurlardan biri görüşülen kişiden mümkün olan 
en ayrıntılı bilgiyi elde etmektir. Bilişsel görüşme (CI) bu hedefe ulaşmak amacıyla 
Fisher ve Geiselman tarafından 1992 yılında geliştirilmiştir (Canter ve Youngs, 2009, 
s.218; Shawyer vd. 2009, s.27). Bilişsel görüşme (CI), hafızadan bilgi alma konusunda 
birçok teknik içeren adli bir araçtır (Memon, 1999, p.343). Bilişsel görüşme, görgü 
tanıklarından en üst düzeyde uygun bilgi alma konusunda sistematik bir yol şeklinde 
de nitelendirilmektedir (Towl vd., 2008, s.31). Bilişsel görüşme; en çok araştırılan, 
evrensel olarak görgü tanığının hafıza performansını artıran bir yol olarak 
nitelendirilen ve psikolojide son 10 yıldaki en heyecan verici gelişme olarak 
tanımlanmaktadır (Dveo, Milne, 2009, s. 147). 
            Bilişsel görüşme genelde iş birliğine açık olan kişilerde kullanılan bir görüşme 
tekniğidir (Cherryman ve Bull, 2000, s. 1999). Bilişsel görüşme, polis görevlilerinden 
ve yasal çalışanlardan gelen, görgü tanıklarıyla yapılan görüşmenin iyileştirilmesi 
yönündeki taleplere cevaben oluşturulmuştur (Clifford ve Memon, 1999, s.146; 
Saywitz ve Camparo, 2009, s.109; Kohnken, Milne, Memon ve Bull, 1999, s.24). 
Milne’e (2009)  göre bilişsel görüşme, suçun kurbanlarından ve şüphelilerinden elde 
edilecek bilginin nicelik ve niteliğinin artırılmasını amaçlar (Milne, 2009, p.102). 
Bilişsel görüşme tekniği hafıza ve iletişim olmak üzere iki ana öge üzerine odaklanır 
(Fisher ve Geiselman, 1992, s.13). Bilişsel görüşme yüksek kalitede kapsamlı bilgi 
almak için hafıza üzerinde psikolojik teoriler kullanmaktadır (Shawyer vd., 2009, 
s.27).  
            Orijinal bilişsel görüşme, adli görüşmeci ile görüşülen kişi arasında dört ana 
aşamadan oluşur (Milne, 2009, s.102). Bu aşamalar sırasıyla; i) her şeyi anlatma, ii) 
yaşanılan olayları bilişsel olarak yenileme iii) Yaşanılan olayı farklı şekillerde 
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hatırlama (ör: sondan başa doğru), iv) Perspektif tekniğini değiştirmektir (Milne ve 
Bull, 1999, s.33,34; Dveo ve Milne, 2009, s.150). 
           Her şeyi rapor et (Report everything) aşamasında, görüşülen kişiler 
hatırladıkları her şeyi söylemeleri yönünde kendilerini cesaretlendirirler. Her şeyi 
rapor et aşaması rapor edilecek daha fazla doğru bilgiye öncülük etmelidir (Milne ve 
Bull, 1999 as cited in Pakes ve Pakes, 2009, s.79). Yaşanılan olayları bilişsel olarak 
yenileme aşamasında, görüşülen kişinin tanıklık ettiği olayı zihinden yeniden geri 
getirilmesi amacı vardır (Pakes ve Pakes, 2009, s.79). 
          Üçüncü aşama olan perspektifi değiştirde adli görüşmeci görgü tanığının 
tanıklık ettiği hadiseyi farklı bir perspektiften anlatmasına olanak sağlar. Böylelikle 
görgü tanığı alışılagelen kronolojik dizi akışı dışında farklı bir perspektiften konu 
hakkında daha ayrıntılı bilgi vermesi konusunda cesaretlendirilir (Pakes ve Pakes, 
2009, s.80). Birçok araştırma bilişsel görüşmenin alışılagelen polis görüşmesi 
yöntemine nazaran görgü tanığından daha ayrıntılı bilgi alınmasını sağladığını ortaya 
koymuştur (Fisher, Geiselman ve Amador, 1989 as cited in Canter ve Youngs, 2009, 
s.219).  
            Fisher, Milne ve Bull’a (2011, s.16) göre görgü tanıkları ile görüşmecilerin 
bilişsel anlamda zor görevlerinin olduğunu belirtmektedirler. Görgü tanıkları 
karmaşık olayları hatırlayarak detaylı bir şekilde görüşmeciye anlatırken, 
görüşmeciler bir yvean dikkatli bir şekilde anlatılanları dinleyerek not alırken, diğer 
yvean görgü tanıklarına sorulabilecek diğer soruları kafalarında tasarlayarak bir suç 
teorisi geliştirmeye çalışırlar. Yapılan çalışmalar polislerin görgü tanıklarıyla 
yaptıkları görüşmelerin düzeltilmesi amacıyla geliştirilen bilişsel görüşme (CI) ve 
yükseltilmiş bilişsel görüşmenin (Enhanced Cognitive Interview),stveart polis 
görüşmelerinden görgü tanıkları ve suçun kurbanlarından daha güvenilir bilgi almak 
bağlamında üstün olduğunu ortaya koymuştur (Griffiths ve Milne, 2010, s.71). Şu 
vea İngiltere ve Galler’de polislerce görüşmelerde bilişsel görüşme tekniğinin 
kullanılması önerilmektedir (Dveo, Wilcock, Milne ve Henry, 2008, s.138; Dveo, 
Wilcock, Milne ve Henry, 2009, s.698). 
          Başlangıçta bilişsel görüşme sadece yetişkin görgü tanıkları için geliştirilmişti; 
ancak son yıllarda “çocuklarla” yapılan görüşmelerdeki etkinliği de keşfedilmiştir. 
Geiselman ve Padilla tarafından yapılan bir araştırma; bilişsel görüşme tekniğiyle 
çocuklarla yapılan görüşmelerde çocukların bilişsel görüşme tekniğiyle görüşme 
yapılmayan diğer çocuklara nazaran %21 oranında daha doğru bilgi hatırladıklarını 
ortaya koymuştur (Milne ve Bull, 1999, s.137). Bununla birlikte Gudjonsson (1999) 
öğrenme güçlüğü olan kişilerde bilişsel görüşme tekniği kullanılmaması için bir 
neden olmadığını belirtmiştir. Milne ve Bull (1996) bilişsel görüşmenin zihinsel 
engelli çocuklarda da etkili olduğuna dair kanıtlar sunmuştur (Gudjonsson, 1999, 
s.68). 
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YÜKSELTİLMİŞ BİLİŞSEL GÖRÜŞME (Enhanced Cognitive 
Interview) 

Yükseltilmiş bilişsel görüşme temelde orijinal bilişsel görüşmenin üzerine bazı 
eklemeler yapılarak ortaya çıkarılmıştır. Yükseltilmiş bilişsel görüşmede, görüşülen 
kişiyle yakınlığın kurulup kurulmadığı, kontrolün görgü tanığına görüşme anında 
transfer edilip edilmediği, soruların görüşülen kişinin mental durumuna uygun olup 
olmadığı, görgü tanığının yaşanılan olaya dair hatırladıklarını dile getirme 
konusunda cesaretlendirilip cesaretlendirilmediğini belirleme amaçlanır (Kebbell ve 
Wagstaff, 1999, s.25). Birleşik Krallık’ta mevcut adli görüşme modelini alttan 
destekleyen bilişsel görüşme tüm polis görevlilerine ve uzman görüşmecilere 
öğretilmektedir (Dveo ve Milne, 2009, s.160). 

ADLİ GÖRÜŞMEDE KULLANILAN YARDIMCI YÖNTEMLER 
(Interview Aids): 

Birçok adli görüşmeci çocukların yaşamış oldukları olayla ilgili olarak 
görüşme anında daha ayrıntılı bilgi vermelerine yardımcı olmak için oyuncak, 
fotoğraf, resim gibi destekleyici araçları kullanabilmektedir (Malloy vd., 2011, s. 
426).  

Görüşmede kullanılan yardımcı yöntemler çocukla görüşmeci arasında 
yakınlık kurulmasını kolaylaştırır, görüşmenin sosyal ve duygusal isteklerini azaltır, 
daha kapsamlı bilgilerin hatırlanıp dile getirilmesine yardımcı olur, çocukta varsa 
anlatım eksikliği sorununun aşılmasına katkı sunar ve sözel olmayan yanıtların 
verilmesine imkân tanır (Brown, 2011, p.217).  

Konuşma güçlüğü ve zihinsel sorunu olan çocuklarda insana benzer oyuncaklar, 
ayıcıklar ve resimler, çocuğun kendini anlatabilmesinde son derece değerli olanaklar 
sunar (Bourg, Broderick, Flagor, Kelly, Erwin ve Butler, 1999, s.199).   

Hangi yardımcı yöntemlerin kullanıldığına, zamanlamaya, yardımcı yöntemin 
çocuğa nasıl sunulduğuna ve ayrıca çocukların gelişimsel kapasitelerine mutlak 
surette dikkat ve özen gösterilmelidir (Brown, 2001, s.229). Sattar (2000, s.39), 
insan şeklindeki oyuncaklarla istismara uğramış çocukların ve istismara uğramamış 
çocukların nasıl oynadığına dair stveart bir verinin olmadığına dikkat çekerek 
çocukların insan figürüne benzer oyuncaklarla oynama şeklinden yola çıkarak 
onların cinsel istismara uğrayıp uğramadıklarına dair güvenilir bir değerlendirme 
yapmanın mümkün olmayacağını dile getirmiştir. Fanetti ve Boles’a (2004) göre; adli 
görüşmede hatırlamayı kolaylaştıracak unsurların kullanılması hâlâ tartışılan 
konulardan biridir. Adli görüşmede bazen cinsel açıdan insan anatomisini ortaya 
koyan oyuncak bebektir (sexually anatomically detailed doll). Örneğin, görüşme 
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anında kendisine verilen oyuncak bebeğin genital bölgelerine dokunan ve daha çok 
o bölgeye odaklanan çocuklar muhtemelen istismara uğramıştır şeklinde bir yorum 
yapılabilir. Ancak şu vea cinsel açıdan insan anatomisini ortaya koyan oyuncak 
bebeklerin kullanımının “bilimsel açıdan geçerliliğini” ortaya koyacak herhangi bir 
güvenilir ölçü veya değerlendirme stratejisi bulunmamaktadır (Fanetti ve Boles, 
2004, s.254). Aldridge ve Wood tarafından 1997 yılında Galler polisine yönelik 
yapılan bir araştırmada Galler polisinin %78’inin iletişim kolaylaştırıcılarından 
oyuncakların doğru olarak kullanımının çocuklarla yapılan görüşmede faydalı 
olduğunu düşündüğünü ortaya koymuştur (Satter, 2000, s. 34) .  

Çocuklarla görüşme anında, konuşurken resim çizmelerini istemek çocukların 
anlatımlarını birçok yönde kolaylaştırır. Resim çizmek çocukların yaşanan bir olayı 
daha ileri düzeyde hatırlamaları konusunda kendilerine ipuçları sunar (Lamb vd., 
2008, p.45). Resim çizmek ayrıca çocuklara yaşamış oldukları olayla ilgili aynen 
Mental Context’teki yeniden anlatım yönteminde (MCR) olduğu gibi kendi ipuçlarını 
oluşturma ve detayları hatırlama konusunda yardımcı olabilmektedir. Resim çizme 
yöntemi ayrıca çocuğun görüşme sürecine odaklanmasında da rol oynamaktadır 
(Brown, 2011, s.235).  

İletişim kolaylaştırıcılarının etkililiğini inceleyen laboratuvar çalışmaları, 
yaşanan olaya uygun bir iletişim kolaylaştırıcısı seçmenin, olayın ardından uzun 
zaman geçse de 3-10 yaşları arasındaki çocukların görüşme anında daha fazla bilgi 
vermelerine yardımcı olduğunu göstermiştir (Brown, 2011, s.229). Bunun dışında 
fotoğraflar da adli görüşme ortamında etkin olarak kullanılabilmektedir. Polis güçleri 
dünya genelinde ciddi suçlardan dolayı hüküm giymiş kişilerin fotoğraflarını, cinsiyet 
ve yaşlarına ait bilgileri ellerinde bulundurmaktadır (Davies, 1996, s.245). 

UYGUN YETİŞKİN (Appropriate Adult) 

 Gelişmiş ülkelerde (İngiltere, Avustralya vb.) adli görüşmede çocuk ve 
görüşmecinin dışında bir yetişkin de yer almaktadır. Uygun yetişkin; çocuğun 
bakımından sorumlu bir koruyucu, yakın ya da bu tür adli vakalarla baş edebilecek, 
polis tarafından işe alınmamış kişi olarak tanımlanır (Zveer, 1995, s.186).  

Uygun yetişkin; görüşülecek çocuğun yakını ya da sosyal hizmet uzmanı gibi 
profesyonel bir meslek elemanı olabilir (Gudjonsson, 1999, s.331). İngiltere’de PACE 
düzenlemesinin C ve D bentlerinde göre 17 yaşından küçük bireylerin görüşmesinde 
uygun yetişkin (Appropriate Adult) bulunmasının gerekli olduğu belirtilmiştir 
(Pierpoint, 2008, s.339). 

Uygun yetişkin kullanımı konusunda birçok sorun bulunmaktadır; örneğin 
suçun şüphelilerine koruma sağlama boyutu konusu ciddi olarak sorgulanmaktadır. 
Uygun yetişkin kullanımı ile ilgili tanımlanan sorunlar;  

i) Uygun yetişkinin rolündeki belirsizlik,  
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ii) Hangi hareket edebilecek uygun nitelikte kişilere ulaşma konusundaki 
yetersizlik,  

iii) Daha önceki görüşmelere giren kişilerin uygun olmayışı,  
iv) Ulusal rehberin olmayışı, 
v) Eğitimlerine dair bir stveardın olmayışı şeklindedir (Gudjonsson, 1999, s. 

64,65).  

ÇOCUKLARLA GÖRÜŞMENİN ZORLUKLARI 

 Herkes aynı görüşte olmasa da, çocuklar toplum içinde suçtan en çok zarar 
gören grubu teşkil eder (Finkelhor, 2008, s.3). Her yıl çok sayıda çocuk 
mahkemelerde cinsel istismar vakaları nedeniyle görgü tanığı sıfatıyla ifade vermek 
için yasal sisteme dâhil olmaktadır (Arrigo ve Shipley, 2005, s.62). Çocukların kötü 
muameleye maruz kalıp kalmadıklarını tespit etmek kolay değildir. Bunun dışında 
çocuğa yönelik cinsel istismarın nasıl değerlendirilmesi ve nasıl teşhis edilmesi 
gerektiği uzun zamveır görüşülen bir konudur (Gumpert, 2007, s.251). Son yıllarda 
çocuklara yönelik cinsel suçlarda artışın olduğu iddia edilmektedir. Bu durum bu 
alvea çalışma yürütenlerin, adli sorgulamanın kalitesini artırmak ve böylelikle 
güvenli bir şekilde çocuğun bir istismara maruz kalıp kalmadığını tespit etmek 
amacıyla geniş bir çabanın içine girmesine neden olmuştur (Lamb, Sternberg, 
Orbach, Hershkowitz ve Esplin, 1999, s.253). 

Bir istismara karşı yanlış iddialar anlatımsal (dilsel) bir karmaşadan ortaya 
çıkabilir.Bu nedenle bu yönde yapılan bir araştırma adli görüşmecinin dilsel 
gelişimle ilgili bir bilgisinin olması gerektiğini göstermektedir (London, 2008, s.43). 
Araştırmalar çocukların çoğu kez basit kelimeleri ve konseptlerini yanlış anladıklarını 
ortaya koymaktadır. Örneğin, çocuklar sıklıkla dokunma ile ilgili kelimeleri 
karıştırmaktadır (London, 2008, s.44). 
            Çocukların araştırılan bir istismar vakasını ifşa edebilmesi ve rapora 
dönüşecek şekilde anlatabilmesi için yeterli bir hafızaya ve iletişim becerisine 
ihtiyacı vardır. Her ne kadar istismara uğradığı iddia edilen çocuklar yaşadıkları 
olaylarla ilgili önemli bilgiler sağlasada, birçok çocuk ya yaşanılan bir istismar 
vakasını anlatamamakta ya da anlatmak konusunda isteksiz davranmaktadır 
(Orbach ve Shiloach, 2007, s.116).  
           Çocuklar, sosyal anlamda yasaklanmış samimi dokunma ya da yüksek düzeyde 
korku, utanç ve güvensizlik yaratan zorla ve birden fazla tekrarlanan istismar 
vakaları gibi konulara aşina olmayan bir adli görüşmeciyle görüşme yapma 
konusunda isteksiz davranabilirler (Orbach ve Shiloach, 2007, s.116). Kurbanlar 
yakın çevrelerinde özellikle istismarı gerçekleştiren kendi aile üyelerini korumak 
amacıyla yaşanılan istismarla ilgili bilgiyi saklama ve inkâr etme konusunda motive 
edilmiş olabilmektedirler (Orbach ve Shiloach, 2007, s. 116-117).  
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            Ayrıca cinsel istismar mağduru çocuklar birçok nedenle bu durumu anlatma 
konusunda başarısız olabilir, yaşadıkları olay nedeniyle utanabilir veya yaşadıklarını 
bir istismar olarak değerlendirmeyebilirler. Bunun haricinde birileri tarafından bu 
durumu anlatmamaları gerektiği konusunda yönlendirilmiş olabilirler (Goodman ve 
Kenney, 1992, s.22). 
            Psikoterapi ve psikoloji alanında birçok akademisyen, insan hafızasının uzun 
ve kısa zaman zarflarında yanılmaya ve kolayca değiştirilmeye yatkın yapıda olduğu 
konusunda hemfikirdir (Conte, 1999, s.78). Sezgisel olarak çocuklar yeterli olmayan 
tecrübeleri yetişkinlere nazaran daha kolay etki altına alınabilir durumdadır ve 
yaşanılan olayla ilgili verdiği yanıtlar daha az ayrıntılıdır ve geçerlidir (Blveon ve 
Pezdek, 2009, s.70). Bunun haricinde çocukların yaşanılmış istismar olayları ile ilgili 
anlatımları genelde kısa olma eğilimindedir (Howitt, 2009, p.354). Doğal olarak 
çocukların konuşmalarını takip etmenin zor olması telaffuzlarındaki tutarsızlıklar ve 
az anlaşılan kelimeleri kullanıyor olmaları nedeniyle onlarla adli görüşme yapmak 
zordur (Howitt, 2009, s.354). Buna ilaveten, adli görüşmecilerin görüşme anında 
sorduğu soruları çocukların anlama konusunda başarısız olabildiğini de belirtmek 
gerekir (Holliday, Brainerd ve Reyna, 2008, s.93). 

Çocuklarla görüşme yapmanın risklerinden biri de çocukların etki altına 
alınabilir olma olasılığının bulunmasıdır. Çocukların yetişkinlere nazaran yeterli 
tecrübeye sahip olmamaları, olaylarla ilgili anlatımlarının ve hatırlama düzeylerinin 
daha az olması, etki altına alınabilir (suggestibility) durumunu ortaya 
çıkarabilmektedir (Gitlin ve Pezdek, 2009, s.70). Pezdek ve Hinz’in (2002)  yaptığı 
deneysel bir çalışmada küçük çocukların yaşça daha büyük çocuklara nazaran daha 
fazla etki altına alınabilir özelliklerinin olduğu tespit edilmiştir(Gitlin & Pezdek, 2009, 
s.70). Bu görüşe paralel olarak Shepherd (2007), çocukların boyun eğmeye yatkın 
olduğunu ileri sürmüştür (Shepherd, 2007, s.274). Yetişkinler tarafından görüşme 
ortamında kullanılan karmaşık dil çocuklar için kafa karıştırıcı olabilmektedir. Bunun 
dışında başlangıç görüşmesiyle ana görüşme arasındaki gecikme çocukların 
yaşadıkları olayları unutmalarına ve akabinde daha kolay etki altına alınabilir 
duruma gelmelerine yol açmaktadır (Gitlin ve Pezdek, 2009, s.74). 

 Buna ilaveten, küçük çocuklar adli bir görüşmeyle normal bir konuşmanın 
farklılıklarını kavrayabilmekten uzaktır (Bourg vd., 1999, s.64). Bununla birlikte 
küçük çocuklar, yaşça büyük çocuklara nazaran daha az ayrıntı hatırlamaktadır 
(Yarmey, 2010, p.179). 3-6 yaş arasındaki çocuklar (young children) duyduklarını her 
ne kadar tam olarak anlamış gibi görünseler de tutarlı olarak ifade edememektedir. 
Bu nedenle adli görüşmecilerin özellikle okul öncesi çocukları yanlış anlamaları son 
derece yaygındır (Malloy vd., 2011, s.16).  

Bir adli görüşme öncesinde yetişkinler gibi, yaşça küçük çocuklar da gerçek 
olmayan bir beyvea bulunma konusunda motive edilebilirler ve karşılarındaki kişiyi 
aldatabilirler (Ekman, 1985).  
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Açık bir isteklilikle yanlış bir suçlama yapabilirler ya da olan bir şeyi inkâr 
edebilirler. Ayrıca bazen bir şeyi anlatmak istedikten sonra sessiz kalıp bir şey 
söylememe eğilimi içine de girebilirler (Ceci, Leichtman ve Putnick, 1992; Ney, 1995 
as cited in Mortimer ve Shepherd, 1999, s.47). 

GÖRÜŞMECİNİN ROLÜ 

Görüşme yapmak karmaşık bir beceri olarak kabul edilir. Bu, görüşülen kişi ile 
görüşmecinin birlikte bütünsel rol oynadığı bir iletişim türüdür(Dveo ve Milne, 2009, 
s.149). Görgü tanığıyla etkili görüşme yapmak görüşmeci açısından önemli bir beceri 
gerektirmektedir (Rogers ve Lewis, 2007, s.163). Adli görüşmeci; mümkün olması 
hâlinde, çocukların anlatımlarını ve konuyla ilgili yasal ayrıntıları tarafsız olarak 
kelimesi kelimesine raporlayan ve gerçeği bulan kişi olarak düşünülmektedir. Adli 
görüşmeci destekleyici; ancak görüşme süreci boyunca anlatılan bilgilerin gerçekliği 
konusunda doğal tarafsız ve çocukların anlatımlarını etkileyecek ilişki şeklinden 
kaçınan kişidir (Saywitz ve Camparo, 2009, s.114). Adli görüşmecinin, mevcut 
görüşme metotlarına aşina olmak ve görüşme literatürüne katkı sunmak gibi bir 
görevi vardır (Stewart vd., 2011, s.200). 

Görgü tanıkları bir kriminal sorgulamanın merkezi ve önemli unsurlarıdır (Dveo 
ve Milne, 2009, s.148). Görgü tanığı çocuk konusunu inceleyen araştırmacılar 
çocukların tanıklık geçerliliğini ve yanlış bilgiye yönelik direnci etkileyebilecek birçok 
faktör tanımlamışlardır. Örneğin; hangi nitelikteki çocuklarla görüşüldüğü bilgisi, ne 
tür soruların sorulduğu, soruların sorulma sıklığı ve görüşme kapsamı, görüşme 
anında önemli rol oynamaktadır (Eisen, Goodman, Davis ve Qin, 1999, s.33). Bunun 
dışında çocuklar mahkeme, jüri gibi bazı yasal terimleri anlamakta güçlük çekerler 
(Eisen vd., 1999, s.33). 

İnsanlar yaşadıkları bir olayı “kronolojik bir sıralamaya dayalı olarak değil” 
farklı şekillerde hatırlar. Bu nedenle görüşülen kişiye dikkatini dağıtmadan ve 
sözünü kesmeden serbest şekilde kendi yöntemiyle, yaşadığı bir olayı hatırlamasına 
izin verilmelidir (Milne vd., 2007, s.70). Adli görüşmecilerin çocukları korumak ve 
masum ile şüphelilerin birbirinden ayırt etmek gibi önemli rolleri vardır (Malloy, La 
Rooy ve Lamb, 2002, s.424). Bu arada adli görüşmeci, çocukların yaşadıkları bir olayı 
hatırlamaları konusunda onların gelişimsel becerilerini hesaba katmalıdır. Örneğin; 
çocuğun hafıza ve dil gelişimi (Rooy, Malloy ve Lamb, 2011, s.49; Malloy, La Rooy ve 
Lamb, 2002, s.424). 

Adli görüşmeciler görüşme ortamında açık uçlu soruların oranını artırmalıdır 
(Milne ve Bull, 1999, s.135). Bunun dışında görüşmeciler bir soruyu yeniden sorma 
kararı aldıklarında dikkatli olmalıdır (Milne ve Bull, 1999, s.136). Buna ilaveten 
görüşmeciler görüşme boyunca doğal (tarafsız) bir tutum sergilemelidir (Poole ve 
Lamb, 1998, s.72). Çocuklar açısından soruları anlaşılır kılmak için görüşmeci çocuğu 
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mutlaka dinlemelidir (Bourg vd., 1999, s.137). Etkili bir görüşmede çocuktan etki 
altında bir yanıt almamak adına görüşmeci ile çocuk arasındaki sosyal mesafenin 
azaltılması gerektiği unutulmamalıdır (Towl vd., 2008, s.29).  

Çocukla adli görüşme yaparken unutulmaması gereken konulardan bir diğeri 
de çocukla yakınlık kurmaktır (establish rapport). Cherryman ve Bull (2000) çocukla 
yakınlık kurmanın bir görüşmenin başarısında önemli bir faktör olduğunu 
belirtmişlerdir (Cherrryman ve Bull, 2000, s.199).  

Çocukla kurulan yakınlık adli görüşme ortamında ondan en üst düzeyde bilgi 
alma olanağını sunabilmektedir (Lamb ve Garretson, 2003, s.158). Sattar’a (2000, 
s.48) göre çocukların görüşme ortamında yaşadıkları olayı hatırlamalarına yardımcı 
olabilecek bir diğer yöntem, adli görüşmecilerin görüşme yerindeki otoritelerini 
azaltmaktır.  

Küçük yaştan itibaren çocuklar yetişkinleri kendilerinden daha fazla bilgiye 
sahip olan otorite figürleri olarak kabul etmektedir. Çocuklar, ebeveynlerinin ya da 
öğretmenlerinin sorduğu sorulara onları mutlu edecek şekilde yanıtlamaları 
gerektiğini düşünmektedirler (Rigby, 1987). Bunun dışında çocuklar otorite 
figürlerine itaat etmemenin sonucunun ceza alma olabileceğine inanmaktadır (Ceci, 
Ross, ve Toglia, 1987; Goodman, 1984). Görüşmeci, çocuktan elde edebileceği tüm 
bilgileri alınca, çocuğa soru sorma fırsatı tanımalı ve görüşmeyi olumlu bir ifadeyle 
sonlveırmak için çaba göstermelidir (Bourg vd., 1999, s.137). 

Adli görüşmeci “hafızanın” nasıl çalıştığı hakkında da bilgiye sahip olmalıdır, 
çünkü yanlış itirafta bulunma hafızanın durumundan kaynaklanabilir (Pezdek ve 
Hinz, 2002, s.113,114 as cited in Kapardis, 2002, s.130). Bazı psikoloji 
uygulayıcılarına göre insanlar 24 saat içinde duydukları ya da gördükleri bir olayın 
%50 ila %80’ini unutmaktadırlar (Manley, 2009, s.230). Bu nedenle, adli 
görüşmeciler görüşme yaptığı kişinin yaşadığı hafıza kaybı durumunun üstesinden 
gelmek ve bilginin geçerliliğini tehlikeye atmadan kullanılacak stratejiler 
geliştirmelidir (Milne, 2009, s.80). 

ADLİ GÖRÜŞMEDE HAFIZA’NIN YERİ 

İnsanoğlunun beyin süreci problem çözme, kararlar alma, davranışlara yön 
verme gibi tüm temel beceriler görgü tanıklığında ve yaşanılan olayların 
anlatılmasında önemlidir. Ancak insan beyni insan doğduğunda olgunlaşmamış 
durumdadır ve olgun bir duruma gelmesi 10 yıldan daha fazla bir zamanı gerektirir. 
Beynin gelişimsel dönemi hakkında bilgi sahibi olmak çocuklarla çalışan herkes için 
yararlı olabilecektir (Perry ve Wrightsman, 1991, s.58). Belleği bir dizi aşamaya 
ayırarak açıklayan bir yaklaşıma göre önce hatıra oluşturulur, sonra saklanır ve son 
olarak da geri getirilir. Bu yaklaşıma göre belleğin aşamaları kodlama (encoding), 
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depolama (storage) ve geri getirmedir (retrieval). Bu aşamalardan herhangi birinde 
meydana gelen sorunlar unutmaya sebep olabilir (Terry, 2007, s.351). 

Görgü tanıklığına bağlı olarak kodlama, kurbanın bir istismar vakasına maruz 
kalması veya seyirci kalması durumunda meydana gelmektedir. Hafıza sisteminde 
bilgi, daha sonra kullanılabilmek amacıyla depolanmaktadır. Geri çağırma 
safhasında ise, çocuğun bir adli görüşme esnasında ya da mahkemede yaşadığı veya 
gördüğü bir olayla ilgili bilgiyi hatırlayarak dile getirmesi istenmektedir (Ghetti, 
Schaaf, Qin, Goodman, 2004, s.514). Unutulmamalıdır ki, görgü tanığı olayları 
olduğu gibi kaydetmek yerine, tanıklık ettiği olayları kendi izlenimleriyle 
(yorumlarıyla) birlikte kodlamaktadır (Ghetti, Schaaf, Qin, Goodman, 2004, s.514). 

Depolama (tutma) aşamasında ise diğer kaynaklardan (medya, birbaşka görgü 
tanığı ifadesi, vb.) gelen bilgiler görgü tanığının hafızasındaki bilgilere etki 
edebilmekte ve o bilgileri karıştırabilmesine neden olabilmektedir. 

Nihayette görgü tanığının daha önce yaşanan bir olayla ilgi tanıklığında, bilgiyi 
hafızadan geri çağırırken orijinal olarak kendisinin gördüğü olaya ait bilgisi, bu olayla 
ilgili yorumlar ve geçmişte başka ne olmalıydı gibi çıkarsamaları ile diğer 
kaynaklardan gelen bilgiler etkili olabilmektedir (Ghetti, Schaaf, Qin, Goodman, 
2004, s.514). 

Çağdaş psikoloji yaklaşımı, unutmanın temel nedeninin büyük ölçüde geri 
getirme başarısızlığı olduğu düşüncesindedir. Belki de unutulmuş gibi görünen 
birçok şey hâlâ oralardadır; ancak geri getirilemez (Loftus ve Loftus 1980). 
Psikolojide lisansüstü eğitim almış kişilerle bir anket çalışması yapmıştır. Katılanların 
%84'ü “Bazen belirli ayrıntılara erişemesek bile, öğrendiğimiz her şey zihnimizde 
kalıcı biçimde depolanmıştır.” ifadesine katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu, kalıcı hatıra 
hipotezidir. Bu durumda unutma, hatıraların depodan silinmesine değil geri getirme 
güçlüğüne bağlanmaktadır (Terry, 2007, s.498). 

ÇOCUKLA YAPILAN ADLİ GÖRÜŞMENİN KAYIT ALTINA 
ALINMASI 

İngiltere’de Polis ve Suç Kanıt Kanunu’nun (PACE) 1984 yılında işleme 
konulmasından bu yana tüm kurbanlar, görgü tanıkları ve şüphelilerle yapılan 
görüşmeler teyp kaydı altına alınmaktadır (Gudjonsson, 2003, 22; Bull, 1999, s.280). 
Görüşmelerin teyp kaydı altına alınmasının bir amacı uydurma itirafların önüne 
geçilmesiydi. Teyp kaydı sistemi sadece şüpheliyi verdiği ifadeyi ispat bakımından 
koruyan bir kalkan değil aynı zamvea kendisiyle görüşmeyi gerçekleştirecek kişinin 
yanlış bir itirafın kurbanı olmasından koruyan bir unsurdur (Gudjonsson, 2003, s.22). 

Polis ve Suç Kanıt Kanunu (PACE) İngiltere ve Galler’de gözaltına alınan 
şüphelilere yönelik tutum ve davranışlarda son derece önemli değişiklikler 
yapmıştır. Bu değişiklikler araştırmacıların polis tarafından yapılan adli görüşmelerin 
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geçerli kaydına ulaşma imkânını sunmuştur (Griffiths ve Milne, 2006, s.169). PACE 
ayrıca Polis ve sosyal hizmet uzmanı eşliğinde cinsel istismara maruz kalan çocukla 
yapılan görüşmenin kanıt olarak mahkeme ortamında kullanılmasına fırsat 
tanımıştır (Pakes ve Pakes, 2009, s.107).  

İngiltere’de görüşmelerin video kaydı altına alınmasının temeldeki amaçları; 
mahkeme öncesinde, kayda alınan görüşmeyi kanıt olarak sunmak ve çocuğun 
mahkeme ortamında stres altında tanıklık etmesinin önüne geçmektir (Bussey, 
2009, s.221).  Araştırmacı, mağdur çocuklarla yapılan görüşmenin video kaydı altına 
alınmasını çocuğun yaşamış olduğu travmatik olayı tekrar tekrar mahkeme ortamına 
gelerek anlatmasının önüne geçmek ve kendisini istismar eden kişi ve yakınlarıyla 
mahkeme ortamında karşılaşma riskinin önüne geçmek bakımından önemli 
bulmaktadır. Türkiye’de son yıllarda çocuklara uygun görüşme odalarının 
hazırlanması ve görüşmelerin kayıt altına alınması bağlamında ciddi çalışmalar 
yürütülmektedir. 
        SONUÇ: Yukarıda değinilen tüm konular birlikte değerlendirildiğinde her türlü 
riske ve istismara açık olan çocuklarla gerçekleştirilecek adli görüşmelerin büyük bir 
titizlikle ve bu alvea eğitim görmüş profesyonel kişilerce yerine getirilmesi gerektiği 
ortaya çıkmaktadır.  

Özellikle cinsel istismar vakalarında olayın hem tek görgü tanığı hem de 
kurbanı durumunda olan çocuktan doğru ve ayrıntılı bilginin onu örselemeden 
alınması konusunda son yıllarda başta İngiltere olmak üzere gelişmiş ülkelerde 
kullanılan kapsamlı yeniliklerin tüm dünya ülkelerine bir an önce transfer edilerek 
hayata geçirilmesinin çocuk haklarının korunması bağlamında yerinde olacağı 
düşünülmektedir. 

Bununla birlikte özel durumları (engeli) olan çocukların diğer çocuklara nazaran 
istismara iki kat daha fazla açık olduğu gerçeği çerçevesinde engelli çocuklarla adli 
görüşme yapabilecek, bu konuda özel eğitimden geçirilen adli görüşmecilerin 
sayısının artırılmasının istismar suçunu işleyenlere daha kısa sürede ulaşılmasına 
yardımcı olacağına inanılmaktadır. Bütün bu çabalarda ortak amaç çocuğun adli 
görüşme ortamına zorunda kalınmadıkça sadece bir kez alınması ve böylelikle 
çocuğun yeniden istismara uğramasının önlenmesidir. 
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•Çocuklara yönelik adli görüşme teknikleri son yıllarda önemi giderek artan ve 

çok sayıda akademisyen tarafından üzerinde bilimsel çalışmaların yapıldığı 
bir konudur. Çocukların yetişkinlere nazaran daha savunmasız oldukları 
gerçeği göz önüne alındığında başta istismar olmak üzere adli makamlara 
ulaşan vakalar olmaktadır. Ancak çocukların adli makamlara çağrılmaları 
sadece bir suçun kurbanı (victim) olmaları nedeniyle değil aynı zamvea bir 
adli olayın görgü tanığı (eyewitness) ya da suç unsurunun içinde bir şekilde 
yer almış olmaları (suspect) nedeniyle de mümkün olmaktadır.  

•Adli görüşme, sorgulama süreci içinde en kaliteli bilgiyi almak amacıyla 
herkesle iletişime girme metodudur (Milne ve Powell, 2010, s.208). İnsanlar 
günlük yaşamda görgü tanığı, kurban ve suçun şüphelisi gibi farklı rollerde 
ifade vermek zorunda kalabilir. Genelde adli olaylarla ilgili bilgi almak 
polisliğin yaşam kaynağını teşkil etmektedir (Berg, 2008, s.104). Tarihsel 
olarak polisin yaptığı adli görüşmeler geniş bir araştırma mekânından uzak, 
izole bir ortamda gerçekleşmiştir. Ayrıca ilk tutuklama anından dağıtma 
anına kadar şüphelinin sahip olduğu tecrübelere polis gözetiminde olduğu 
süreç boyunca çok az önem verilmiştir (Gozna ve Horwath, 2009, s.117).  
•Görgü tanığı çocuk; bir olayın kurbanı olan ya da bir olayı seyirci olarak 
gözlemleyen, bir sorgulama ya da duruşmanın raporunu, yaşanılan olayın 
ardından anlattıklarıyla şekillendiren kişi olarak adlveırılabilir (Towl vd., 
2008, s.28).  Çocukla ilgili bir çok vakada hem suçun mağduru hemde suçun 
tek görgü tanığı çocuk olduğundan bu tür suç vakalarının tamamı çocuğun 
vereceği ifadelere bağımlı olabilmektedir (Santtilla vd.,2004, s.22).  

•Bazı çocuklar istismara maruz kalırken, diğer çocukların istismara 
uğramamasının nedenini belirlemek zordur. Birçok faktör çocukları “cinsel 
istismar” kurbanı olma riski içine atabilmektedir. Sosyal  izolasyon bu 
nedenlerden biridir.  Yalnız bırakılan, denetlenmeyen çocuklar, birden çok 
arkadaşı ya da komşusu olmayan çocuklar istismar riskiyle daha fazla karşı 
karşıyadır (Sgroi, 1982; Finkelhor, 1984). Herhangi bir engeli olan çocuk 
özellikle istismara açıktır (Westcott, 1991). Bununla birlikte bu tip çocuklar 
sesleri en az duyulan ve anlatımlarına en az güvenilen grupta yer almaktadır 
(Poole ve Lamb, 1998, s.199).  

•Bir adli görüşme anında en önemli unsurlardan biri görüşülen kişiden 
mümkün oldukça en ayrıntılı bilgiyi elde etmektir. Bilişsel Görüşme (CI) bu 
hedefe ulaşmak amacıyla Fisher ve Geiselman tarafından 1992 yılında 
geliştirilmiştir (Canter ve Youngs, 2009, s.218; Shawyer et al. 2009, s.27).  
Birçok adli görüşmeci, çocukların yaşamış oldukları olayla ilgili olarak 
görüşme anında daha ayrıntılı bilgi vermelerine yardımcı olmak için 
oyuncak, fotoğraf, resim gibi destekleyici araçları kullanabilmektedir 
(Malloy vd., 2011, s.426).  

•İngiltere’de Polis ve Suç Kanıt Kanunu'nun (PACE) 1984 yılında işleme 
konulmasından bu yana tüm kurbanlar, görgü tanıkları ve şüphelilerle 
yapılan görüşmeler teyp kaydı altına alınmaktadır (Gudjonsson, 2003, 22; 
Bull, 1999, s.280). Görüşmelerin teyp kaydı altına alınmasının bir amacı 
uydurma itirafların önüne geçilmesidir. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1) Aşağıdakilerden hangisi insanların günlük yaşamda adli olarak ifade verdiği 
rollerden biri değildir? 
a) Tanık               
b) Kurban             
c) Şüpheli       
d) Sanık         
e) Mihmvear              
              
2) Aşağıdakilerden hangisi polisin adli bir olayda temel anlamda bilgi toplama 
amaçlarından biri değildir? 
a) Suçun nerede vuku bulduğunu bulmak 
b) Suçun nasıl vuku bulduğunu araştırmak 
c) Suçun kim tarafından işlendiğini tespit etmek 
d) Suçun ne zaman işlendiğini araştırmak  
e) Suç olayıyla ilgili basına demeç vermek    
 
3) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel kanıtlar kapsamında maddi bir delil olarak 
değerlendirilemez? 
a) Tırnak izi     
b) Plastik eldiven       
c) Sperm     
d) Video kaydı     
e) Kan örneği        
 
4) İngiltere ve Galler’de 1990’lı yıllar öncesinde kaç yaşından küçük çocukların 
tanıklığına izin verilmemiştir? 
a) 6       
b) 7       
c) 8       
d) 9        
e) 10      
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5) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği üye ülkelerinin 13 Temmuz 2007’de 
hazırladığı anlaşmanın getirdiği yeniliklerden biri değildir? 
a) Çocukla yapılan görüşmeye çocuğun seçtiği bir kişinin eşlik etmesi imkânını 
tanımak 
b) Birden fazla yapılması gereken görüşmeleri mümkün olan en az sayıda tutmak 
c) Görüşmeyi polis karakolu içinde gerçekleştirmek 
d) Herhangi bir gecikme olmadan adli görüşmeyi gerçekleştirmek 
e) Görüşmenin eğitimli, profesyonel meslek elemanları tarafından yerine 
getirilmesini sağlamak     
 
6) Howe’a göre istismara en fazla uğrayan çocuk yaş grubu aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) 2-5     
b) 3-7      
c) 4-9       
d) 6-10     
e) 7-13     
 
7) Gudjonsson’a göre aşağıdakilerden hangisi görgü tanığının soruları anlama ve 
yanıtlama becerilerini etkiler ? 
a) Mevsimsel koşullar (sıcak - soğuk hava)  
b) Görüşme odasının büyüklüğü  
c) Işıklveırmanın yeterli olup olmaması    
d) Sınırlı zekâya sahip olma    
e) Görüşmecinin cinsiyeti (görgü tanığıyla hemcins olup olmaması)   
 
8) İngilterede çocukların ceza sorumluluk yaşı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) 8    
b) 11    
c) 10   
d) 12   
e) 15    
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9) Asağıdakilerden hangisi görgü tanıklarından en ayrıntılı bilgiyi elde etmek 
amacıyla 1992 yılında geliştirilmiştir? 
a) Nicel görüşme   
b) Nitel görüşme  
c) Resmi görüşme  
d) Bilişsel görüşme  
e) Ara görüşme      

 
10) İngilterede çocukla yapılan adli görüşmelerde hangi yaştan küçük olan 
çocukların görüşmelerine, uygun yetişkin (appropriate adult) eşlik etmek 
zorundadır? 
a) 15      
b) 17        
c) 18         
d) 14           
e) 12    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Cevap Anahtarı: 
 1.E, 2.E, 3.B, 4.A, 5.C, 6.E, 7.D, 8.C, 9.D, 10.B 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  

•Kadına yönelik şiddeti 
öğrenebilecek, 

•Kadına yönelik şiddeti özelliklerini 
bilebilecek, 

•Geliştirilen politika ve 
uygulamaları hakkında bilgi sahibi 
olabileceksiniz. 
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETE VE EV 
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ADLİ SOSYAL HİZMET 
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Kadına Yönelik Şiddete ve Ev İçi Adalet Sistemine Yönelik Adli Sosyal Hizmet 

Uygulamaları 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2 

 

Kadına yönelik şiddetle 

mücadele kapsamında 

yapılan ve yapılması 

planlanan her türlü 

çalışmada, müdahalede 

ve geliştirilen ülke 

politikalarında “şiddete 

karşı sıfır tolerans 

ilkesi” ile hareket 

edilmelidir.  

GİRİŞ 

Kadına yönelik şiddet, pek çok dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de 

en önemli sosyal ve toplumsal sorun alanlarından biridir. Sosyal bir hukuk devleti 

olan Türkiye Cumhuriyeti’nde hukuk devletinin amaçlarına uygun olarak sosyal 

barış, sosyal bütünleşme, fırsat eşitliği, yoksulluğun giderilmesi, adil gelir dağılımı, 

ekonomik büyüme ve kalkınma, sosyal güvenlik, tam istihdam, işsizlikle mücadele 

ve sosyal denge kavramları önemli bir yer tutmaktadır.Sosyal bir hukuk devletinde 

bu amaçların gerçekleştirilmesi için, sosyal adaletin önündeki önemli engeller olan 

baskı, ayrımcılık ve şiddete karşı mücadele etmektedir. Özellikle kadın ve aile 

çalışmalarında mikro, mezzo ve makro düzeyde yapılan ve yapılması planlanan her 

türlü çalışmada, müdahalede ve geliştirilen ülke politikalarında “şiddete karşı sıfır 

tolerans ilkesi” çerçevesinde hareket edilmesi de bu zorunluluktan 

kaynaklanmaktadır diyebiliriz. Bu kapsamda temel insan hakkı ihlalleri arasında 

sayılan ve son yıllarda giderek artan kadına yönelik şiddet ile ilgili Türkiye’de gerek 

hukuki anlamda gerekse toplumsal duyarlılığın artırılması anlamında kapsamlı 

çalışmalar yürütülmekte ve yeni çalışmaların yapılması planlanmaktadır.   

Kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla 1998 yılında yürürlüğe giren ve 

“aile içi şiddet” kavramını yasal sistemde ilk kez tanımlayan 4320 Sayılı “Ailenin 

Korunmasına Dair Kanun” çıkarılmıştır. Söz konusu Kanun’un uygulamadan 

kaynaklı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

tarafından pek çok çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmalardan biri 11 Mayıs 2011 

tarihinde İstanbul’da Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 18 ülke tarafından 

imzalanan ve ilk olarak Türkiye tarafından çekincesiz onaylanan “Kadına Yönelik 

Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ilişkin Avrupa 

Konseyi Sözleşmesi’dir (İstanbul Sözleşmesi).  Bir diğer önemli gelişme ise 6284 

sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un” 20 

Mart 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edip 28239 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesidir. Bu Kanun’un amacı; şiddete uğrayan 

veya şiddete uğrama ihtimali bulunan kadınları, çocukları, aile bireylerini ve tek 

taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişileri korumak, bu kişilere yönelik şiddetin 

önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenlemek, konu ile ilgili toplumun tüm 

kesimlerine görev ve sorumluluk vermektir. 

Hem ulusal hem de uluslararası düzlemde kadına karşı şiddetle ilgili 

yürütülen tüm yasal çalışmalar, destek ve hizmetlerin sunumunda, temel insan 

haklarına dayalı, kadın erkek eşitliği ilkesi çerçevesinde hareket eden, sosyal hukuk 

devletinin gereklerine uygun, adil, etkili, hızlı müdahaleleri içeren bir yaklaşım 

sergilenmesi gerektiği ifade edilmektedir.  
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Hem ulusal hem de 

uluslararası düzlemde 

kadına karşı şiddetle 

ilgili yürütülen tüm 

yasal çalışmalar, destek 

ve hizmetlerin 

sunumunda; temel 

insan haklarına dayalı, 

kadın erkek eşitliği 

ilkesi çerçevesinde 

hareket eden, sosyal 

hukuk devletinin 

gereklerine uygun, adil, 

etkili, hızlı müdahaleleri 

içeren bir yaklaşım 

sergilenmesi gerektiği 

ifade edilmektedir.  

Şiddetle mücadelenin en önemli dayanaklarından biri olan ulusal ve 

uluslararası yasal çalışma ve yaptırımların güçlendirilmesi insan haklarının 

korunmasında önemli bir adımdır. Bu yaptırımların toplumsal yaşama etkili bir 

şekilde uyarlanmasında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte sivil toplum 

örgütlerinin rolü de oldukça etkili olmakta ve hatta kilit rolü sosyal hizmet 

üstlenmektedir.  

Kadın hakları ve kadına karşı şiddete ilişkin mesleki uygulamalara 

değinmeden önce bu konudaki uluslararası ve ulusal yaptırımlardan söz etmek 

faydalı olacaktır.  

Uluslararası Standartlar 

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi 

Madde 26 

Herkes, hukuk önünde eşittir ve hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın hukuk 

tarafından eşit olarak korunma hakkına sahiptir. 

Hukuk bu alanda her türlü ayrımcılığı yasaklar ve herkese; ırk, renk, 

cinsiyet, dil, din siyasal görüş veya başka bir fikir, ulusal veya toplumsal 

köken, mülkiyet, doğum veya başka bir statü ile yapılan ayrımcılığa karşı 

etkili ve eşit koruma sağlar.  

Kaynak: www.tbmm.gov.tr 

 

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) 

Madde 1: İşbu sözleşmenin amacı;  

a. Kadınları her türlü şiddetten korumak, kadınlara yönelik şiddet ve aile 

içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak, 

b. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda 

bulunmak ve kadınların güçlendirilmesi yolu dâhil kadınlar ile erkekler 

arasındaki temel eşitliği teşvik etmek; 

c. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarının korunması ve 

bu mağdurlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politikalar ve 

tedbirler geliştirmek; 

d. Kadınlara yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla 

uluslararası iş birliğini teşvik etmek; 

e. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak üzere 

bütüncül bir yaklaşım benimsemek amacıyla iş birliğini sağlamak için 

kuruluşlara ve kolluk kuvvetlerine destek ve yardım sağlamaktır.   
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Madde 4: (1) Taraflar, gerek kamusal gerek özel alanda tüm bireylerin, 

özellikle kadınların, şiddetten arınmış, yaşama haklarını sağlamak ve 

korumak için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır.  

Madde 7: Taraflar, işbu sözleşme kapsamında yer alan her türlü şiddeti 

önlemek ve bununla mücadale etmek için ilgili tüm tedbirleri kapsayacak 

şekilde, devlet çapında etkili, kapsamlı ve eş güdüm politikalarının 

benimsenmesi ve uygulanması için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alır ve 

kadınlara yönelik şiddete karşı bütünsel bir mücadele yürütür. 

Kaynak: T.C. Resmî Gazete, 2014 

  

 Ulusal Standartlar  

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 

Kanun 

MADDE 1 -  (2) Bu Kanun’un uygulanmasında ve gereken hizmetlerin 

sunulmasında aşağıdaki temel ilkelere uyulur: 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 

sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve 

yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır. 

b) Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında 

temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet 

ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenir. 

c) Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları insan 

onuruna yaraşır bir şekilde yerine getirilir. 

ç) Bu Kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen 

ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık 

olarak yorumlanamaz. 

MADDE 14 - (1) Bakanlık, gerekli uzman personelin görev yaptığı ve 

tercihen kadın personelin istihdam edildiği, şiddetin önlenmesi ile 

koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek 

ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün 24saat esasına göre 

yürüten, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, şiddet önleme ve 

izleme merkezlerini kurar. 

(2) Kurulan merkezlerde şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici 

tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik izleme çalışmaları yapılır ve 

destek hizmetleri verilir. 

Kaynak: T.C. Resmî Gazete, 2014 
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Kadına Yönelik Şiddet Tanımı ve Özellikleri 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 1993 yılında kabul edilmiş 

olan  Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesinde kadına yönelik şiddet; “ister 

kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik 

acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayalı bir eylem uygulama ya 

da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfî olarak özgürlükten yoksun 

bırakma” şeklinde tanımlanmaktadır (BM, 1993). Bildirgede kadına yönelik şiddet 

türleri fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik şiddet ve sözlü istismar olarak 

tanımlanırken, genellikle kadınların maruz kaldıkları namus cinayeti, cinsel taciz, 

tecavüz gibi eylemlere de farklı şiddet biçimleri arasında yer verilmektedir. Aile içi 

şiddet BM tarafından; “özel yaşamda, genellikle cinsel ilişki ya da kan bağı ile bağlı 

bireyler arasında vuku bulan bir şiddet türü” olarak tanımlamaktadır (BM, 2003, 

aktaran KSGM, 2009). Ayrıca Kadınlara  Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 

Komitesi, kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti, “bir kadına sırf kadın 

olduğu için yöneltilen ya da oransız bir şekilde kadınları etkileyen şiddet” olarak 

tarif etmektedir (CEDAW,1992). Aile içi şiddet, çoğunlukla erkekler tarafından 

kadınlara veya çocuklara yönelik olarak uygulanmaktadır. Aile içi şiddet, kadınlara 

yönelik şiddetin en yaygın fakat görünürlüğü en az olan türüdür. Aile içi şiddet, 

fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet dâhil, çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabileceği gibi 

ekonomik açıdan mahrum bırakma ya da çevreden izole etme şeklinde de 

görülebilmektedir (KSGM, Ulusal Eylem Planı, 2007). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yürütülmüş olan “WHO Multi-Country 

Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women” (Garcia ve 

Moreno vd. 2005) çalışması, bir birlikteliği olmuş kadınlara eşleri veya birlikte 

oldukları kişi/kişiler tarafından yaşamlarının herhangi bir döneminde uygulanan 

fiziksel ve cinsel şiddet yaygınlığının %15 ile %71 arasında değiştiğini ve pek çok 

araştırma bölgesinde de bu düzeyin genellikle %30 ile %60 arasında olduğunu 

göstermiştir (KSGM, Türkiye’de Aile İçi Şiddet Raporu, 2009). 

BM İstatistik Bölümü (UNSTATS) verilerine göre 1995-2006 döneminde 

hayatında en az bir kez fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranları ve ülke 

karşılaştırmalarından örnekler şu şekilde sıralanabilir (yaklaşık olarak 

verilmektedir): Kanada %8, İsviçre %11, İtalya %14, Japonya %15, Danimarka %20, 

Avustralya %27 Almanya %29. Amerika Birleşik Devletleri’nde cinayete maruz 

kalan her üç kadından biri, yakın yaşam arkadaşı tarafından öldürülmektedir. 

Hindistan’da ise sadece 2007 yılında çeyiz geleneği nedeniyle her gün 22 kadın 

öldürülmüştür (Akt. KSGM, BM, 2010). 
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Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir diğer araştırma ise her beş kişiden 

birinin, arkadaş çevresinde ya da ailesinde ev içi şiddete tanık olduğunu belirttiğini 

ortaya koymuştur ( KSGM, Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Raporu, 2009). 

Şiddeti önlemeye ve şiddete maruz kalanı koruma ve desteklemeye dönük 

tıbbi, hukukî, kolluk hizmetleri ve sosyal hizmetlere ilişkin masraflar da büyük bir 

maliyet oluşturmaktadır. Örneğin, İngiltere ve Galler’deki ev içi şiddetin toplam 

maliyetinin yılda yaklaşık 23 milyar pound olduğu belirtilmektedir (Akt. KSGM, 

Logar, 2006). Avustralya’da ise kadına ve çocuğa yönelik şiddetin yıllık maliyeti 13.6 

milyar dolardır. Yeni Zelanda’da yapılan bir araştırma ile ülkede ev içi şiddetin 

maliyetinin en az 1.2 milyar dolar olduğu ortaya konmuştur (Akt. KSGM, NC, 2009). 

Kanada’da ise maliyet 1.16 milyar doları bulmaktadır (Akt. KSGM, UN, 2012). 

Ülkemizde de Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından 1994 

yılında  tamamlanan Aile içi Şiddettin Sebep ve Sonuçları adlı araştırmanın 

sonuçlarına göre görüşülen kadınların % 61’i çok uzun süredir şiddete maruz 

kalıyorken, kocalar da %30 oranında eşlerine şiddet uyguladıklarını belirtmişlerdir. 

Araştırmanın bir başka çarpıcı sonucu da ülkemizde ilk şiddet davranışının %57 

oranında evliliğin ilk günlerinde başladığıdır  (KSGM, 2001). 

 
 

Türkiye’de her üç kadından biri fiziksel şiddet görmektedir. Yüksek öğrenim 

gören altı erkekten biri eşine fiziksel şiddet uygulamaktadır. Kadınların aileye 

kocalarından daha çok gelir getirmesi dayak riskini iki kat artırmakta, bu durumda 

olan her üç kadından biri fiziksel şiddete maruz kalmaktadır (Altınay ve Arat, 2007). 

Aile içinde kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran bazı yanlış inanışlar 

mevcuttur. Bu yaygın inanışların bazıları şunlardır (Kadın Dayanışma Vakfı, 2008): 



 

Kadına Yönelik Şiddete ve Ev İçi Adalet Sistemine Yönelik Adli Sosyal Hizmet 

Uygulamaları 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7 

Mit 1: Aile içinde kadına yönelik şiddet abartılan bir durumdur. 

Gerçek: İstatistikler, aile içinde kadına uygulanan şiddetin tüm dünyada yaygın 

biçimde var olduğunu göstermektedir. Türkiye’de ve dünyada yapılan pek çok 

çalışmada kadınların büyük çoğunluğunun psikolojik, cinsel, ekonomik, fiziksel 

şiddetin bir ya da birden çoğuna maruz kaldığını göstermektedir. 

Mit 2: Aile içinde kadına yönelik şiddet, sadece aile sorunudur. 

Gerçek: Aile içinde kadına yönelik şiddet pek çok kadının sakat kalmasına, 

ölmesine, eğitim olanaklarından yoksun kalmasına, üretici konuma geçememesine 

neden olmaktadır. Tüm bunlar kadının insan haklarına, toplum sağlığına, ekonomik 

ve sosyal gelişmeye darbe vurmaktadır. 

Mit 3: Aile içinde kadına yönelik şiddet düşük gelirli ve eğitimsiz kadınların 

sorunudur. 

Gerçek:  Bu yaygın kanının oluşmasının temel nedeni kadın danışma merkezlerine 

ya da sosyal servislere başvuran kadınların birçoğunun eğitim olanaklarından 

mahrum bırakılmış ve düşük gelirli olmalarıdır. Eğitim ve gelir seviyeleri yüksek 

olan kadınlar yaşadıkları şiddetle, sosyal servislere başvurmadan da mücadele 

edebilmektedir. Yapılan çalışmalar her gelir ve eğitim düzeyinden kadının aile 

içinde şiddete maruz kalabildiğini göstermektedir. Kadının gelir ve eğitim düzeyinin 

yüksek olması, şiddete maruz kaldığının bilinmesi hâlinde ekonomik ve sosyal 

alandaki statüsünü olumsuz yönde etkileyeceğine ilişkin kaygılarını artırmakta ve 

bu kaygı yaşadığı şiddeti gizlemesine neden olabilmektedir. 

Mit 4: Aile içinde şiddet gören kadın bunu ister, hak eder. 

Gerçek: Şiddete maruz kalan kadınların, uzun yıllar yasadığı şiddete boyun eğmek 

zorunda bırakılması çoğu insan tarafından kadının yaşadığı şiddeti hak ettiği veya 

şiddetten hoşlandığı seklinde yorumlanır. Oysaki pek çok kadın şiddetten 

hoşlandığı için değil; kocasının kendine veya çocuklarına zarar vermesinden, 

sokakta kalmaktan, karşılaşacağı toplumsal baskılardan veya bir destek 

mekanizmasının olmamasından ötürü şiddet ortamından uzaklaşamamaktadır. 

Mit 5: Alkol, işsizlik, ekonomik sıkıntılar aile içinde kadına yönelik şiddetin 

nedenidir. 

Gerçek: Pek çok insan alkolün ve ekonomik sıkıntıların aile içindeki şiddetin nedeni 

olduğuna inanır; ancak alkol, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar bir nedenden çok, 

uygulanan şiddeti haklı göstermeye çalışan kişilerin bahaneleridir. Şiddet 

uygulamak öğrenilen bir davranıştır. Uygulanan şiddet bu tür bahanelerle haklı 

gösterilmeye çalışılır. 

Mit 6: Şiddet tek taraflı değildir. Çok sayıda erkek şiddete maruz kalmaktadır. 

Gerçek: Pek çok erkek kadınların sürekli denetim altında tutulmaları gerektiğine, 

kadına şiddet uygulamanın doğal bir hak olduğuna inanır. Şiddet uygulamanın 
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erkeklik; maruz kalınan şiddete boyun eğmenin kadınlık görevi olduğu fikriyle 

kendini gösteren ataerkil sistem aile içi şiddetin temel nedenidir. Buna bağlı olarak 

şiddet neredeyse tamamen erkekten kadına yönelen ve kültürel olarak da 

görmezden gelinen bir durumdur. Ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde 

yapılan araştırmalar göstermektedir ki aile içi  şiddetin mağdurları neredeyse 

tamamen kadın ve çocuklardır. 

Mit 7: Erkekler şiddeti kontrol edemezler, engel olamazlar. 

Gerçek:Pek çok kişi erkeklerin şiddet uygulamasının erkek olmanın doğasından 

kaynaklı olduğunu düşünerek, kişinin buna engel olamayacağına inanır. Oysaki 

erkeklik, toplum içinde öğrenilen rollerin bir bütünüdür ve şiddet uygulamak da 

erkekliğe atfedilen bir roldür. Kendini kontrol edemediği gerekçesiyle özel alanda 

eşine ya da çocuklarına karşı rahatlıkla şiddet uygulayan pek çok erkek aynı 

davranışı kamusal alanda sergilememektedir. 

Kadının yaşadığı aile içi şiddet, şiddet uygulayan kişinin uyguladığı şiddeti meşru 

görmesi ya da şiddete uğrayan kadının şiddete karşı koymaması durumunda bir 

kısır döngüyü de beraberinde getirir. Bu kısır döngüde; gerginliğin tırmanması, 

patlama ve balayı dönemi olarak tanımlanan süreçler yaşanır. Gerginliğin 

tırmanması aşamasında kadın eşinin gergin olduğunun farkındadır ve en küçük 

olaylar bile problem hâline gelir, kadın bu dönemde kendini geri çektikçe gerilim 

artar. Gerilim arttıkça patlama aşamasına geçilir, bu aşamada  genellikle kadına 

dersini verme amacıyla erkek şiddet uygular. Kadın bu aşamada kendisini 

korumaya ve erkeği sakinleştirmeye çalışır. Patlama aşamasından sonra gelen 

balayı döneminde ise erkek kadının gönlünü almaya çalışır, onun evden 

gideceğinden korkar ve bir daha tekrarlanmayacağına dair sözler verir, bu 

durumda kadın erkeğe inanmak ister, bir daha şiddetle karşılaşmayacağını 

düşünür. Ancak bu dönem de uzun sürmez ve bu kısır döngü müdahale edilmediği 

sürece bu şekilde devam eder (Kadın Dayanışma Vakfı, 2008). 

Bu kısır döngü içerisinde şiddete uğrayan kadının düşünceleri genellikle; 

“Bir daha tekrarlanmayacak!”, “Kocam beni seviyor, bana zarar vermek istemez!”, 

“Yaşadıklarımı anlatmamalı, kimseyle paylaşmamalıyım!”, “Çocuklarımın iyiliği için 

kabullenmeliyim”, “Bu benim kaderim”, “Hak etmişimdir”, “ Yapabileceğim bir şey 

yok” şeklinde olmaktadır.  

Kadının bu düşüncelerini destekleyen; Kızını dövmeyen dizini döver.”, “Kızı 

bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya kaçar.”, “ Kocamdır ne yapsa yeridir.”, 

“Çocukların için katlanmak zorundasın, hangimiz dayak yemedik ki?” gibi toplumsal 

söylemler kadına yönelik şiddetin meşrulaştırılmasında etkili olmaktadır.  
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Kadının yaşadığı aile içi 

şiddet, şiddet 

uygulayan kişinin 

uyguladığı şiddeti 

meşru görmesi ya da 

şiddete uğrayan kadının 

şiddete karşı 

koymaması durumunda 

bir kısır döngüyü de 

beraberinde getirir. 

Şiddete karşı geliştirilen 

politika, uygulama ve 

müdahalelerde temel 

hedef, bu kısır 

döngünün kırılması ile 

kadına karşı şiddet, 

baskı ve ayrımcılığın 

son bulmasıdır. Bu 

hedef doğrultusunda 

şiddete uğramış 

kadınların uygun tedavi 

programlarına ve 

destek hizmetlerine 

yönlendirilmesi  

çalışmaları 

sürdürülmektedir. 

TÜRKİYE UYGULAMALARI 

Ülkemizde şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik 

mekanizmaların başında kadın konukevleri gelmektedir. Ülkemizde bu hizmeti 

başta Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olmak üzere, STK’lar, belediyeler, 

kaymakamlıklar ve valilikler yürütmektedir (KSGM, , Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele Eylem Planı, 2012-2015). 

KADIN KONUKEVLERİ 

Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik şiddete uğrayan kadınların 

psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocuklarıyla 

birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal 

hizmet kuruluşları olan kadın konukevlerinde; kadınlara öncelikle can güvenliği, 

kendini toparlamak için zaman ve kendilerine, hayatlarına daha uzun vadeli ve 

geniş açıdan bakabilmeleri için ihtiyaç duydukları emniyetli bir ortam sağlamak 

amaçlanmaktadır. 

Kadın konukevlerinden; eşler arası anlaşmazlık nedeniyle evini terk eden ya 

da terk edilen ve  yardıma ihtiyaç duyan fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik şiddete 

uğrayan, istenmeyen evliliklere zorlanan, evlilik dışı hamile kalan ya da çocuk sahibi 

olan ve bu nedenle ailesi tarafından kabul edilmeyen, önceden alkol veya 

uyuşturucu madde bağımlısı olup tedavi görmüş ve alışkanlıklarını terk eden, 

cezaevinden yeni çıkmış olup yardım ve desteğe ihtiyacı olan, boşanma, eşin ölümü 

veya çevre koşulları nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar 

yararlanmaktadır. 

Kadın konukevlerinde; kadınların durumları, aileleri ya da eşleri ile olan 

anlaşmazlıkları incelenmekte, mesleki ilke, teknik ve metotlar kullanılarak, kadının 

iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde problem çözebilmesi ve 

güçlendirilmesi amacıyla kadının bireysel, ailesel, grupsal ve toplumsal özelliklerini 

ve güçlü yönlerini dikkate alarak yapılması gereken değerlendirmeyi temel almak 

suretiyle hazırlanan müdahale planı kapsamında, sorunlarının giderilmesine 

yönelik mesleki çalışmalar yapılmaktadır. 

Ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı 90, belediyelere bağlı 

32, STK’lara bağlı 1 olmak üzere toplam 2190 kapasite ile toplam 123 kadın 

konukevi bulunmaktadır. 

Kaynak: www.ksgm.gov.tr 

 

 

http://www.ksgm.gov.tr/


 

Kadına Yönelik Şiddete ve Ev İçi Adalet Sistemine Yönelik Adli Sosyal Hizmet 

Uygulamaları 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10 

ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ  

Şiddet önleme ve izleme merkezleri; uzman personelin görev yaptığı ve 

tercihen kadın personelin istihdam edildiği, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve 

önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme 

hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını tek kapı sistemi ile yedi gün yirmi dört saat 

esasına göre yürüten, insan onuruna yaraşır etkili ve süratli hizmet sunumu 

sağlayan, kadının ekonomik, psikolojik, hukuki ve sosyal olarak güçlendirilmesi 

odaklı merkezlerdir. 

Şiddeti önleme ve izleme merkezlerinin hizmete açılması için 6 Aralık 2012 

tarihi itibarı ile 14 pilot ile açılış onayı verilmiş olup bu iller; İstanbul, Bursa, İzmir, 

Ankara, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Samsun, 

Trabzon ve Malatya olarak belirlenmiştir. Pilot İllerin belirlenmesinde bu illerin 

nüfus yoğunluğu, kadın konukevi ve ilk kabul birimlerinin bulunması, verilere göre 

aile içi şiddetin yoğun olarak yaşanması ve emniyet teknik altyapısının yeterli 

olması kriter olarak değerlendirilmiştir. İki yıl içinde tüm illerde en az birer şiddeti 

önleme ve izleme merkezinin hizmete açılması öngörülmektedir. 

Konukevine yerleştirilen her kadın için konukevi - şiddet önleme ve izleme 

merkezi iş birliği ile bir “Destek Planı” hazırlanarak “Destek Planı”nda konukevinde 

kaldığı sırada ve ayrıldıktan sonra 1 yıl süreyle kadına ilişkin yapılacak çalışma ve 

sunulacak hizmetlere yer verilecektir. Hazırlanmış olan “Destek 

Planı”  çerçevesinde konukevinden ayrılan kadına ihtiyaç duyduğu hizmetler 

sağlanarak, kadının ve beraberindeki çocuklarının durumu izlenecek olup, istenilen 

amaca ulaşılamamışsa gerekli destek hizmetlerinin sunumuna devam edilecektir. 

Kaynak: www.ksgm.gov.tr 

İLK KABUL BİRİMLERİ 

İlk kabul birimleri; Aile ve sosyal politikalar il müdürlüklerine ya da şiddeti önleme 

ve izleme merkezlerine başvuran kadınların ilk gözlemlerinin yapıldığı, psikososyal 

ve ekonomik durumlarının incelendiği, geçici kabulleri yapılarak iki haftaya kadar 

kalabilecekleri birimlerdir. Şiddet mağduru kadın, ilde konukevi 

bulunmaması/kapasitesinin yeterli olmaması veya şartlarının doğrudan konukevine 

yerleşmeye uygun bulunmaması durumunda ilk kabul birimine kabul edilir. Meslek 

elemanları tarafından yapılan ilk gözlem sonucuna göre uygun sosyal hizmet 

modeli/yapılacak işlemler belirlenir. 

İlk kabul birimleri, 2009 yılında (mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında 

http://www.ksgm.gov.tr/
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imzalanan protokol ile hizmete açılmaya başlanmış olup özellikle nüfusun fazla 

olduğu büyük illerde, şiddet mağduru kadınlar ile sosyoekonomik yoksunluk 

içerisinde bulunan kadınları birbirinden ayırarak, doğru sosyal hizmet modelinin 

uygulanması amacıyla oluşturulan ilk adım istasyonlarıdır. İlk kabul birimlerinin 

başvuruların yoğun olduğu illerde, kadın konukevine bağlı; ancak ayrı bir hizmet 

binasında yapılandırılması planlanmıştır. Bu kapsamda her ilde bir ilk kabul birimi 

oluşturulmuş olup kadın konukevinden bağımsız binalarda hizmet veren 19 ilk 

kabul birimi bulunmaktadır. 

Kaynak: www.ksgm.gov.tr 

 

 
 

Şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan ve desteğe gereksinimi olan kadınlara 

yönelik danışma hizmetleri de kadına yönelik şiddetle mücadelede kadını 

destekleyici diğer bir önemli mekanizmadır. Bu kapsamda; 

 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki il müdürlükleri; 

• KOZA Şiddet önleme ve izleme merkezleri 

• ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk, Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı 

• Aile danışma merkezleri 

• Toplum merkezleri 

• Belediyelerin kadın danışma merkezleri 

• Sivil toplum kuruluşlarının kadın danışma merkezleri 

• Barolara bağlı kadın danışma merkezleri 

http://www.ksgm.gov.tr/


 

Kadına Yönelik Şiddete ve Ev İçi Adalet Sistemine Yönelik Adli Sosyal Hizmet 

Uygulamaları 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12 

• Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresine bağlı 

çok amaçlı toplum merkezleri (ÇATOM) hizmet vermektedir. 

EYLEM PLANLARI, BAKANLIKLAR VE STK’LARIN 

ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ 

Ülkemizde kadına yönelik aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için 

yürütülen çalışmalar son yıllarda artmış ve 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 

yayınlanması ile bu alanda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu alanda 2007-2010 

dönemini kapsayan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı; 

belirlediği hedefler, aktiviteler ve sorumlu kuruluşlar ile 2006/17 sayılı Genelge’de 

yer alan tedbirlerin hayata geçirilmesini, bu yolla da kadına yönelik şiddetle 

mücadele konusunda kapsamlı bir kılavuz olmayı amaçlamıştır (KSGM, Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı, 2012-2015). 

Aynı hedeflerle yola çıkan ve 2012-2015 dönemini kapsayan bu Eylem Planı 

da tüm tarafların katılımı ve iş birliği ile KSGM’nin koordinasyonunda 

hazırlanmıştır. Eylem planındaki hedefler, öncelikler ve aktiviteler; hazırlık 

sürecinde yapılan çalışmalar, son dönemde ortaya çıkan toplumsal ihtiyaç ve 

gelişmeler ile uygulama aksaklıkları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir 

(KSGM, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı, 2012-2015). 

Yeniden suç işlenmesinin önlenmesinde, mağdurun suç ve suçludan 

korunmasında ve toplumda huzur ve güvenliğin sağlanmasında, yürüttüğü 

çalışmalarla önemli bir yeri bulunan denetimli serbestlik müdürlüklerinin görevleri 

arasında, 5402 sayılı Kanun gereği suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko-

sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere 

yardımcı olmak da bulunmaktadır. Bu kapsamda denetimli serbestlik 

müdürlüklerinde koruma kurulları oluşturulmuş, bu kurulların suçtan zarar gören 

kişilerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların çözümü ile görevli oldukları 

ifade edilmiştir. 5 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe giren Denetimli Serbestlik 

Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan “mağdur” tanımı çerçevesinde denetimli 

serbestlik müdürlüklerinde görevli uzman personel tarafından, mağdurlara 

psikososyal destek sağlanabilmektedir. Denetimli serbestlik müdürlükleri 

tarafından verilen psikososyal yardım ve danışmanlık hizmeti ile mağdurun suç 

işlenmeden önceki psikolojik durumuna ve sosyal düzenine tekrar kavuşması 

sağlanarak suçun yarattığı etkilerden kurtulmasına yardımcı olunmaktadır. 

Mağdurların suç nedeniyle maddi kayıplarının telafisi ve ekonomik sorunlarının 

çözümü noktasında ise koruma kurulları aracılığı ile yardımcı olunmaktadır 

(www.cte.gov.tr). 
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Denetimli serbestlik müdürlüğüne mağdurun müracaat etmesi 

durumunda, öncelikle mağdurun ihtiyaçları belirlenmektedir. Mağdurun talep 

etmesi hâlinde, mağdurlara yönelik müdahale programlarından mağdurun 

ihtiyacına uygun olan programın uygulanmasına başlanılmaktadır. Mağdur, destek 

alabileceği kurum, kuruluş veya sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilmekte, 

soruşturma veya kovuşturma süreci ile ilgili bilgilendirilmektedir. Mağdurun 

kendisine veya birinci dereceden aile üyelerinden birine karşı işlenen suçun, 

ekonomik kayba yol açması, sonraki yaşantısını olumsuz etkilemesi ve bu zararın 

başka türlü telafisinin mümkün olmaması hâlinde, koruma kurulları bürosu bu 

kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmektedir (www.cte.gov.tr). Ayrıca 

denetimli serbestlik müdürlüklerinde 2012 yılı içerisinde pilot uygulamalarla  

hayata geçen Elektronik İzleme Sistemi ile mahkemece hakkında korunma kararı 

verilen mağdurun evine yaklaşmama tedbiri, faile elektronik kelepçe takılması ve 

şiddet uygulayan kişinin elektronik olarak izlenmesi  sağlanmaktadır.   

Ayrıca ceza infaz kurumlarında da şiddet suçu nedeniyle kurumlara gelen 

hükümlü ve tutuklularla bireysel ve grup çalışmaları yürütülmekte, hükümlünün 

ceza infaz kurumunda kaldığı sürece,  katılacağı eğitim ve iyileştirme planı 

hazırlanmaktadır. Ceza infaz kurumlarında yürütülen Öfke Kontrolü, Salıverilme 

Öncesi Mahkum Gelişimi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Programlarının yanı sıra MEB 

tarafından geliştirilen “0-18 Yaş Aile Eğitim Programı” da halk eğitim merkezleri iş 

birliğinde sürdürülmektedir.  

Hastanelerin acil servislerinde oluşturulan “Psikososyal Destek ve Krize 

Müdahale Birimleri”nde ise aile içi şiddet konusunda da psikososyal destek 

hizmetleri sağlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Evlilik ve Gebelik 

Öncesi Danışmanlık Programı kapsamında 2007 yılında “Evlilik Öncesi Danışmanlık 

ve Cinsel Sağlık Programları” başlatılmıştır. Bu Program kapsamında ise toplumsal 

cinsiyet vurgulanarak, sağlık alanında kadının statüsünü yükseltmek, erken yaşta 

evlilikleri azaltmak, modern aile planlaması yöntemleri kullanımını artırmak, 

istenmeyen gebelikler, isteyerek gerçekleşen düşükler ve anne ölümlerini azaltmak 

amaçlanmaktadır (KSGM, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı, 2012-

2015). 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimin niteliğini artırmak üzere 

yürütülen “Anne Baba Çocuk Eğitimi Projesi” ile anne, baba ve çocukların eğitim 

ihtiyaçları tespit edilmekte ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenen eğitim 

programları ile toplumun bilinç düzeyinin geliştirilmesi ve statülerinin yükseltilmesi 

amaçlanmaktadır. Proje kapsamında; üreme sağlığı, ergen ilişkileri, aile içi ilişkiler, 

kadının toplumdaki yeri ve önemi, ders başarısı vb. konularda konferans, panel, 

kurs, ev ve köy ziyaretleri yoluyla ailelere ulaşılmaktadır. Proje kapsamında ailelere 

http://www.cte.gov.tr/
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yönelik olarak aile içi şiddet, aile planlaması, gençlerin kötü alışkanlıklardan 

korunması, töre namus cinayetleri, kadına karşı şiddet, çocuk istismarı vb. 

konularda eğitim düzenlenmektedir (KSGM, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 

Eylem Planı,2012-2015). 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı’nın (2008-2013) hedef ve 

stratejilerini gerçekleştirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu 

Başkanlığı bünyesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” kurulmuştur. Söz 

konusu Komisyonun konuya ilişkin çalışmaları devam etmektedir (KSGM, Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı, 2012-2015). 

Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresine 

bağlı ÇATOM ise bölgede eğitim, yönlendirme, meslek edindirme vb. konularda 

kadınlara hizmet sunmaktadır (KSGM, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem 

Planı, 2012-2015). 

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı 

bünyesinde, 2010 yılında “Aile İçi Şiddetle Mücadele Şubesi” kurulmuştur. Ayrıca,  

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde aile içi şiddetle mücadele kapsamında 

“Kadın ve Çocuk Kısım Amirlikleri” kurulmuştur (KSGM, Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele Eylem Planı, 2012-2015). 

1990’lı yıllardan itibaren şiddet mağduru kadınlara yönelik çeşitli hizmetler, 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, 

Kadın Merkezi Vakfı, Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi, Van Kadın 

Derneği gibi STK’lar tarafından da yürütülmektedir. Bu kuruluşlar tarafından 

danışma merkezlerinde, hukuki ve psikolojik destek ile konukevlerinde barınma 

olanağı sağlanmakta; aile içi şiddet konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi için 

kampanyalar, hizmet sunucularına yönelik eğitim programları ve mevzuatın 

kadınlar lehine güçlendirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir (KSGM, 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı, 2012-2015). 

Kadın hakları konusunda çalışmaları bulunan STK’lar, 1998 yılından itibaren her 

yıl “Kadın Sığınakları Kurultayı” düzenlemektedir. Temel bileşenlerini bağımsız 

kadın örgütlerinin oluşturduğu Kurultaylara, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne 

bağlı kadın konukevleri, belediyelere bağlı danışma merkezleri ve kadın konukevi 

temsilcileri katılım sağlamaktadır (KSGM, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem 

Planı, 2012-2015). 
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Sonuç  

İnsan temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmanın, kişiler üzerinde 

sosyal, psikolojik ve bedensel zararlara yol açtığı bilinen bir gerçektir.  Kadına 

yönelik şiddet  eylemleri de kadınların kadın kimliğine ilişkin algılarını derinden ve 

olumsuz etkilemekte, cinsel ve üreme sağlığına ciddi biçimde  zarar vermekte, kimi 

durumda da hayatlarını kaybetmelerine neden olmaktadır. Ayrıca aile içi şiddete 

maruz kalmış kadınların bedensel yaralanmaları ile birlikte yaşadıkları sürecin 

psikolojik etkileri çok daha derin ve uzun süreli olabilmektedir. Şiddete maruz 

kalan kadınlarda ciddi psikososyal problemler ortaya çıkabilmekte, sosyal hayata 

katılma, ekonomik özgürlüğünü kazanmada güçlükler yaşayabilmektedirler. Kadına 

yönelik aile içi şiddetin, bir diğer mağduru olan çocuklar üzerinde de önemli 

sonuçları bulunmaktadır. Şiddete tanık olan çocuklarda sağlık problemlerinin yanı 

sıra, davranış bozukluğu, duygusal travma ve okul başarısızlığı gibi sorunların sıkça 

yaşandığı belirlenmiştir.  

Şiddet mikro düzeyde kadını, mezzo düzeyde ailesini ve makro düzeyde 

toplumu olumsuz etkilemekte, güçsüzleştirmektedir. Yapılan pek çok çalışma 

sonuçları birlikte değerlendirildiğinde kadına yönelik şiddetin maliyeti yalnızca 

şiddet mağdurlarına verilen hizmetlerden (sağlık hizmetleri, sığınmaevi, danışma 

merkezleri, acil telefon hatları gibi) ya da faillere yönelik yapılan işlemlerden 

(polislerin, savcıların, mahkemelerin, ceza infaz kurumlarının maliyeti) 

oluşmamaktadır. Bu doğrudan maliyetin yanı sıra, üretimin ve istihdamın 

düşmesine (şiddet mağdurunun üretimdeki verimliliğinin düşmesi, mağdurların ve 

faillerin işe devamının aksaması gibi) neden olan dolaylı maliyeti de vardır. Bu 

nedenle şiddetin önlenmesi için yapılacak girişimler hem kadınlar hem de toplum 

açısından çok daha önemlidir. 

Gittikçe artan sayıda vakanın rapor edildiği, basın, yayın, sosyal medya ve 

STK’ların çeşitli platformlarda dile getirdiği aile içi şiddet ile ilgili haber ve 

kampanyaları  düşünüldüğünde kadına yönelik şiddet ve ev içi adalet 

uygulamalarının  acil, etkili, sistemli ve bütüncül bir şekilde uygulanması 

kaçınılmazdır. Gerek kadın sığınmaevleri, kadın konukevleri, ŞÖNİM’ler, ilk adım 

istasyonları, gerek hastane ve sağlık merkezleri, gerek Ceza İnfaz Kurumu ve 

denetimli serbestlik müdürlükleri gerekse aile içi şiddet alanında çalışan STK’larla 

birlikte bu konu üzerinde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının; aile içi şiddete sıfır 

tolerans ilkesi ile hareket etmeleri ve mağdurlara ve faillere yönelik çalışmaları 

yürütmeleri, süreci takip etmeleri, tıbbi açıdan gereken hizmetleri ve yasal desteği 

almalarını sağlamaları, gereken psikolojik desteği sağlamaları, toplumdaki 

kaynaklarla bu insanları ilişkilendirmeleri ve bu insanların durumlarına yönelik 
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sürekli gözlem yapar hâlde olmaları gerekmektedir. Bu çalışmaların 

yürütülmesinde sosyal hizmet uzmanları, toplumsal algılarla, toplumsal cinsiyet 

rollerinin getirdiği inançlarla baş etmek, eğitim eksiğinin giderilmesinde görev 

almak, sosyal politikaların geliştirilmesinde etkili olmak ve konuya ilişkin 

hassasiyetin artırılması ve aile içi şiddet kavramının bilimsel verilere nasıl 

yansıdığını bildirmek için akademik çalışmalar yapmak zorundadır. Ülkemizde bu 

alanda pek çok bakanlık, sivil toplum kuruluşu üniversitelerin yürüttüğü 

çalışmalarının daha artırılarak devam etmesi ve bu çalışmaların akademik 

yayınlarla desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  
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•Kadına yönelik şiddet ve ev içi adalet sistemine yönelik uygulamalarda 
kurumlar arası iş birliğinin nasıl sağlandığını araştırabilirsiniz.  
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•Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 1993 yılında kabul edilmiş 

olan  Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesinde kadına yönelik şiddet, 
“ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, 
psikolojik acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayalı bir 
eylem uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfî olarak 
özgürlükten yoksun bırakma” şeklinde tanımlanmaktadır. 

•Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yürütülmüş olan “WHO Multi-Country 
Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women” (Garcia ve 
Moreno vd. 2005) çalışması, bir birlikteliği olmuş kadınlara eşleri veya birlikte 
oldukları kişi/kişiler tarafından yaşamlarının herhangi bir döneminde 
uygulanan fiziksel ve cinsel şiddet yaygınlığının %15 ile %71 arasında değiştiğini 
ve pek çok araştırma bölgesinde de bu düzeyin genellikle %30 ile %60 arasında 
olduğunu göstermiştir.   

 

•Kadının yaşadığı aile içi şiddet, şiddet uygulayan kişinin uyguladığı şiddeti 
meşru görmesi ya da şiddete uğrayan kadının şiddete karşı koymaması 
durumunda bir kısır döngüyü de beraberinde getirir. Bu kısır döngüde; 
gerginliğin tırmanması, patlama ve balayı dönemi olarak tanımlanan süreçler 
yaşanır.  

 

•Temel insan hakkı ihlalleri arasında sayılan ve son yıllarda giderek artan şiddet 
olaylarında kadına yönelik şiddet ile ilgili Türkiye'de gerek yasal alanda gerekse 
toplumsal duyarlılığın artırılması alanında kapsamlı çalışmalar yürütülmekte ve 
yeni çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadele 
amacıyla 1998 yılında yürürlüğe giren ve “aile içi şiddet” kavramını yasal 
sistemde ilk kez tanımlayan 4320 sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Kanun” 
çıkarılmıştır.  
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 

ünite başlığı altında yer 

alan “bölüm sonu testi” 

bölümünde etkileşimli 

olarak 

cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddet kavramının özellikleri arasında yer 

almaz? 

a. Cinsiyete dayalı bir eylemi içerir. 

b. Kamusal ya da özel alanda meydana gelebilir. 

c. Fiziksel, cinsel ya da psikolojik acı ya da ıstırap verebilir.  

d. Tehdit, alıkoyma veya özgürlüğünden yoksun bırakma eylemlerini içerebilir. 

e. Kamusal alanda gerçekleşmediği sürece kişide psikolojik, fiziksel ya da cinsel bir  

soruna neden olmaz. 

 

2. Şiddete uğramış bir kadın için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 

a. Şiddete uğrayan kadının yardım alabileceği merkezler hakkında bilgilendirme 

çalışmaları yapılır. 

b. Bir kadın konukevine yerleşmesi sağlanır. 

c. Kişi ile bireysel görüşme yapılarak yaşadığı şiddet ve etkileri ile baş etmesini 

sağlayacak müdahalelerde bulunulur. 

d. Kadının bedensel yaraları ciddi düzeyde değilse yeniden evine dönmesi sağlanır. 

e. Kadın için oluşturulan destek planı gözden geçirilerek ihtiyaç duyduğu 

hizmetlerin verilmesi sağlanır. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Türkiye’nin kabul 

ettiği yasa veya uluslararası sözleşmelerden biri değildir? 

a. 4320 sayılı Kanun  

b. 6284 sayılı Kanun 

c. 5275 sayılı Kanun  

d. 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi 

e. İstanbul Sözleşmesi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddetle ilgili yaygın doğru bir ifadedir? 

a. Şiddet öğrenilen bir davranıştır ve kontrol edilmelidir. 

b. Aile içinde kadına yönelik şiddet abartılan bir durumdur. 

c. Aile içinde kadına yönelik şiddet, düşük gelirli ve eğitimsiz kadınların sorunudur. 

d. Aile içinde şiddet gören kadın bunu ister, hak eder. 

e. Aile içinde kadına yönelik şiddet, sadece aile sorunudur.  
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5. Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik aile içi şiddet kısır döngüsü 

aşamalarından biridir? 

a. Alternatif Üretme 

b. Balayı 

c. Problem Tanımlama 

d. Yaşam Becerileri Geliştirme 

e. Yas 

 

6. Aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lardan hangisi şiddet mağduru 

kadınlara yönelik doğrudan hizmet vermez? 

a. Kadın konukevleri 

b. Denetimli serbestlik müdürlükleri 

c. UNİCEF 

d. ÇATOM’lar 

e. Şiddet önleme ve izleme merkezleri (ŞÖNİM) 

 

7. Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin 14 pilot ilde açılması için 06 Aralık 2012 

tarihinde onay verilmiştir. Belirlenen pilot illerde bu merkezlerden açılmasında 

aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili olmamıştır?  

a. Nüfus yoğunluğu 

b. Büyükşehir belediyesi olmaması 

c. Kadın konukevi ve ilk kabul birimlerinin varlığı 

d. Aile içi şiddet vakalarının sayısı 

e. Emniyet teknik altyapısının yeterlilik durumu 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi kadın konukevleri, ilk adım merkezleri ve şiddet izleme 

merkezlerinde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının görev ve sorumluluklarından 

değildir? 

a. Şiddet mağduru kadınlara destek planı oluşturulması 

b. Şiddet mağduru kadınların gerekli hizmetleri ve yasal desteği almalarını 

sağlamak için kadınları ilgili kurumlara yönlendirme çalışmalarının yapılması 

c. Gerekli psikososyal desteğin sağlanması 

d. Toplumdaki diğer kaynaklarla şiddet mağduru kadınların ilişkilendirilmesi  

e. Şiddet mağduru kadınların düzenli sağlık kontrolünün yapılması 
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9. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı hangi birimin öncelikli görevi kadına 

yönelik çalışmaların yürütülmesi ve politikaların geliştirilmesini sağlamaktır? 

a. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

b. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

c. Çocuk  Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

d. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

e. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

 

10 Şiddet mağduru kadınlara yönelik çalışma yürüten STK’ların 1998 yılından beri 

düzenledikleri çalışmanın adı nedir? 

a. Kadın Sığınakları Kurultayı 

b. Kadın Dayanışma Toplantıları 

c. Kadınların Toplumsal Yaşama Katılımları ve Katkıları Çalıştayı 

d. Kadın Dernekleri Değerlendirme Toplantıları 

e. Kadın Çalışmaları Yıllık Sonuç Bildirgeleri    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı: 

1.E, 2.D, 3.C, 4.A, 5.B, 6.C, 7.B, 8.E, 9.B, 10.A 
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• Aile Mahkemeleri: Kuruluş ve Görevleri 

• Aile Mahkemelerinde Çalışma Yöntemi 

• Aile Arabulucuğu Uygulaması 
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 • Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  

• Aile mahkemelerinin kuruluş amacı ve bu 
mahkemede çalışan uzmanların görevleri 
hakkındaki bilgilerinizi genişletebilecek, 

• Aile mahkemelerinde çalışma yöntemini 
öğrenebilecek, 

• Aile arabuluculuğu uygulamasına dair bilgi 
sahibi olabileceksiniz. 
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GİRİŞ  

Sosyal hizmetin uygulama alanlarından biri de ailedir. Sosyal hizmet 

uzmanları, çoğunlukla ailelerle ve bireysel olarak aile üyeleriyle değerlendirmeye 

ve müdahaleye dönük çalışmalar yapmaktadırlar. Toplumun güçlenmesi ve varlığını 

sürdürebilmesi, ailenin her türlü tehlikeden korunması, aile birliğinin sağlıklı 

biçimde devamı için çeşitli önlemlerin alınmasıyla yakından ilgilidir ve sosyal 

hizmet alanında aile hizmetleri olarak tanımlanan aile tedavisi, aile danışmanlığı, 

aile eğitimi ve savunuculuk faaliyetleri toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, 

sürekli değişen ve gelişen sosyal politikalara ve çevre koşullarına uyum sağlamakta 

zorlanan aileye, sorunlarının çözümünde destek olmak üzere sunulan hizmet 

türleridir (Koşar, 1989). 

Aile sorunları; boşanma, ölüm, yoksulluk, hastalık, çocuk istismarı, suça 

yönelme, cinsel istismar, istenmeyen gebelik, davranışsal problemler gibi çok çeşitli 

biçimlerde ortaya çıkabilir. Ailelerin karşılaştığı sorunların çözümü için aileye 

yönelik planlı müdahale süreci; tanışma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, 

son değerlendirme, sonlandırma ve izleme olmak üzere yedi aşamada 

gerçekleştirilmektedir (Duyan 2003). 

Modernleşme sonrası dönemde ekonomik ve sosyal değişimlerle bağlantılı 

olarak toplumsal dayanışmanın azalması ile aile çözülmeleri ve boşanmalar artmış, 

aile kurumu her zamankinden daha fazla dışarıdan desteklenmeye ihtiyaç 

duymuştur. Bu bağlamda birçok ülkede ve ülkemizde aile danışmanlığı, aile 

terapisi, aile arabuluculuğu gibi uygulamalar geliştirilmiştir. Bu bölümde, ailenin 

boşanma aşamasına geldikten sonra içinde bulunduğu hukuki süreçlerde, sosyal 

hizmetlerle kurduğu ilişki ele alınacaktır. Başka bir ifadeyle, ailenin adli bir sürecin 

içindeyken sosyal hizmetlerden nasıl yararlandığından ve sosyal hizmet uzmanının 

bu süreçteki bir aileyle nasıl bir ilişki içinde çalıştığından söz edilecektir. 

Bu bağlamda, öncelikle aile mahkemeleri ve işleyişi bunların ele alınacak, 

daha sonra aile mahkemelerinde çalışma yönteminden bahsedilecek ve son olarak 

aile arabuluculuğu uygulaması anlatılacaktır. 

AİLE MAHKEMELERİ: KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

Dünyada aile mahkemelerinin birer ihtisas mahkemesi olarak yaygınlaşması 

son yıllarda gerçekleşmiştir. Ülkemizde de 4787 sayılı 18.01.2003 tarihli Aile 

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’da aile 

mahkemelerinin “aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere kurulan aile 

mahkemeler” olduğu hükmü yer almakta ve aile mahkemelerinin, Adalet 

Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak her 
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ilde ve merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve asliye 

mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulduğu belirtilmektedir. Aile mahkemesi 

kurulamayan yerlerde ise bu Kanun kapsamına giren dava ve işlere, Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye hukuk mahkemelerince bakılmaktadır. 

Bu Kanun’da aile mahkemelerinin görevleri şöyle sıralanmıştır: 

1. 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun Üçüncü Kısım 

hariç olmak üzere İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî 

Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan 

doğan dava ve işler, 

2. 20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 

Hakkında Kanun’a göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının 

tanınma ve tenfizi, 

3. Kanunlarla verilen diğer görevler bu mahkemelerin görevleri arasındaki 

her aile mahkemesinde, Adalet Bakanlığınca, tercihen; evli ve çocuk sahibi, otuz 

yaşını doldurmuş ve aile sorunları alanında lisansüstü eğitim almış olanlar 

arasından, birer psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı atanması öngörülmektedir. 

Aile hukukunda uyuşmazlıkların çözümünde, mahkemece uzman yardımından 

yararlanılması, 4787 sayılı Kanun’la ilk kez getirilen bir kural değildir. 4721 sayılı 

Kanun’un 195. maddesindeki “Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi 

hâlinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte hâkimin müdahalesini isteyebilirler. Hâkim, 

eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır; onları uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak 

rızası ile uzman kişilerin yardımını isteyebilir. 

“Hâkim, gerektiği takdirde eşlerden birinin istemi üzerine Kanun’da 

öngörülen önlemleri alır.” kuralı gereğince evlilik birliğinin korunmasına ilişkin 

olarak hâkimin, eşleri yükümlülükleri konusunda uyarması, onları uzlaştırmaya 

çalışması ve eşlerin ortak rızasıyla uzman kişilerin yardımını isteyebilmesi 

öngörülmektedir. Ayrıca evlat edinmeyle ilgili olarak öngörülen usul hükümleri 

çerçevesinde, 4721 sayılı Kanun’un 316. maddesinde, evlat edinmeye her türlü 

durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasında, evlat edinen ile edinilenin 

dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar 

verileceği öngörülmektedir. 

Görüldüğü gibi, aile hukukuna ilişkin yukarıda belirtilen konularda uzmandan 

yararlanma 4787 sayılı Kanun’dan önce de mümkün bulunmaktadır.  

Sosyal hizmetler, sosyal ve ekonomik yönden muhtaç duruma düşen kişi 

veya ailelere bu konuda katkı sağlamak, destek olmak ve muhtaç oldukları insan 

haysiyetine yaraşır düzeye gelmeleri için elden gelenleri yapabilmeyi amaçlayan 

faaliyetlerdir (Filiz, 2011). 
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Kanuna göre aile mahkemeleri bünyesinde bulunan uzmanların görevleri ise 

şunlardır: 

1. Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, 

mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine 

ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek. 

2. Mahkemenin gerekli gördüğü hâllerde duruşmada hazır bulunmak, 

istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek. 

3. Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak üzere Adalet Bakanlığınca, 

tercihen; evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve aile sorunları alanında 

lisansüstü eğitim almış olanlar arasından, birer psikolog, pedagog ve sosyal 

çalışmacı atanır. 

Bu görevlilerin bulunmaması, iş durumlarının müsait olmaması veya görevin 

bunlar tarafından yapılmasında hukuki veya fiilî herhangi bir engel bulunması ya da 

başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması hâllerinde, diğer kamu kurum ve  

kuruluşlarında çalışanlar veya serbest meslek icra edenlerden yararlanılır. 

Bu uzmanlar, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nda düzenlenen hâkimin reddi sebeplerine göre reddolunabilir. 

Kanun’da aile mahkemesinin, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak 

üzere görev alanına giren konularda aileyi koruyucu, eğitici ve sosyal önlemler 

alacağı belirtilmiştir. Bu önlemler şunlardır: 

1. Yetişkinler hakkında; 

a) Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak, 

gerektiğinde uzlaştırmaya,  

b) Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali 

yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya, 

c) Resmî veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur evlerine 

veya benzeri yerlere yerleştirmeye, 

d) Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna 

vermeye, 

2. Küçükler hakkında; 

a) Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli 

önlemleri almaya, 

b) Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş 

hâlde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmî ya da özel 

sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye,  

c) Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya, 

d) Genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, kamu iktisadi 

teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere 
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veya benzeri iş yerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye karar 

verebilir. 

AİLE MAHKEMELERİNDE ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

Bir uzmanlık mahkemesi olarak aile mahkemeleri, disiplinler arası çalışmayı 

gerektiren bir yapıya sahiptir. Ailenin psikososyal ve ekonomik sorunları ile bir 

bütün olarak ve çevresi içinde ele alınabilmesi için bütüncül ve disiplinler arası bir 

yaklaşım gereklidir. Cılga (2008: 142-144), aile mahkemelerinde çalışacak meslek 

elemanları için bir çalışma yöntemi önermiştir. Buna göre işleyiş, yönetim, ekip 

çalışması, çalışma yaklaşımı ve çalışma modeli açısından aile mahkemelerinde 

çalışma yöntemi şöyle olmalıdır: 

 

İşleyiş:  

 Uzmanlık mahkemesi olarak aile mahkemeleri, disiplinler arası yaklaşımla, 

sosyal bilimler alanında yetişmiş ve aile davalarında ve aile sorunları alanında 

uzmanlaşmış ekiple çalışır.  

 Ailelerle çalışma; mahkemeye bir dava konusu olarak gelen ve aile 

uyuşmazlığını, hukuk temelinde çok disiplinli olarak değerlendirmeyi kapsar. 

 Uyuşmazlıkları bir dava konusu olarak gündeme gelen aile; aile 

mahkemelerinde çalışan hâkim ve uzmanlarca, aile adalet sistemine özgü hukuki 

ilke ve normlar temelinde, yapısal değişim sürecinde, yaşadığı ortam ve koşullar 

içinde, yaşam kalitesi ve yaşam dinamikleri dikkate alınarak değerlendirilir. 

 Aile uyuşmazlıklarında karar verme ve sorun çözme süreci, aile mahkemesinin 

yasal sorumlulukları çerçevesinde ele alınır.  

 Uzmanlık mahkemesi olan aile mahkemelerinin işleyişi, bilimsel ve hukuki 

ilkelere, normlara ve usullere göre gerçekleşir.  

 

Yönetim: 

 Aile mahkemelerinde dava dosyalarına bakış, dava konusu olan aile 

uyuşmazlıklarına bakış, uyuşmazlığın tarafları olan aile çevresine bakış, uyuşmazlık 

içindeki tarafların savunuculuğunu yapan avukat çevresine bakış ve mahkemenin 

görev ve sorumlulukları çerçevesinde yargılama süreçlerine bakış insan ilişkilerine 

dayalı, katılımcı, sistem kuramına dayalı bilgiler ışığında içerik kazanır. 

 Genel usullere ve kendi Kanunu’na ilişkin hukuki ilke ve normlara göre işleyen 

mahkeme yapısı, aile mahkemesi hâkiminin liderliğinde, çalışma ekibinde bulunan 

uzmanların etkin katılımı ile yönetilir. 
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 Aile mahkemesi hâkiminin yönetici olarak vizyonunu belirleyen etmenler; güçlü 

iletişim ve karar verme becerisi, aile uyuşmazlıklarına yaklaşımı, adalet anlayışı, 

ekip çalışmasına yatkınlığı ve yönetici lider nitelikleridir. 

 Aile mahkemesi hâkiminin günlük iş akışı içinde önceliği, ekibiyle birlikte, 

mahkemeye gelen dava dosyalarına ve uyuşmazlık içindeki aile çevresine önem 

vermektir. Günlük çalışmalar mantıklı bir biçimde planlanıp program oluşturulur. 

Ekip çalışmasına ve ekipte bulunan uzmanlara önem verilir. 

 Aile mahkemesi hakiminin yönetici liderlik rolünü sürekli geliştirmesi önemlidir. 

Yeteneklerini yönetim ve yargı süreçlerinde sergilemesi, ekipteki uzmanların 

güvenini kazanması ve onların desteğini alması, hukuki konularda ekip üyelerini 

bilgilendirmesi, ekipteki uzmanlarının gelişimlerine yardımcı olması, araştırıcı, 

yaratıcı ve üretken bir liderlik rolünü gerçekleştirmesi gerekir. Aile 

uyuşmazlıklarında barışçıl ve adil çözümler üretmek için dava konularına bilimsel 

yaklaşımı temel alan, bilgiyi paylaşan, ekibini açık hedeflere yönlendiren, tarafsız 

davranan, işbirliğini geliştiren, uygun görevlendirmeler yapan, doğru talimatlar 

veren, başarıyı öngören ve ödüllendiren ve aile sorunlarına odaklanan aile hakimi 

başarılı yöneticidir. 

 

Ekip çalışması: 

 Aile mahkemesi hâkiminin liderliğinde; hâkim ve uzmanlar arasında, uzmanların 

kendi aralarında açık iletişime dayalı etkileşimlerin ve katılımların sağlanması 

gereklidir. 

 Farklı bilim alanlarında yetişenlerin mahkeme yapısı içindeki konumlarını ve 

rollerini belirginleştirmek, kişisel ve mesleki güvenlerini artırmak, karşılıklı saygıyı 

ve kabulü güçlendirmek, çalışanlar arasında yapıcı tartışmaları geliştirmek ve aile 

mahkemesinin karar verme gücünü artırmak için ekip çalışması gereklidir. 

 Ekip çalışması; iletişim, paylaşma, dayanışma, katılma ve birlikte yapma 

olanaklarını genişletir. 

 Ekip çalışması, mahkemenin kurum kültürünü ve iklimini geliştirir. Aile 

mahkemelerinde çalışanların bir ekip olması mahkemenin gücünü artırır. 

 Ekip içinde çalışmanın koşulları gerçekleşirse; aile mahkemesinde liderlik, 

sorumluluk, amaç ve görevlere göre işleyiş, dava dosyaları odağında barışçıl sorun 

çözme ve adil karar verme olanakları artar. 

 

Çalışma yaklaşımı: 

 Hukuk, sosyal hizmet, psikoloji ve pedagoji bilim dallarında yetişmiş nitelikli 

elemanların eğitim süreçlerinde kazandıkları kuram-uygulama birikimleri 

çalışmalarında temel dayanaktır. Yetkinlik; bilgi, beceri, kişilik ve uygulama ile 
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ilgilidir. Aile mahkemesinde çalışan bilim ve meslek insanlarının yetkinlikleri; 

bilişsel yetkinlik, işlevsel yetkinlik, kişisel yetkinlik ve etik yetkinlik açılarından 

anlam ve önem kazanır. 

 Hâkim ve uzmanların yetkinlikleri, felsefi, bilimsel ve mesleki yetkinliklere dayalı 

olarak, bu bütünü oluşturma, bütünleştirme, tümü kurgulama ve tümü oluşturma 

becerilerine bağlıdır. Kişisel becerilere göre yetkinlik düzeyi farklılaşır.  

 Aile mahkemesinde çalışanların kişisel yetkinlik düzeyleri, her çalışanın kişisel 

bilgilerine, becerilerine, tüm alanlardaki yetkinliklerini aile mahkemesi 

uygulamaları alanında belirli bir bağlamda bütünleştirme becerisine göre 

somutlaşır.  

 Aile uyuşmazlıklarına ilişkin dava konularına yaklaşımı, mahkemenin işleyişini 

gerçekleştirme ve işleyişe katılma becerisi, bilgi ve etik değerler açısından görev ve 

sorumluluklarına ilişkin somut uygulamaları eleştirel olarak değerlendirmesi ve 

çıkarımlarda bulunması yetkinlik düzeyini tanımlayan göstergelerdir. Elemanların 

yeterlilikleri, yetkinlik alanlarının ilgili birimlerce bir standart olarak tanımlanması 

ile açıklık kazanır. Yeterlilik standartlarına göre hâkim ve uzmanlar aile 

mahkemesinde işe alınarak yetkilendirilir.  

 

Çalışma modeli: 

 Aile mahkemelerinde gerçekleştirilecek uygulamaların bilimsel ve mesleki 

aşamaları bilimsel yönteme göre gelişir. 

 Kuram-uygulama ilişkilerinin bütünlüğünde, bilimsel yöntemin; gözlem, hipotez, 

test etme ve genelleme aşamaları, uygulamalı bilim ve meslekler açısından 

geliştirilecek olursa; inceleme, sorunun belirlenmesi, uygulamanın planlanması, 

uygulama, değerlendirme, sonlandırma ve izleme aşamaları olarak genişletilebilir.  

 Belirlenen yöntem aşamalarının, aile mahkemesinin yapısı ve çalışma ortamına 

göre ele alınması, uzmanlık mahkemesinin işleyişine ve ekipte yer alan hâkim ve 

uzmanlara göre açılımının yapılması gerekir.  

 Ailenin oluşumu, gelişimi ve uyuşmazlığın ortaya çıkma sürecinin bütünlüğünde, 

aile birliğinin korunması, ailede yaşanılan sorunların aşılması, hak ve çıkar 

uyuşmazlıklarının adil bir biçimde çözümü, aile bireylerinin ailede ve toplumda 

etkililiğinin artması temel amaçtır.  

 Demokratik yollarla ailenin gelişmesine, ailenin yaşam kalitesinin 

yükseltilmesine olanak sağlamak için; eşlerin, çocukların ve yetişkinlerin temel hak 

ve özgürlükleri ile sosyal ve ekonomik haklarının korunmasına karar vermek ve 

sosyal hizmet kurumlarını harekete geçirerek yardımcı olmak temel hedeftir.  

Aile mahkemelerinde çalışma yöntemi, bilgi toplama, sorunun tanımlanması, 

planlama, uygulama, değerlendirme ve izleme olmak üzere altı aşamadan 
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oluşmaktadır. Aşağıda her bir aşamada gerçekleştirilecek uygulamalar verilmiştir. 

Bunlar şöyle sıralanabilir (Cılga, 2008:152-153): 

1. Aile Uyuşmazlığını İnceleme 

 Bilgi ve veri toplama 

 Sorunu ve gereksinmeyi saptama 

 Çoklu hedef kitle analizi: Ailenin yaşam kalitesini değerlendirme 

2. Aile Uyuşmazlığının Tanımlanması (Dava Konusu Olan 

Sorunun Belirlenmesi) 

 Ailede uyuşmazlığa yol açan sorunun nedensellik analizi: Nedenlerin işlevsel 

tanımı ve açılımı 

 Uyuşmazlık konusunda güçler perspektifi, güç analizi ve ailenin sorunu barışçıl 

yollarla çözme olanakları 

 Mahkemece alınacak kararın sonuçlarının değerlendirilmesi ve alınacak 

önlemlerin öngörülmesi 

 Ailede uyuşmazlığa neden olan sorunun çözümüne yardımcı olabilecek 

kaynaklar 

3. Yargılama Sürecinin ve Yapılacak Yardımların Planlanması 

(Planlama) 

 Aile mahkemesi görev ve sorumlulukları açısından aileye, dava konusuna bakış 

veaile ile ilişki kurulması 

 Ailenin geleceği ve sorunlara barışçıl yollarla çözüm getirme olanakları 

 Yargı süreci açısından ailede güç analizi sonuçları 

 Uyuşmazlık açısından ailenin sorun çözme becerisinin güçlendirilmesi 

 Hâkim, uzmanlar, avukatlar, davacı ve davalı tarafların dava konusuna 

yaklaşımları ve ilişkiler 

 Yargılama süreçlerinde aileye hizmet yönünden yardımcı olacak kurumlarla 

ilişkiler 

 Aile mahkemesi ekibinin sorumluluğu ve yargılama süreci; yargılama öncesi, 

yargılama sırasında ve yargılama sonrasında yapılacak iş ve işlemler 

 Hâkimin kararı 

 Karara göre yargılama sonrasındaki süreçlerin yönetimi ve uygulamala 
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 Aile mahkemesi hâkim ve uzmanlarınca dava sürecini ve sonuçlarını 

değerlendirme 

 Aile mahkemesi hâkimi ve uzmanlarınca dava sonuçlarını izleme çalışmaları 

4. Uygulama Süreci 

 Yargı ve yardım sürecini yönlendirecek olan ilişki ve iletişim stratejisinin etik 

ilkelere göre ekipçe saptanması ve uygulanması 

 Yargı ve yardım sürecinin başlatılması 

 Dava konusu olan uyuşmazlıklar kapsamında yer alan hukuki, sosyal, pedagojik 

ve psikolojik konularda, işlem ve süreçlerin uygulama planına göre 

gerçekleştirilmesi 

 Bilimsel yaklaşım, yöntem ve tekniklerin süreç içinde ve ilgili aşamalarda 

uygulamaya dönüştürülmesi 

 Yargılama ve yardım politikaları ile stratejilerinin genel usul, ilke ve normlara 

göre yaşama geçirilmesi 

 Aile uyuşmazlığının barışçıl ve adil biçimde çözümünün sağlanması 

 Yargı kararının verilmesi ve yardım sürecinin tamamlanması 

 Yargı ve yardım çalışmalarına son verme etkinlikleri 

5. Değerlendirme 

 Aile uyuşmazlığını inceleme çalışmalarının değerlendirilmesi  

 Dava konusu olan sorunun belirlenmesi çalışmalarının değerlendirilmesi 

 Aile uyuşmazlığının tanımlanması çalışmasının değerlendirilmesi 

 Dava dosyası konusunda yapılacak çalışmalarda benimsenen politika ve 

stratejinin değerlendirilmesi 

 Yargı ve yardım sürecinin değerlendirilmesi 

 Çalışmaların güçlü yanları ve bu doğrultuda mahkemenin görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmedeki başarısının saptanması 

 Çalışmaların eksik yanlarının belirlenmesi, bu eksikliklerin yarattığı risklerin 

saptanması ve gelişme planlarının yapılması 

6. İzleme 

 Sistemli ve etkili bir izleme mekanizmasının oluşturulması 

 Karar ve yardım sürecinin gözden geçirilmesi 

 Ailede karara ve yardımlara bağlı olarak gerçekleşen değişikliklerin ve 

ilerlemelerin saptanması 
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 Aileden mahkeme kararına ve yapılan uygulamalara yönelik geri bildirimlerin 

alınması 

 Aileye yardımcı olan ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması 

 Aile mahkemesi ekibinin değerlendirilmesi 

 Özellikle aile, eşler, çocuklar ve yetişkinlerin yaşamlarını sürdürebilme gücünün 

ve olanaklarının gözlenmesi 

 Sorun çözmede yeterlilik düzeylerinin çok yönlü değerlendirilmesi 

 Barışçıl çözüm için atılan adımların sonuçlarının gözlenmesi 

 İzleme çalışmalarına bağlı olarak yeniden geliştirme çalışmalarının planlanması, 

ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yeni destek, yardım ve geliştirme 

çalışmalarının uygulanması 

AİLE ARABULUCULUĞU 

Ailelerle adli sosyal hizmet alanında yer alan uygulamalardan biri de aile 

arabuluculuğudur. Boşanma sırasında tarafların psikososyal ve ekonomik 

konularda uzlaşıya varmaları için ortaya çıkan bu uygulama, sosyal hizmet 

uzmanlarının da içinde yer aldığı profesyoneller tarafından gerekli eğitimi aldıktan 

sonra gerçekleştirilmektedir. 

Tarih boyunca toplumlar, insanlar arasındaki çatışmaları çözmek için çeşitli 

yol ve yöntemler geliştirmişlerdir. İnsanlar, hem özel hem de iş yaşamında zaman 

zaman çatışma ve anlaşmazlıklarla karşı karşıya kalabilirler. Toplumların sosyal ve 

ekonomik gelişimlerine paralel olarak çatışma/anlaşmazlıkların türü ve bunları 

çözme yöntemleri de değişebilir. Arabuluculuk, anlaşmazlık içinde olan tarafların 

anlaşmalarına yardım etmek, farklılıkları uzlaştırmak veya her iki taraf için de 

tatmin edici anlaşmaya varmak için taraflar arasındaki çatışmaya müdahale etmeyi 

içerir. Burada arabulucu olan kişinin tarafsızlığı söz konusudur. Arabuluculuğun 

Antik Yunan’da ve Roma uygarlığına dayandığı bilinmektedir.  

Sosyal hizmet uzmanının arabuluculuk rolü birçok durumda (örneğin, 

boşanan çiftler, kavgalı komşular, yönetici-çalışan ilişkileri gibi) 

uygulanabilmektedir. Sosyal hizmet uzmanı bu rolde tarafsızdır ve tarafların içinde 

bulunduğu durumu anlamaya çalışır. İçinde bulunulan durumu açıklığa kavuşturur, 

karşılıklı iletişimsizliği çözmeye çalışır ve tarafların içinde bulundukları durumu açık 

bir şekilde birbirlerine ifade etmelerine olanak tanır. 

Arabuluculuk farklı ülke örneklerinde farklı biçimlerde uygulanabilse de bazı 

ortak temel ilkelerden bahsetmek mümkündür. Bunlar: 

 Çıkar çatışması: Arabulucunun ele aldığı vakada herhangi bir bireysel, mesleki 

ya da ekonomik çıkar söz konusu olmamalıdır. 
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 Mesleki sınırlama: Arabulucu, kendi mesleki becerilerinin farkında olmalı, kendi 

deneyim ve bilgisini aşan konularda uğraşı içinde olmamalıdır. 

 Tarafsızlık: Arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varabilmek için arabulucunun 

tarafsız olması ve her iki taraf için objektifliğini koruması önemlidir. 

 Gönüllülük: Arabuluculuk sürecine katılım ve bir anlaşmaya varma, kişilerin 

rızasına/özgür iradesine dayalı bir süreç olmalıdır. Eğer taraflar arabuluculuğun 

yarar getirmeyeceğine inanıyorsa bu süreci sonlandırma hakkına sahip olmalıdırlar. 

 Gizlilik: Arabuluculuk sürecinin tümü, gizlilik esasına dayalı olmalıdır. Arabulucu, 

sürecin ve tarafların gizliliğini, üçüncü kişilerden korumalıdır. 

Aile arabuluculuğu (family mediation) ise ayrılık ya da boşanma aşamasında 

olan çiftlerin aralarındaki anlaşmazlıkları tarafsız bir arabulucu (mediator) 

yardımıyla çözümleyerek mahkeme süreci öncesinde ortak bir uzlaşmaya 

varabilmelerini sağlamaya yönelik bir uygulamadır. Aile arabuluculuğu, bir aile 

danışmanlığı ya da terapisi süreci olmadığı gibi doğası gereği yalnızca hukuki bir 

süreç de değildir (İl, 2009: 23). Aile arabuluculuğu yapmak isteyen meslek elemanı, 

hem aileye psiko-sosyal danışmanlık ve destek ve hem de hukuki süreçler 

konusunda eğitim almış olmalıdır. 

Aile arabuluculuğunun uygulamadaki faydaları şöyle sıralanabilir (İl, 2009: 

29): 

 Taraflar, yeni bir başlangıç yapma ve bunu Geleceğe yönelik ilişkiler geliştirilir: 

geliştirme şansına sahip olurlar. Fırsatların yapıcı bir yaklaşımla kullanılabilmesi 

olumlu bir etkileşimi ve bu etkileşimin sürekliliğini sağlar. 

  Arabulucu gerçek konuların Tüm konular gözden geçirilir, keşfedilir:

keşfedilmesine ve adil bir biçimde değerlendirilmesine yardımcı olur. Önceden 

öngörülmeyen konular gündeme gelebilir.  

 Arabuluculuk süreci resmî bir nitelik taşımamaktadır. Her Süreç basit ve sadedir: 

şey apaçık ortadadır. Bu yönüyle güven vericidir ve taraflar üzerinde herhangi bir 

baskı yaratılmamaktadır. 

  Arabuluculuk sürecinin kontrolü tümüyle tarafların Kontrol tarafların elindedir:

elindedir. Gönüllü bir katılım olduğundan hukuki baskı olmaksızın uzlaşma 

noktasına gelinir. Süreç istenildiği zaman durdurulabilir. Süreç esnek yapıdadır: Her 

bir özel durum için özgün çözümler müzakere edilir. Hem arabulucu hem de 

taraflar açısından rol esnekliği, maksimum düzeyde önemsenir. 

 Arabuluculuk uygulamasının en önemli tercih edilme Zaman kazandırır: 

nedenlerindendir. Taraflara yüklü yoğun resmî süreçlerden uzak olma fırsatı verir. 

Mahkeme tarihleri beklenmediğinden zaman kaybı olmaz.  

 Aile arabuluculuğunun maliyeti özellikle resmî mahkeme Mali avantaj sunar: 

süreçleriyle kıyaslandığında minimum düzeydedir. İki avukat yerine bir arabulucu 
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yeterlidir. Eğer mali açıdan sıkıntı söz konusu olursa taraflar destek talep 

edebilirler. 

 Tartışmalar mahkemede herkesin önünde değil, özel ofiste Süreç güvenlidir: 

gerçekleştiğinden taraflar kendilerini rahat hissederler. İzlenmesi gereken zorunlu 

süreçler olmadığı gibi açıklanan bilgiler gizli kalır. Paylaşılan konuların kısmen ya da 

tümüyle mahkeme sürecine yansıtılması kararı ancak tarafların ortak isteğine 

bağlıdır. 

 Arabulucu oldukça geniş bir seçenek yelpazesi sunar; tarafların Daha etkilidir: 

önemli gördükleri konu ve duygularını ifade etmelerini sağlar; güven, anlayış kabul 

ve işbirliğini geliştirir. Tarafların avukatlar aracılığıyla değil doğrudan iletişim 

kurmaları nedeniyle, daha sağlıklı ve doyurucu bir etkileşim gerçekleşmektedir.  

Aile arabuluculuğu, boşanma sürecinde eşler arasındaki ilişkiler ve 

ebeveynlik konuları olmak üzere iki tür uzlaşı konusu üzerinde 

gerçekleştirilmektedir. Bunlar:  

1- Eşler arası ilişkiler kapsamında genel uzlaşma konuları: 

 Bağlantı düzenlemeleri, (eşler arası iletişim ve etkileşimin planlanması), 

 Bakım konuları (bakıma muhtaç yaşlı, hasta aile üyeleri ile ilgili düzenlemeler) 

 Mali konular, (eşlerin desteklenme gereksinimi olduğunda ilgili düzenlemeler) 

 Mal paylaşımı, (edinilmiş olan malların uygun biçimde paylaşımı) 

 Diğer özel konular. 

 

2- Ebeveynlik sorumluluklarıyla ilgili uzlaşma konuları: 

 Çocuğun/çocukların desteklenmesi, 

 Çocuğun/çocukların hangi ebeveyn ile kalacağına karar verilmesi, 

 Çocuğun/çocukların ebeveyni ile iletişim ve etkileşimlerine ilişkin düzenlemeler, 

 Çocuğun/çocukların eğitim sürecine ilişkin düzenlemeler, 

 Tatil sürecine ilişkin düzenlemeler, 

 Diğer özel konular, oluşturmaktadır (Mantle and Critchley, 2004: 1165-1167. 

Akt: İl, 2009: 28). 

Görüldüğü gibi, ailelerle gerçekleştirilen adli sosyal hizmet uygulamaları, aile 

mahkemelerinde uzman olarak ve aile arabuluculuğu uygulaması aracılığıyla 

gerçekleştirilmektedir. Bu alanda çalışacak sosyal hizmet uzmanlarının, aile ile 

çalışma ve hukuki süreçlerle ilgili yetişmiş olması ve ekip çalışmasına yatkin olması 

gerekmektedir.  
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•Sosyal hizmetin uygulama alanlarından biri de ailedir. Sosyal hizmet 
uzmanları, çoğunlukla ailelerle ve bireysel olarak aile üyeleriyle 
değerlendirmeye ve müdahaleye dönük çalışmalar yapmaktadırlar. 

•Modernleşme sonrası dönemde ekonomik ve sosyal değişimlerle 
bağlantılı olarak toplumsal dayanışmanın azalması ile aile çözülmeleri 
ve boşanmalar artmış, aile kurumu her zamankinden daha fazla 
dışarıdan desteklenmeye ihtiyaç duymuştur. Bu bağlamda birçok 
ülkede ve ülkemizde aile danışmanlığı, aile terapisi, aile arabuluculuğu 
gibi uygulamalar geliştirilmiştir 

•Ülkemizde 4787 sayılı 18.01.2003 tarihli Aile Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’da aile mahkemelerinin “aile 
hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere kurulan aile 
mahkemeler” olduğu hükmü yer almakta ve aile mahkemelerinin, 
Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu 
görüşü alınarak her ilde ve merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her 
ilçede, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere 
kurulduğu belirtilmektedir. 

•Kanun’da aile mahkemesinin, diğer kanunlardaki hükümler saklı 
kalmak üzere görev alanına giren konularda aileyi koruyucu, eğitici ve 
sosyal önlemler alacağı belirtilmiştir. 

•Bir uzmanlık mahkemesi olarak aile mahkemeleri, disiplinler arası 
çalışmayı gerektiren bir yapıya sahiptir. Ailenin psikososyal ve 
ekonomik sorunları ile bir bütün olarak ve çevresi içinde ele 
alınabilmesi için bütüncül ve disiplinler arası bir yaklaşım gereklidir. 

•Aile mahkemelerinde çalışma yöntemi; bilgi toplama, sorunun 
tanımlanması, planlama, uygulama, değerlendirme ve izleme olmak 
üzere altı aşamadan oluşmaktadır. 

•Ailelerle adli sosyal hizmet alanında yer alan uygulamalardan biri de 
aile arabuluculuğudur. Boşanma sırasında tarafların psikososyal ve 
ekonomik konularda uzlaşıya varmaları için ortaya çıkan bu uygulama, 
sosyal hizmet uzmanlarının da içinde yer aldığı profesyoneller 
tarafından gerekli eğitim alındıktan sonra gerçekleştirilmektedir. 

•Aile arabuluculuğu (family mediation) ise ayrılık ya da boşanma 
aşamasında olan çiftlerin aralarındaki anlaşmazlıkları tarafsız bir 
arabulucu (mediator) yardımıyla çözümleyerek mahkeme süreci 
öncesinde ortak bir uzlaşmaya varabilmelerini sağlamaya yönelik bir 
uygulamadır. 
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 

1- Aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere kurulan mahkemeler 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Ticaret mahkemeleri 

b) Aile mahkemeleri 

c) İcra mahkemeleri 

d) Sulh hukuk mahkemeleri 

e) Ceza mahkemeleri 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi Aile Mahkemeleri Kanunu’na göre aile mahkemelerinde 

çalışacak uzmanlarda aranacak özelliklerden biri değildir? 

a) Tercihen evli ve çocuk sahibi olması 

b) 30 yaşını doldurmuş olması 

c) Psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı olması 

d) Lisansüstü eğitimini aile sorunları alanında almış olması 

e) En az beş yıl aile sorunları alanında çalışmış olması 

 

3- Aile mahkemelerinde boşanma davasının esasına girilmeden önce veya davanın 

görülmesi sırasında, mahkemece taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin 

araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek üzere görevlendirilen 

çalışanlar aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Avukatlar 

b) Hakimler 

c) Uzmanlar 

d) Aile danışmanları 

e) Aile terapistleri 
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4- Aşağıdakilerden hangisi aile mahkemelerinde küçükler hakkında alınacak 

önlemlerden biri değildir? 

a) Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak, gerektiğinde 

uzlaştırma 

b) Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri 

alma 

c) Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş hâlde 

kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmî ya da özel sağlık 

kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirme 

d) Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri alma 

e) Genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve 

bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri iş 

yerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirme 

 

5- Aile mahkemelerinde çalışma yöntemi içerisinde yer alan aile uyuşmazlığının 

belirlenmesi aşamasında aşağıdaki iş/işlemlerden hangisi yapılmaz? 

a) Ailede uyuşmazlığa yol açan sorunun nedenlerinin belirlenmesi 

b) Uyuşmazlık konusunda güçler perspektifi, güç analizi ve ailenin, sorunu barışçıl 

yollarla çözme olanaklarının belirlenmesi 

c) Bilgi ve veri toplama 

d) Mahkemece alınacak kararın sonuçlarının değerlendirilmesi ve alınacak 

önlemlerin öngörülmesi 

e) Ailede uyuşmazlığa neden olan sorunun çözümüne yardımcı olabilecek 

kaynakların belirlenmesi 

 

6- Aile mahkemelerinde çalışma yöntemi içerisinde yer alan uygulama aşamasında 

aşağıdaki iş/işlemlerden hangisi yapılmaz? 

a) Yargı ve yardım sürecinin başlatılması 

b) Sorunun ve ihtiyacın saptanması 

c) Yargılama ve yardım politikaları ile stratejilerinin genel usul, ilke ve normlara 

göre yaşama geçirilmesi 

d) Dava konusu olan uyuşmazlıklar kapsamında yer alan hukuki, sosyal, pedagojik 

ve psikolojik konularda, işlem ve süreçlerin uygulama planına göre 

gerçekleştirilmesi 

e) Aile uyuşmazlığının barışçıl ve adil biçimde çözümünün sağlanması 
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7- Aşağıdakilerden hangisi arabuluculuğun ortak ilkelerinden biri değildir? 

a) Gönüllülük esasına dayanması 

b) Gizliliğin sağlanması 

c) Tarafsız olunması 

d) Çıkar çatışması olduğunda sona erdirilmesi 

e) Mesleki sınırlamanın olmaması 

 

8- Ayrılık ya da boşanma aşamasında olan çiftlerin aralarındaki anlaşmazlıkları 

tarafsız bir arabulucu (mediator) yardımıyla çözümleyerek mahkeme süreci 

öncesinde ortak bir uzlaşmaya varabilmelerini sağlamaya yönelik uygulama” 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Aile danışmanlığı 

b) Aile terapisi 

c) Aile uzlaştırıcısı 

d) Aile arabuluculuğu 

e) Aile avukatlığı 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi aile arabuluculuğunun uygulamadaki 

faydalarından/avantajlarından biri değildir? 

a) Süreç resmî olduğundan karmaşıktır. 

b) Kontrol tarafların elindedir. 

c) Zaman kazandırır. 

d) Tüm süreç gözden geçirilir/keşfedilir. 

e) Mali avantaj sunar. 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi aile arabuluculuğunda eşlerarası ilişkiler kapsamında 

genel uzlaşma konuları içinde yer almaz? 

a) Çocuğun/çocukların hangi ebeveyn ile kalacağına karar verilmesi 

b) Eşler arası iletişim ve etkileşimin planlanması 

c) Bakıma muhtaç yaşlı, hasta aile üyeleri ile ilgili düzenlemeler 

d) Eşlerin desteklenme gereksinimi olduğunda ilgili düzenlemeler 

e) Edinilmiş olan malların uygun biçimde paylaşımı 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı: 

1.B, 2.E, 3.C, 4.A, 5.C, 6.B, 7.E, 8.D, 9.A, 10.A 
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 • Uluslararası Standartlar 

• Ruh Sağlığı Tedavisi İhtiyacı 
olan Mahkûmlar 

• Engelli Mahkûmlar 

• Yaşlı Mahkûmlar 

• Ölümcül Hastalığı Olan 
Mahkûmlar 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  

•Akıl sağlığı rahatsızlıkları olan 
mahkûmların durumu ve 
ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi 
olacaksınız, 

•Yaşlı mahkûmların yaşadığı 
sorunlar hakkında farkındalık 
kazanacaksınız, 

•Engelli mahkûmların cezaevi 
koşullarındaki yaşam şartlarını 
öğreneceksiniz, 

•Ölümcül hastalığa sahip olan 
mahûmlar hakkında 
yapılabilecekler konusunda bilgi 
edinmiş olacaksınız. 
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İnsanların otorite sahibi 

bir grup tarafından 

özgürlükleri 

kısıtlandığında ve kapalı 

kurumlara (cezaevi vb.) 

konduklarında cezaevi 

çalışanları, cezaevi 

yönetimi ve diğer 

mahkûmlar tarafından 

istismar edilmesi 

oldukça yaygın görülen 

bir durum olacaktır 

 

Hapis cezası; kişinin 

sadece özgürlüğünden 

mahrum edilmesidir; 

ayrıca ağırlaştırılmış bir 

cezaya 

dönüşmemelidir. Kişi 

özgürlüğüne ve 

mahkûmlara yönelik 

birbiri ile örtüşen 

uluslararası standartlar 

bulunmaktadır. 

GİRİŞ 

      Tüm mahkûmlar belli oranda incinebilirdir. İnsanların otorite sahibi bir 

grup tarafından özgürlükleri kısıtlandığında ve kapalı kurumlara (cezaevi vb.) 

konduklarında cezaevi çalışanları, cezaevi yönetimi ve diğer mahkûmlar 

tarafından istismar edilmesi oldukça yaygın görülen bir durum olacaktır. 

İstismar olmasa bile birçok ülkedeki hapishaneler, yoğunluk, şiddet, kötü 

fiziksel koşullar, toplumdan izole durumda olunması, yeterli sağlık imkânına 

sahip olunmaması gibi nedenlerden mahkûmların ruhsal ve fiziksel sağlığını 

tehdit etmektedir. İşte bu nedenle mahkûmların temel hakları ulusal ve 

uluslararası yollarla korunmalıdır. 

Adli sistem içinde her mahkûm, haklarının korunmasına ve özel ilgiye 

ihtiyaç duyar. Ama onların içinde bazı gruplar daha fazla incinebilirdir ve 

daha fazla özel ilgiye gereksinim duyar. Yukarıda bahsedilen kötü hapishane 

koşulları bu gruplardaki insanlar için daha ağır sonuçlar doğurabilir. Bu 

dezavantajlı gruplar ruh sağlığı bozuk mahkûmlar, engelli mahkûmlar, yaşlı 

mahkûmlar, kronik ve/veya ölümcül hastalığı olan mahkûmlar şeklinde 

sıralanabilir. Sayılan bu mahkûm gruplarının sağlık sorunları nedeniyle özel 

ilgiye ihtiyaçları vardır ve özel ihtiyaçları olan mahkûmlar şeklinde genel 

olarak tanımlanabilirler. 

      Hapis cezası; kişinin sadece özgürlüğünden mahrum edilmesidir; ayrıca 

ağırlaştırılmış bir cezaya dönüşmemelidir. Kişi özgürlüğüne ve mahkûmlara 

yönelik birbiri ile örtüşen uluslararası standartlar bulunmaktadır. 

ULUSLARARASI STANDARTLAR 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

Madde 2 

Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, 

ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden 

statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirge’de 

belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir. 

 

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi 

Madde 26 

Herkes, hukuk önünde eşittir ve hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın 

hukuk tarafından eşit olarak korunma hakkına sahiptir. Hukuk bu 

alanda her türlü ayrımcılığı yasaklar ve herkese ırk, renk, cinsiyet, 

dil, din, siyasal veya başka bir fikir, ulusal veya toplumsal köken, 
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Ruh sağlığı 

rahatsızlıklarına sahip 

olan suçluların 

hapsedilmesi yerine 

toplum kaynaklarının 

iyileştirilmesi ile daha 

iyi tedavi yöntemleri 

uygulanabilir ve sağlık 

hizmetleri verilebilir. 

Çoğu suçlu, cezaevleri 

yerine uygun tedavi 

programlarına ve 

destek hizmetlerine 

yönlendirilebilir. 

mülkiyet, doğum veya başka bir statü ile yapılan ayrımcılığa karşı 

etkili ve eşit koruma sağlar. 

 

Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 

Madde 12 (1) 

Bu Sözleşme’ye taraf devletler, herkesin, ulaşılabilecek en yüksek 

fiziksel ve zihinsel sağlık standardına sahip olma hakkını kabul 

ederler. 

 

Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması 

için İlkeler Bütünü, Prensip 5 (1)  

Bu prensipler ırk, renk, cinsiyet, dil, din ve dinî inanç, siyasal veya 

başka bir fikir, ulusal, etnik veya toplumsal köken, mülkiyet, doğum 

veya başka bir statü gibi bir nedenle ayrım yapılmaksızın, bir 

devletin ülkesinde bulunan herkese uygulanır. 

 

Birleşmiş Milletler Mahkûmlara Yönelik Muamelede Standart 

Asgari Kurallar, Kural 6 (1) 

Bu kurallar taraf gözetmeden uygulanır. Kuralların uygulanmasında 

ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir fikir, ulusal veya 

toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya diğer bir statü gibi 

sebeplerle ayrımcılık yapılamaz. 

              Kaynak: UNODC Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar El kitabı 

 

      İncinebilir gruplar söz konusu olduğunda hapis cezasının azaltılması ve 

mahkûmların gözlemlenmesi, bakımı ve korunması konusunda çalışmalar 

yapılması gerekmektedir. Bu nedenle hapishanelerin yönetim sistemlerinin 

değiştirilip iyileştirilmesi gerekmektedir. Yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi 

özel ihtiyaçları olan mahkûmların gereken sağlık fırsatlarından yararlanması 

için önemli bir gerekliliktir. 

      Şimdi özel sağlık ihtiyaçları olan mahkûm gruplarını teker teker 

inceleyelim. 

RUH SAĞLIĞI BAKIMI İHTİYACI OLAN MAHKÛMLAR 

      Oldukça fazla oranda mahkûm ruh sağlığı bakımına ihtiyaç duymaktadır. 

12 batı ülkesinde 23.000 mahkûm ile gerçekleştirilen bir çalışma sonucunda 

araştırmacılar dünya çapında birkaç milyon mahkûmun ciddi zihinsel engele 

sahip olduğu sonucuna varmışlardır. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa’da 

yaklaşık olarak mahkûmların %40’ının zihinsel engele sahip olduğunu ve 
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Mahkûmların, sağlık 

hizmetlerinden 

toplumdaki diğer 

insanlarla eşit 

yararlanması 

gerekmektedir. 

hapishanede olmayan insanlara oranla yedi kat daha fazla intihar etme 

eğilimleri olduğunu ortaya koymuştur.  

           Türkiye’de ise 16 Ağustos 2012 tarihinde, Bilgi Edinme Kanunu 

çerçevesinde MAZLUMDER’in talebine karşılık olarak Adalet Bakanlığı; 2012 

yılı itibarıyla  yaklaşık olarak 348 ağır hasta mahkûm olduğu bilgisini 

paylaşmıştır. Fakat sürekli tahliye ve yeni girişlerin olmasından dolayı kesin 

bir rakamın ortaya konamadığı da eklenmiştir. Diğer ülkelerde yapılan 

araştırmalar da benzer sonuçlara işaret etmektedir. 

         Cezaevine girmeden önce ruhsal sorunları olan mahkûmlar olduğu gibi 

cezaevi şartları nedeniyle ruhsal rahatsızlıklar yaşayan mahkûmlar da vardır. 

Yetersiz cezaevi koşulları, ihmal, istismar ve kötü muamele, kalabalık 

cezaevleri, çeşitli şiddet formları, özel hayattan mahrum olma, anlamlı 

aktivitelerden uzak kalma, sosyal ağlardan izole olma, yetersiz sağlık 

hizmetleri, yetersiz ruh sağlığı hizmetleri gibi nedenlerden dolayı 

mahkûmların ruh sağlıkları olumsuz etkilenmektedir. 

          Ruh sağlığı bozuk olan bireylerin mahkûm edilmesinin son seçenek 

olarak değerlendirilmesi önemlidir. Ruh sağlığında bozukluk olduğu tespit 

edilen faillerin rehabilite edilmesi öncelik olmalıdır. Ruh sağlığı 

rahatsızlıklarına sahip olan suçluların hapsedilmesi yerine toplum 

kaynaklarının iyileştirilmesi ile daha iyi tedavi yöntemleri uygulanabilir ve 

sağlık hizmetleri verilebilir. Çoğu suçlu, cezaevleri yerine uygun tedavi 

programlarına ve destek hizmetlerine yönlendirilebilir. 

      Ruh sağlığı bozuk olan mahkûmların kendi haklarından ve yasal 

prosedürlerden haberi olmayabilir veya zihinleri bunları anlayabilecek 

düzeyde  net olmayabilir. Bu nedenle ilk olarak bu mahkûmlara yasal olarak 

rehberlik edilmesi gerekir.Ruh sağlığı bozuk hiçbir mahkûmun; cezaevi 

kuralları, kendi hakları ve yasal mahkeme süreçlerinin ne olacağına dair 

bilgilendirilmesi çok önemlidir. Ruh sağlığı bozuk çoğu mahkûmun ekonomik 

durumlarının da kötü olduğu düşünülürse yasal işlemler için ekonomik 

olarak da yardıma ihtiyaç duymaları muhtemeldir. Ayrıca yasal haklarının 

farkında olmayan bu mahkûmlar kolayca manipüle edilip işlemedikleri 

suçları itiraf edebilirler.  

      Kişinin ruh sağlığının bozulmadan ceza çekmesi bir insan hakkıdır. Bu 

nedenle cezaevi koşullarının insanların ruh ve fiziksel sağlıklarını tehdit 

edicilikten uzak olması gerekir. Ne yazık ki dünya ve Türkiye’de bu durum 

ideallerin çok uzağındadır. Çoğu cezaevinde şiddet ve istismar vakalarının 

ortaya çıktığına dair haberlerin artış göstermesi üzücüdür. Mahkûmların 

kendilerini güvende hissetmedikleri, şiddet ve işkenceye maruz kaldıkları, 

istismar ve ihmal edildikleri cezaevi ortamlarında ruh sağlığının bozulması 

kaçınılmazdır. En yaygın görülen sorunlar ise stres bozuklukları, depresyon, 
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Ruh sağlığı bozuk 

olan mahkûmlar 

istismara, cinsel 

saldırıya ve şiddete 

açıktır. Cezaevi 

kurallarını 

anlamakta zorluk 

çekerler veya 

personel tarafından 

korkutulurlar. 

 

Cezaevinden tahliye 

edilme durumunda 

yeterli hazırlık ve 

tahliye sonrası 

destek sunulmazsa 

ruh sağlığı bozuk 

mahkûmlar oldukça 

zorlanırlar. 

anksiyetedir. Ayrıca kişinin ruh ve akıl sağlığını bozmayacak bir ortamda 

cezasını çekmesi de bir haktır.  

      Cezaevlerindeki mahkûmların sağlık hizmetlerinden yararlanması 

gerekir. Fakat çoğu cezaevinde tıbbi sağlık hizmetlerinin sağlanmasında bile 

ciddi sıkıntılar vardır. Bu nedenle ruhsal sağlık tedavisi genelde göz ardı 

edilmektedir. Cezaevlerinde bu tür ruh sağlığı sıkıntılarını teşhis ve tedavi 

edebilecek yeterlilikte sağlık elemanı bulunmamaktadır. Mahkûmların,  

sağlık hizmetlerinden toplumdaki diğer insanlarla eşit yararlanması 

gerekmektedir. Cezaevlerindeki sağlık hizmetleri yeterince mali destek 

alamamakta, yeterince sağlık personeli çalıştıramamakta ve ruh sağlığı 

rahatsızlıkları sadece ilaç ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır.   

      Ruh sağlığı rahatsızlıklarına sahip olan bireylerin toplum içinde dışlanma 

ve ayrımcılık ile karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Bu gerçek ne yazık ki 

cezaevleri için de geçerlidir. Cezaevlerinde ruhsal rahatsızlıkları olduğu 

bilenen mahkûmların yalnız kaldığı ve dışlandığı görülmektedir. Bu durum 

zaten bozuk olan ruh hâlinin daha da bozulmasına neden olmaktadır. Ayrıca 

bu mahkûmlarla iletişim kurmanın daha zaman alıcı ve zorlayıcı olması 

nedeniyle bilinçsiz cezaevi personeli de bu mahkûmları yalnız bırakabilir. 

Tüm bu koşullar mahkûmların durumlarının daha da kötüleşmesine yol açar. 

 

      Ruh sağlığı bozuk olan mahkûmların anlama ve algılama kapasitelerinde 

oluşabilecek engeller nedeniyle cezaevi kurallarını anlamaları zor olacaktır. 

Bu nedenle farkında olmadan bazı kuralları ihlal edebilirler. Böyle 

durumlarda cezalandırılan mahkûmların ruh sağlıklarının daha da bozulduğu 

ve şiddete eğilimlerinin arttığı görülmektedir. Ayrıca ruh sağlığı bozuk 

mahkûmların tecavüz ve cinsel tacize uğradıkları bilinmektedir. Bu 

mahkûmların korunması için daha fazla çaba harcanmalıdır. Cezaevi şartları 

ve bilinçsiz personel nedeniyle şiddetlenen ruh sağlığı bozuklukları bazı 

mahkûmlarda intihar davranışına yol açabilir. Son yıllarda cezaevlerindeki 

intihar oranlarının artış gösterdiği görülmektedir. Uzun süreli mahkûmiyet, 

tek hücreli cezaevleri, zihinsel engellilik, madde kullanımı ve intihara meyil 

geçmişi intihar riskini artırmaktadır. 

      Ruhsal sorunları olan mahkûmların tahliyesi öncesinde ise mutlaka 

yapılması gerekenler vardır. Toplumla yeniden bütünleşme konusunda diğer 

mahkûmlara göre daha çok zorluk çekecek olan mahkûmlar için toplumsal 

hizmet ve kaynaklar sağlanmalıdır. Gereken ruh sağlığı tedavisi için 

seçenekler oluşturulmalı ve mahkûma sunulmalıdır. Çoğu cezai adalet 

sistemi içinde cezaevi ve sivil sağlık hizmetleri arasındaki bağ çok zayıf veya 

hiç yoktur. Bu durumda, ek tedaviye ihtiyaç duyacak olan ruh sağlığı bozuk 

bireyin yeniden suç işlemesi yüksek bir ihtimaldir. 
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Tahliyeden sonra 

psikiyatrik tedavinin 

sürdürülmesinin 

gerekli olması hâlinde 

buna devam edilmesi 

ve sosyal/psikiyatrik 

bakım için ilgili 

kuruluşlarla birlikte 

gerekli tedbirler alınır. 

Kaynak: UNODC Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar El kitabı   

     

ULUSLARARASI STANDARTLAR 

Birleşmiş Milletler Mahkûmlara Yönelik Muamelede Standart Asgari 

Kurallar 

22. (1) Her kurumda, psikiyatriden de anlayan en az bir nitelikli sağlık 

görevlisi hizmet verir. Kurumdaki sağlık hizmetleri, toplumun veya ulusun 

genel sağlık yönetimiyle yakın ilişki içinde düzenlenir. Kurumdaki sağlık 

hizmetleri, psikiyatrik vakalarda teşhisi ve gerektiğinde ruh sağlığındaki 

normal dışı olan hâlleri tedavi etmeye imkân verecek şekilde düzenlenir. 

22. (2) Durumu özel bir tedaviyi gerektiren mahkûmlar, uzman kurumlara 

veya sivil hastanelere sevk edilirler. Hastane hizmetlerinin kurum içinde 

verilmesi hâlinde, kurumların araçları, donanımları ve ilaç stoklarının hasta 

mahkûmların tıbbi bakım ve tedavilerini karşılayabilecek uygunlukta olur ve 

buralarda bu işe uygun eğitim görmüş görevliler bulunur. 

          24. Sağlık görevlisi, mahkûmların özellikle fiziksel ve ruhsal 

hastalıklarını teşhis etmek ve gerekli bütün önlemleri almak, bulaşıcı 

hastalık taşıdığından kuşkulandığı mahkûmu diğerlerinden ayırmak, 

rehabilitasyonu önleyebilecek fiziksel ve ruhsal kusurları not etmek ve her 

birinin fiziksel çalışma kapasitesini tespit etmek amacıyla, her mahkûmun 

kuruma girişinden sonra en kısa sürede ve daha sonra gerektiği her zaman 

mahkûmu görür ve muayene eder. 

        25. (1). Sağlık görevlisi, mahkûmların fiziksel ve ruhsal tedavi ve 

bakımlarıyla ilgilenir ve bütün hasta mahkûmları, hastalıktan şikâyet 

edenleri ve sağlığı bakımından özel olarak dikkat çekenleri her gün görür. 

         25. (2).  Sağlık görevlisi, bir mahkûmun fiziksel veya ruhsal sağlığının 

bozulmuş olmasını ve mahkûmun sağlığının mahkûmluğun devamı veya 

mahkûmluk şartlarından biri nedeniyle kötü biçimde etkilenmiş olmasını 

kurum yöneticisine bildirir. 

Ö
rn

e
k 

 

•ABD'de ruh sağlığı tedavisine ihtiyaç duyan mahkûmlar arasındaki 
intihar vakaları değerlendirildiğinde, 2002 yılında akli engeli bulunup 
intihara teşebbüs etmiş mahkûmların oranının genel nüfustaki 
intihar vakalarından 100 kat fazla olduğu rapor edilmiştir. Tüm 
cezaevi intiharlarının %50'den fazlası cezaevine girişte ilk 24 saat 
içinde gerçekleşmiştir. cezaevlerinde intihar edenlerin %95'inde 
tedavi edilebilecek psikiyatrik bir rahatsızlık vardır. 
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         82. (1) Akıl hastası olduğu tespit edilen kişiler cezaevlerinde 

tutulamazlar ve bu kişilerin mümkün olan en kısa süre içinde akıl 

hastanelerine sevk edilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılır. 

82. (2). Diğer ruhsal hastalıklardan veya anormalliklerden şikâyetçi olan 

mahkûmlar, uzman tıbbi kurumlarda gözlem altına alınır ve tedavileri 

yapılır. 

82. (3). Bu tür bir mahkûm hapishanede kaldığı sürece, bir sağlık görevlisinin 

özel olarak gözetimi altında tutulur. 

82. (4). Cezaevlerinin sağlık ve psikiyatri servisleri, bu tür bir tedaviye ihtiyaç 

duyan diğer mahkûmların psikiyatrik tedavilerini de sağlar. 

83. Tahliyeden sonra psikiyatrik tedavinin sürdürülmesinin gerekli olması 

hâlinde buna devam edilmesi ve sosyal/psikiyatrik bakım için ilgili 

kuruluşlarla birlikte gerekli tedbirler alınır.  Akıl hastalığı bulunan kişilerin 

korunması ve akıl sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bazı ilgili Akıl 

Hastalığı İlkeleri  aşağıda belirtilmiştir. Bununla birlikte, İlkelerin çoğu 

önemli haklara ve standartlara işaret etse ve akıl sağlığı hizmeti alanında 

rehberlik etmeyi sürdürse de, bazıları artık tartışmalı bulunmakta ve 

özellikle de bilgilendirilmiş onay olmaksızın uygulanan tedavide  -İlke 11’de 

ele alınmaktadır- uygun olmayan koruma sağlamaktadır. Engellilerin 

Haklarına İlişkin Sözleşme (CRPD), onay alınmaksızın tedaviye karşı daha da 

sıkı önlemlerle, engelli kişilerin destekle karar verme haklarının altını 

çizerek, bilgilendirilmiş onaya ilişkin daha güncel bir yaklaşımı 

yansıtmaktadır. 

AKIL HASTALIĞI OLAN KİŞİLERİN KORUNMASI VE AKIL 

SAĞLIĞI HİZMETİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN İLKELER 

İlke 20 - Cezai failler 

1. Bu ilke, cezai fiillerden dolayı hapis cezası almış, hukuki ya da 

soruşturmaya ilişkin süreçte tutuklanmış ve akıl hastalığı olduğu tespit 

edilen ya da olduğuna inanılan kişilere uygulanır. 

2. Bu durumdaki tüm kişiler İlke 1’de belirtildiği gibi mevcut en iyi akıl sağlığı 

hizmetini almalıdır. Bu ilkeler, sadece koşulların gerektirdiği değişiklikler ve 

istisnalarla, mümkün olan en geniş biçimde uygulanacaktır. Bu değişiklik ve 

istisnaların hiçbiri, İlke 1 paragraf 5’te belirtilen hususlar altında kişinin 

haklarına yönelik önyargıya yol açmayacaktır. 
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 Toplum içinde, 

görünürlük ve uyum 

gibi konularda 

oldukça ciddi 

sorunlar yaşayan 

engelliler için 

cezaevleri gibi kapalı 

ortamlar daha 

zorlayıcıdır. 

Ruh Sağlığı Bozuk Bireylerin Durumlarının İyileştirilmesi 

İçin Yapılabilecekler  

- Cezaevlerinde ruh sağlığı bozukluklarına sahip olan mahkûmların teşhis ve 

tedavisi için cezaevlerine daha fazla kaynak ve personel sağlanmalıdır. 

- Ruh sağlığı bozuk olan bireyler için hapis cezasından önce rehabilitasyon 

gibi alternatif ceza seçeneklerinin oluşturulması ve uygulanması 

gerekmektedir. 

- Cezaevi ve toplumdaki sağlık hizmetleri arasındaki etkileşimin artırılması 

ve tahliye sonrasında ruh sağlığı bozuk olan mahkûmlara destek sağlanması 

gerekir. 

- Cezaevi yönetimi, personeli ve diğer mahkûmlar için eğitim programları 

geliştirilmeli ve ruh sağlığı konusunda bilinç düzeyi artırılmalıdır. 

- Cezaevlerinin şartlarının sağlık ve sosyal hizmetler açısından iyileştirilmesi 

gerekmektedir. 

- Ülkedeki yasa ve düzenlemelerin ruh sağlığı bozuk olan ve suç işlemiş 

bireyleri koruyacak şekilde geliştirilmesi için sosyal eylem gibi yöntemlerle 

çaba gösterilmelidir.   

- Cezaevlerinde uzman psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları, 

ruh sağlığı konusunda deneyimli hemşire ve hasta bakıcıların bulunması 

sağlanmalıdır. 

- Ruh sağlığı bozuk olan mahkûmların bilgilerinin saklanması çok önemlidir. 

Aksi takdirde bu mahkûmlar ihmal ve istismara uğrayabilir veya 

dışlanabilirler. 

- Tedavileri için toplum sağlık hizmetleri seviyesinde bir hizmet 

sağlanmalıdır. Fiziksel sağlık kadar ruhsal sağlığın da önemli olduğu 

unutulmamalıdır. 

      Ruh sağlığı sorunlarının fiziksel sağlık sorunlarına oranla daha az görünür 

özelliklerinin olması nedeniyle cezaevi ortamında bu sorunlar gözden 

kaçabilir. Fakat ruhsal rahatsızlıklar cezaevi gibi kapalı ortamlarda oldukça 

önemlidir ve tedavi edilmelidir. Aksi hâlde intihar, cinsel istismar, ihmal, 

kötü muamele, dışlanma ile sonuçlanabilir. Cezaevlerinde ve adli mercilerde 

çalışan sosyal hizmet uzmanları ruhsal rahatsızlıkları bulunan müracaatçılar 

için savunuculuk, bağlantı kuruculuk yapmalıdır. 

ENGELLİ MAHKÛMLAR 

      Engelli mahkûmlar cezaevleri içindeki incinebilir gruplardan bir diğeridir. 

Dünya genelinde engelli mahkûm sayısına dair çalışmalar nadir olsa da son 

yıllarda bu sayıda bir artış olduğu görünmektedir. UNDP verilerine 
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Engelli bireylerin rutin 

olarak yerine 

getirilmesi gereken 

tıbbi kontrolleri 

vardır. Ayrıca bunlara 

ek olarak engelli 

bireyler zaman içinde 

engellerine bağlı 

olarak ek sağlık 

hizmetlerine veya 

uygulamalarına 

ihtiyaç duyabilirler. 

Tüm bunların cezaevi 

sistemi için bulunması 

gerekmektedir. 

baktığımızda engelli nüfusun daha çok gelişmekte olan ülkelerde 

yoğunlaştığını görürüz. Bu durumda engelli nüfusun yoksul ve dezavantajlı 

olduğu açıktır.  

      Toplum içinde görünürlük ve uyum gibi konularda oldukça ciddi sorunlar 

yaşayan engelliler için cezaevleri gibi kapalı ortamlar daha zorlayıcıdır.  

      Engelli mahkûmların yaşadıkları zorluklar cezaevlerine getirilişlerinden 

itibaren başlar. Engelli mahkûmların cezaevlerine transfer edilmesinde 

engellerinin göz önüne alınmadığı görülmektedir. Cezaevine giriş yaptıktan 

sonra ise sağlık kontrollerinin yetersiz kaldığı ve zihinsel engellerinin fark 

edilemediği görülmektedir.  

      Cezaevlerine girişte mahkûmlara cezaevi kuralları veya yasal hakları ile 

ilgili bilgi verilmelidir. Fakat engelleri dolayısıyla bu kural ve hakları 

anlamakta zorluk çeken engelli mahkûmlar dezavantajlı konuma 

düşmektedir. Duyu organlarında veya zihinsel engeli bulunan mahkûmlar 

için durum daha da zorlaşmaktadır. Engelli mahkûmların hakları ve yasal 

prosedürler hakkında engellerine uygun olarak bilgilendirilmesi bir 

zorunluluk olmalıdır.  

      Fiziksel zorluklar açısından bakıldığında ise engelli mahkûmların 

cezaevinin fiziksel yapısından etkilendikleri görülmektedir. Cezaevleri ne 

yazık ki engelli mahkûmlar düşünülerek hazırlanmamıştır. Merdivenler, 

ranza tipi yataklar, tuvalet ve banyolarda gerekli mekanizmaların olmaması 

gibi durumlar engelli mahkûmların cezaevlerinde yaşamlarını oldukça kötü 

etkilemektedir. Ayrıca bazı engelli mahkûmların; giyinme, yıkanma, yemek 

yeme veya tuvalet ihtiyacını karşılama gibi konularda yardıma ihtiyacı 

olabilir. Bu gibi ihtiyaçların cezaevi personeli ve sosyal hizmet uzmanları 

tarafından gözlemlenmesi ve karşılanması gerekmektedir.  

Cezaevlerinin yönetim kurallarına bağlı olarak engelli mahkûmların cihazları 

ellerinden alınabilmektedir. İşitme cihazı, değnek, koltuk değnekleri veya 

tekerlekli sandalye gibi donanımlar olmadan hayatlarını normal olarak 

sürdüremeyecek olan mahkûmlar vardır. Belli güvenlik önemleri alınarak bu 

gibi donanımların engelli mahkûmlara sağlanması gerekir. 

      Engelli bireylere karşı gösterilen ayrımcılık elbette cezaevi şartlarında da 

görülmektedir. Engelli mahkûmların utandıkları, aşağılandıkları durumlarda 

kalmamaları ve/veya istismara uğramamaları için gereken önlemler 

alınmalıdır. Mahkûm bile olsa hiçbir bireyin insanlık dışı muamele 

görmemesi gerekir.  

        Engelli mahkûmlar için başka bir ihtiyaç ise tıbbi hizmetlerdir. Engelleri 

nedeniyle mahkûmların düzenli olarak doktora görünmeleri gerekir. Üstelik 

engelli oldukları için hizmet alacakları doktorların alanlarında uzman olması 
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Madde 12 - Yasa 

Önünde Eşit Tanınma 

1. Taraf Devletler, 

engellilerin 

bulundukları her yerde 

kişi olarak tanınma 

hakkına sahip 

olduklarını yeniden 

onaylar. 

2. Taraf Devletler 

engellilerin tüm yaşam 

alanlarında diğer 

bireylerle eşit koşullar 

altında hak ehliyetine 

sahip olduğunu kabul 

eder. 

gerektiği düşünülürse cezaevi doktorunun bu ihtiyaçları karşılaması zordur. 

Engelli mahkûmların düzenli olarak doktor ziyaretleri sağlanmalıdır.  

      Cezaevlerinde mahkûmlara yönelik olarak hazırlanan aktivite veya 

kursların engelli mahkûmlara göre düzenlenmesi de oldukça önemlidir. 

Mahkûmların sahip olduğu bu boş zaman aktiviteleri ve kurs fırsatlarından 

engelli mahkûmların mahrum kalması bir ayrımcılık olacaktır.  

       Engelli mahkûmların şartlı tahliye veya tahliye durumlarında ise ihtiyaç 

duydukları toplum kaynaklarına ulaştırılması ve onlar için bir tahliye planı 

hazırlanması oldukça önemlidir. Zaten toplumda görünürlüğü az olan 

engellilerin, cezaevinden çıktıktan sonra yaşayacakları ötekileşme de daha 

şiddetli olacaktır.  

 

ULUSLARARASI STANDARTLAR  

Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme 

Madde 4 - Genel Yükümlülükler 

1. Taraf devletler engelliliğe dayalı herhangi bir ayrımcılığa izin vermeksizin 

tüm engellilerin insan hak ve temel özgürlüklerinin eksiksiz olarak yaşama 

geçirilmesini sağlamak ve engellilerin hak ve özgürlüklerini güçlendirmekle 

yükümlüdür. Bu amaç doğrultusunda taraf devletler; 

(a) Bu Sözleşme’de tanınan hakların uygulanması için gerekli tüm yasal, idari 

ve diğer tedbirleri almayı; 

(b) Yürürlükte mevcut, engelliler aleyhinde ayrımcılık teşkil eden yasalar, 

düzenlemeler, gelenekler ve uygulamaları değiştirmek veya ortadan 

kaldırmak için gerekli olan, yasama faaliyetleri dâhil uygun tüm tedbirleri 

almayı temin eder. 

 

Madde 12 - Yasa Önünde Eşit Tanınma 

1. Taraf devletler, engellilerin bulundukları her yerde kişi olarak tanınma 

hakkına sahip olduklarını yeniden onaylar. 

2. Taraf devletler engellilerin tüm yaşam alanlarında diğer bireylerle eşit 

koşullar altında hak ehliyetine sahip olduğunu kabul eder. 

3. Taraf devletler engelli bireylerin hak ehliyetlerini kullanırken gereksinim 

duyabilecekleri desteği alabilmeleri için uygun tedbirleri alır. 

4. Taraf devletler hak ehliyetinin kullanımına ilişkin tüm tedbirlerin 

uluslararası insan hakları hukukuna uygun olarak istismarı önleyici uygun ve 

etkili güvenceler sağlamasını temin eder. 

       Söz konusu güvenceler hak ehliyetinin kullanımına ilişkin tedbirlerin 

kişinin haklarına, iradesine ve tercihlerine saygılı olmasını, çıkar 

çatışmasından bağımsız olmasını, kişinin iradesine haksız bir müdahalede 

bulunmamasını, kişinin içinde bulunduğu koşullar ile orantılı olmasını ve bu 
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Engelli bireylerin 

özellikle şiddet 

içermeyen suçlar söz 

konusu olduğunda 

hapsedilmesinin en 

son seçenek olarak 

kullanılmasına olanak 

veren yasa veya 

düzenlemelerin 

hazırlanması gerekir. 

koşulları gözetmesini, mümkün olan en kısa süre içinde uygulanmasını, 

yetkili, bağımsız ve tarafsız bir merci veya yargı organı tarafından sürekli 

olarak gözden geçirilmesini sağlamalıdır. Bu güvenceler söz konusu 

tedbirlerin kişinin hak ve çıkarlarını etkilediği derecede ölçülü olmalıdır. 

Madde 13 - Adalete Erişim 

1. Taraf devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında adalete 

etkin bir şekilde erişimini sağlamalıdır. Bunun için usule ve yaşa uygun 

düzenlemeler yapılmalı ve soruşturma ve diğer hazırlık aşamaları ve tanıklık 

dâhil tüm hukuki işlemlere doğrudan ve dolaylı katılımları 

kolaylaştırılmalıdır. 

2. Taraf devletler engellilerin adalete etkin bir şekilde erişimini sağlamak 

için polis ve cezaevi personeli dâhil adalet sistemi çalışanlarının gerekli 

eğitimi almalarını sağlamalıdır. 

Madde 14 - Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği 

1. Taraf devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında aşağıdaki 

haklarda yararlanmasını sağlar: 

(a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkından yararlanma hakkı. 

(b) Özgürlüklerinden hukuka aykırı veya keyfi bir şekilde mahrum 

bırakılmamaları, özgürlüğün kısıtlandığı hâllerin hukuka dayalı olması ve 

engelliliğin, hiçbir koşulda özgürlüğün kısıtlanmasının gerekçesi olarak 

gösterilmemesi hakkı. 

2. Taraf devletler engelli kişiler eğer herhangi bir süreç sonunda 

özgürlüklerinden mahrum edildiyse; bunun diğer bireylerle eşit koşullar 

altında yapılmasını; engellilerin uluslararası insan hakları hukukuna uygun 

güvencelere sahip olmasını ve makul düzenlemeye ilişkin hükümler dâhil 

olmak üzere Sözleşme’nin hedefleri ve ilkeleriyle uyumlu muamele 

görmesini sağlar. 

Madde 15 - İşkence, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya 

Maruz Kalmama 

1. Hiç kimse işkence veya zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye 

veya cezaya maruz kalmamalıdır. Özellikle, hiç kimse rızası alınmaksızın tıbbi 

veya bilimsel deneye tabi tutulmamalıdır. 

2. Taraf devletler engellilerin işkence veya zalimane, insanlık dışı veya 

aşağılayıcı muameleden veya cezadan karşı diğer bireylerle eşit koşullar 

altında korunmasını sağlamak için etkin bir şekilde tüm yasal, idari, yargısal 

ve diğer tedbirleri alır.  

 

(Kaynak: UNODC Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar El Kitabı) 
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Engelli Mahkûmların İhtiyaçlarının Karşılanması İçin 

Yapılabilecekler 

-  Cezaevine ilk girişte engelli mahkûmlardan engelleri hakkında bilgi 

alınmalıdır ve bu mahkûmlara gereken sağlık kontrolleri yapılmalıdır. 

-  Tüm mahkûmların cezaevine girişlerinde zihinsel engellik için testlerden 

geçirilmesi gerekir. Aksi hâlde zihinsel engeli bulunan mahkûmlar 

istismar veya ihmale uğrayabilirler ve kendilerine gereken özel bakım 

hizmetlerinden faydalanamazlar. 

-  Engelli mahkûmların ayrımcılık, ihmal ve istismara maruz kalmaması için 

personel içinden görevlendirilen bir çalışan gözlem yapmalı ve 

gerektiğinde uygun bildirimleri sağlamalıdır. 

-  Engelli mahkûmlarla çalışmak, onların haklarına ve ihtiyaçlarına karşı 

hassas olabilmek adına tüm cezaevi personelinin bu konuda eğitilmesi 

gerekir. Bu eğitimi sosyal hizmet uzmanları verebilir. 

-  Cezaevlerine geldikleri zaman engelli mahkûmlara cezaevi kuralları, 

yasal hakları ve mahkeme süreçleri ile ilgili bilgiler onların anlayabileceği 

şekilde verilmelidir. Gerektiğinde yasal rehberlik için avukatlarla 

görüşmeleri sağlanmalıdır. 

-  Cezaevinin fiziksel yapısı göz önüne alınarak gerekli fiziksel 

düzenlemelerin yapılması için cezaevi yönetiminin sorumluluk alması 

gerekir. 

-  Mahkûmların güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde önlemler alınarak 

mümkün olduğunca engelli mahkûmların cihaz ve donanımlara el 

konulmamalıdır. 

-  Cezaevlerindeki kurs veya boş zaman aktiviteleri gibi etkinliklere engelli 

mahkûmlarında katılabileceği şekilde yön verilmelidir.  

-  Tahliye olacak engelli mahkûmlar için planlama yapılmalı, toplum 

içindeki hizmetler ile iletişime geçilerek tahliye sonrası mahkûmun 

ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmalıdır. 

-  Cezaevlerinde alamayacakları tıbbi hizmetler için engelli mahkûmların 

mutlaka hastane ve uzman doktor hizmetlerine ulaşımı sağlanmalıdır. 

Engellerinden dolayı bu mahkûmların düzenli olarak doktor ziyaretlerine 

mutlaka izin verilmelidir.  

-  Politika seviyesinde ise çok ciddi suçlar hariç, engelli bireylerin 

hapsedilmesinin en son ceza olarak düşünülmesi yönünde yasa ve 

yönetmelikler hazırlanabilir. Bu konuda toplumda bir farkındalık 

yaratılması da önemlidir. 

      Cezai adalet sistemi dışında, toplum içinde bile ayrımcılık ve dışlanma 

yaşayan bu insanların işledikleri suçlardan dolayı mahkûm olmaları 
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Dünyada genel 

olarak yaşlı nüfusu 

artmaktadır. Bu artış 

cezaevlerine de 

yansımıştır. 

durumunda, diğer mahkûmlara göre daha fazla dezavantaja sahip oldukları 

açıktır. Uygun cezaevi koşullarının sağlanmaması ve ihtiyaçlarının 

karşılanmaması nedeniyle hapis cezası, engelli mahkûmlar için işledikleri 

suçların karşılığından  daha ağır bir ceza haline gelmekte ve insanlık onuruna 

yakışmayan uygulamalar ile karşılaşmaktadırlar. 

          

Kaynak: UNODC Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar El kitabı 

      İnsan haklarına saygılı bakış açısına sahip sosyal hizmet uzmanları 

cezaevlerindeki bu nitelikteki mahkûmlar ile ilgili özel çalışmalar 

yapmalıdırlar. 

YAŞLI MAHKÛMLAR 

     Cezaevlerinde yaşam herkes için zorlayıcı olabilir ama özellikle yaşları 

ilerlediği için bedensel ve zihinsel olarak zorluk çeken insanlar için daha 

zorlayıcıdır. Dünyada genel olarak yaşlı nüfus artmaktadır. Bu artış 

cezaevlerine de yansımıştır. Genel olarak cezaevleri, sayıları görece fazla 

olan genç mahkûmlar düşünülerek tasarlanmıştır ve bu hâliyle bile aşırı 

kalabalıklaşma nedeniyle genç nüfusun bile ihtiyaçlarını karşılamaktan 

neredeyse yoksundur.  

     Yaşlı mahkûmlar cezaevlerine ya gençlik orta yaş dönemlerinde  ya da 

ilerlemiş yaşlarında girmişlerdir. Uzun tutukluluk süreleri nedeniyle 

cezaevlerinde yaşlanan mahkûmlar da bulunmaktadır.  

      Yaşlı mahkûmların karşılaştıkları zorluklardan biri de cezaevi personelinin 

yaşlı mahkûmların haklarına saygı duymaması ve ihtiyaçların karşılanması 

için gereken kaynakları etkili kullanılmamasıdır..  

      Yaşlı mahkûmlar özel hukuk danışmanlığına ihtiyaç duyabilmektedirler: 

Yaşlarından dolayı cezai sistem içinde prosedürlerden haberi olmayan veya 

bunları tam olarak anlayamayan mahkûmlara yardımcı olunması ve yol 

gösterilmesi gerekmektedir. Yaşlı bir mahkûm, hukuksal açıdan bilgisiz 

olduğu için şartlı tahliye hakkının farkında olmayabilir.   

      Yaşlı mahkûmların yaşlarından dolayı çeşitli fiziksel zorluklar ile 

karşılaşabilirler: Cezaevlerinde yaşları ilerlemiş olan mahkûmlar 

Ö
rn

ek
  

•Birleşik Krallık'ta engelli mahkûmlar için bir bilgi paketi Cezaevi Reformu 
Vakfı isimli bir sivil toplum örgütünün desteği ile hazırlanmıştır. Bu paket 
cezaevine girişte tüm engelli mahkûmlara dağıtılmaktadır. 
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merdivenleri çıkmakta, ranzaların üst katındaki yataklarına çıkmakta, uzun 

yemek ve ilaç kuyruklarında bekleme, kendi kendilerine üstlerini giyinmekte 

zorluklarla karşılaşmaktadır. Cezaevlerinin fiziksel yapısı (koğuşların yaşlı 

mahkûmların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, banyo ve tuvaletlerin yapısı 

vs.) bazen genç yaştaki mahkûmlar için bile sıkıntılar yaratırken yaşlı 

mahkûmların bu gibi fiziksel düzensizliklerden etkilenmesi kaçınılmazdır. 

        Yaşlı mahkûmlar; birçok tıbbi ve psikolojik rahatsızlığa (tansiyon, şeker 

hastalığı, duyusal rahatsızlıklar, demans, alzeimer, parkinson vb.) sahiptir. 

Bu nedenle yaşlı mahkûmların tıbbi açıdan daha fazla desteğe ihtiyaçları 

vardır. Basit bir şeker ilacı kullanımı bile bu mahkûmlar için zorlayıcı 

olabilmektedir. Yaşlı mahkûmların gerektiğinde hastanelere gitmesi ve 

cezaevi içinde verilemeyen sağlık hizmetlerinden yararlandırılması 

gerekmektedir. 

      Uzun süreler cezaevlerinde kalma veya yaşları ilerlediğinde suç işleme 

aile yapısında bozulmalara neden olur. Cezaevinde geçen yılların ardından 

yaşlı mahkûmların yalnızlaştığı, aile ve arkadaş bağlarının koptuğu 

gözlemlenmektedir. ABD’de gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, araştırma 

grubunda yer alan yaşlı mahkûmların çoğunluğu aileleri tarafından hiç 

ziyaret edilmemiş ve sadece %10’u arkadaşları tarafından ziyaret edilmiştir. 

Ziyarete gelecek hiç kimsenin olmaması yaşlı mahkûmlar için oldukça 

yaralayıcı olabilir. Bu durum sağlık sorunlarına ek olarak, depresyon gibi 

ruhsal rahatsızlıklara da yol açar. Yaşlı mahkûmlara özel geriatrik sosyal 

hizmetler sağlanmalıdır.  

     Yukarıda belirtildiği gibi aile ve arkadaş bağları kopmuş veya zayıflamış 

olan yaşlı mahkûmların cezalarının bitimi ile veya şartlı tahliye ile yeniden 

topluma girme durumlarında da birçok sıkıntı görülmektedir. Uzun yıllarını 

cezaevinde geçirmiş yaşlı bir mahkûm için toplumla yeniden bütünleşmek, 

genç mahkûmlara göre daha zordur. İşlerini kaybetmiş olan bu yaşlı 

mahkûmlar, ilerlemiş yaşlarından dolayı kendilerini ekonomik olarak 

destekleyebilecek işler bulamazlar.  

     Aile bağları kopmuş olan yaşlı mahkûmların ise kalacak bir yerleri bile 

olmayabilir. Bu durumda yaşlı mahkûmlara; tahliye edilmeden önce bir 

sosyal hizmet uzmanı ile ortaklaşa hazırlanacak bir tahliye planı yapılması 

ideal bir hizmet anlayışıdır. Tahliye olacak yaşlı mahkûm için uygun bir 

huzurevi bulunması, onunla beraber tahliyeden önce başvuru yapılması, 

tahliye edildikten sonra huzurevine ulaşım imkânlarının düzenlenmesi veya 

yaşlı mahkûm için sosyal yardımlar araştırılması ve bulunması ideal hizmet 

anlayışı kapsamındadır. Aile bağları zayıflamış veya kopmuş olan ve uzun 

mahkûmiyet ile topluma uyum konusunda ve ekonomik açıdan zorlanacak 
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olan yaşlı mahkûmlar için tahliyeye hazırlık ve tahliye sonrasında devam 

edecek destek hizmetleri çok büyük önem taşımaktadır.  

Uluslararası Standartlar 

 

Yaşlılar İçin Birleşmiş Milletler İlkeleri (1991)  

Bakım 

12. Yaşlı kişilerin, özerkliklerini, korunmalarını ve bakımlarını geliştirmek için 

sosyal ve hukuksal hizmetlere erişimleri olmalıdır. 

13. Yaşlılar, insani ve güvenli bir çevre içinde korunma, rehabilitasyon ve 

sosyal ve zihinsel teşvik sağlayan uygun seviyelerde kurumsal bakım 

hizmetlerini kullanabilmelidirler. 

14. Yaşlılar, herhangi bir korunma, bakım ve tedavi kurumunda 

bulunduklarında insan haklarından ve temel özgürlüklerden 

yararlanabilmelidirler. Buna; haysiyetlerine, inançlarına, ihtiyaçlarına, 

mahremiyetlerine ve bakımları ve yaşam kaliteleriyle ilgili karar vermelerine 

bütünüyle saygı gösterilmesi de dâhildir. 

Haysiyet 

17. Yaşlılar; haysiyet ve güvenlik içinde yaşayabilmeli, sömürüden, fiziksel ya 

da ruhsal tacizden korunmuş olmalıdırlar. 

18. Yaşlılar; yaşları, cinsiyetleri, ırksal ya da etnik geçmişleri, engellilikleri ya 

da başka nedenlerden bağımsız olarak eşit biçimde muamele görmeli ve 

onlara ekonomik güçlerinden bağımsız olarak değer verilmelidir. Ayrıca 

daha fazla bilgi için hâlen mevcut olan uluslararası anlaşmalara bağlı, 

ulaşılması amaçlanan 33 hedefe hükümetlerin taahhütte bulunmalarını 

öngören Yaşlanmayla İlgili Uluslararası Madrid Eylem Planı’na (2002) 

bakınız. 

Birleşmiş Milletler Mahkûmlara Yönelik Muamelede Standart Asgari 

Kurallar 

6. (1) Aşağıdaki kurallar tarafsız bir şekilde uygulanmalıdır. Irk, renk, 

cinsiyet, dil, din, siyasi ya da başka türden görüş, ulusal ya da toplumsal 

köken, mülkiyet, doğum ya da başka statüler temelinde hiçbir ayrımcılık 

yapılmamalıdır. Uzun süreli mahkûmlar hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar 

Kurulu kararı (76) 2a; üye ülkelerin hükümetlerinin aşağıda belirtilen 

hususları yerine getirmesini tavsiye eder: 

1. Uzun süreli cezaların sadece toplumun güvenliği için zorunlu olduğu 

durumlarda verilmesini sağlayacak bir ceza politikası izlemek. 

2. Bu cezaların uygulanması esnasında uygun muamelelerin yapılmasını 

sağlayacak hukuki ve idari önlemlerin almak. 

3. Zorlayıcı güvenlik önlemlerini, gerçekten tehlikeli mahkûmların tutulduğu 

yerlerde uygulanmak. 
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Yaşlı bireylerin fiziksel 

ve ruhsal durumları 

göz önüne alınarak 

cezanın orantısız 

olmamasına dikkat 

edilmelidir. 

4. Uygun iş ve elverişli bir ücret sistemi içeren cezaevi içi olanakların 

sağlamak.  

5. Tüm öğrenim ve mesleki eğitimleri, bu etkinlikler için elverişli bir ücret 

sistemi sağlayarak teşvik etmek. 

6. Uygun olan bütün alanlarda kademeli katılım sistemlerinin geliştirerek 

mahkûmda sorumluluk duygusunu teşvik etmek. 

7. Özellikle kurumun dışında çalışmanın teşvik edilerek mahkûmun dış 

dünyayla kurduğu ilişkileri güçlendirmek. 

8. Mahkûma sadece cezaevinden çıkarak rahatlaması amacıyla değil, ıslah 

programının asli unsuru olarak izinler vermek. 

9. Şartlı tahliye hakkının tanınıp tanınmayacağının belirlenmesi için tüm 

başvuruları olabilecek en hızlı şekilde değerlendirmek.  

10. Tamamlanan süreyle ilgili kanuni şartlara bağlı olarak, mahkûmun 

lehinde tahminde bulunmanın mümkün olduğu anda mahkûma şartlı tahliye 

hakkının tanımak. Şartlı tahliye talebinin reddinde sadece genel önleyici 

tedbir faktörleri gerekçe olmamalıdır. 

11. Uzun süreli cezalarda uygulanan tüm ilkeleri müebbet cezalara 

uyarlamak. 

12. Müebbet cezaya ilişkin, dokuz numaralı maddede adı geçen 

değerlendirmeyi, eğer daha önce yapılmamışsa cezanın sekiz ila 14. 

yıllarında gerçekleştirmek ve düzenli aralıklarla tekrarlamak. 

13. Uzun süreli mahkûmların özel sorunlarıyla ilgili olarak tüm 

kademelerdeki cezaevi personelinin eğitimini iyileştirmek ve mahkûmlara 

uygulanan muamelede anlayış, iletişim ve süreklilik sağlayabilecek personel 

sağlamak. 

14. Uzun süreli cezaların mahkûmun kişiliği üzerindeki etkileri hakkında, 

çeşitli cezaevi koşullarının etkilerini dikkate alan, aralarında psikiyatristlerin, 

psikologların ve başka uzmanların da bulunacağı çok disiplinli ekiplerin 

yapacakları araştırmaları desteklemek. 

15. Uzun süreli mahkûmların özel sorunlarının kamuoyunca daha iyi 

anlaşılabilmesinin sağlanması için gerekli tüm önlemleri almak ve böylece 

bu mahkûmların rehabilitasyonu için elverişli bir toplumsal iklim yaratmak. 

 

(UNODC Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar El kitabı). 
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YAŞLI MAHKÛMLARIN DURUMLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ 

İÇİN YAPILABİLECEKLER 

        Yaşlı suçlular düşünüldüğünde 20 yıllık bir hapis cezası zaten müebbet 

hapis cezası ile eş değer olmaktadır. Bu nedenle yaşlılara verilecek olan 

cezalar konusunda alternatifler düşünülmelidir. Yaşlı bireylerin fiziksel ve 

ruhsal durumları göz önüne alınarak cezanın orantısız olmamasına dikkat 

edilmelidir. 

- Mahkûmiyet ve şartlı tahliye/salıverme politikalarının yeniden gözden 

geçirilmesi ile yaşlı mahkûm sayısı düşürülebilir. Elbette bu şartlı tahliye 

veya salıverme politikaları toplum güvenliği düşünülerek ortaya 

konulmalıdır.   

- Yaşlı mahkûmların barınma, tıbbi bakım, fiziksel ihtiyaçlarının ne kadarının 

karşılandığına dair araştırmaların yürütülmesini desteklemek ve daha etkili 

programları planlanabilir. 

- Yaşlı mahkûmlarla çalışmak konusunda cezaevi personelinin eğitilmesi 

oldukça faydalı bir yaklaşım olacaktır. Bu eğitim cezaevlerinde çalışan 

sosyal hizmet uzmanları tarafından verilebilir.  

- Cezaevlerinde bir veya iki görevlinin yaşlı mahkûmların 

gözlemlenmesinden sorumlu tutulması ve mahkûmların istismar veya 

ihmalinde gereken bildirimlerde bulunması sağlanabilir. 

 
 Kaynak: UNODC Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar El Kitabı 

 

 Yaşlı mahkûmların aile ve arkadaşlarını kapsayan grup çalışmaları ile 

mahkûmun ailesi ve arkadaşlarıyla bağlarının kopmamasına çalışılabilir.  

 Tahliyeden sonraki yaşam koşulları değerlendirilmeli ve uygun bir plan 

yapılmalıdır. Yaşlı mahkûmların topluma yeniden kazandırılması için 

gereken önlemler alınmalıdır. 

 Yaşlı mahkûmların tahliyeden sonra ekonomik ve tıbbi açıdan gereken 

sosyal yardımları alabilmesi için sosyal yardım kurumları ile iletişime 

geçilebilir. 

Ö
rn

ek
  

•Uruguay yasaları, cinayet ve tecavüz gibi ciddi suçlardan hüküm 
giyenler hariç 70 yaş üzerindeki faillerin ev hapsi almalarına imkân 
tanımaktadır. Bu koşul aynı zamanda, ciddi hastalığı olan mahkûmlara 
ve hamileliğinin son üç ayındaki ve doğum sonrası ilk üç ayındaki 
kadınlara uygulanmaktadır.  
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 Sağlık sorunları yaşayan yaşlı mahkûmların hastane ve doktora ulaşım 

gibi haklarından mahrum kalmamasına çabalamak ve buna alternatif 

yöntemler geliştirmek gerekir. 

      Elbette bahsedilen bu eylemlerin hayata geçirilebilmesi için sosyal 

hizmet uzmanlarının toplum seviyesinde çabaları gerekmektedir. Politika 

yapıcıları etkilemek ve eylem yapmak gibi rollerini yerine getiren 

uzmanlar, yaşlı mahkûmların sorunlarına dikkat çekebilirler. Ardından 

cezaevleri ve adli sistemler içinde çalışan uzmanlar, yaşlı mahkûmlarla 

bire bir veya grup çalışması yapabilirler. Fakat Türkiye şartlarında sayıları 

az olan adli sosyal hizmet uzmanlarının tüm bu çabalara birden yetişmesi 

gerçekçi görünmemektedir. Çok disiplinli çalışma ekipleri örneğin 

cezaevlerinde personeli eğitebilirler. En uygulanabilir ve temel çözüm 

yaşlı mahkûmlarla bire bir temas hâlinde olan personeli eğitmektir.  

Gerekirse sivil toplum ve sosyal hizmet kurumları ile iş birliği içinde 

çalışılmalıdır. 

 
Kaynak: UNODC Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar El Kitabı 

ÖLÜMCÜL HASTALIĞI OLAN MAHKÛMLAR 

      Ölümcül hastalık; hastanın durumunun tıbbi olarak kötüleşmesini ve 

ölüm ile sonuçlanmasını engelleyecek bir tedavi veya geri dönüşün 

olmadığı hastalık demektir. Mahkûmlar arasında en sık görülen ölüm 

nedeni tüberküloz ve AIDS’tir. Cezaevi sistemleri içindeki tıbbi bakım 

olanaklarının yetersiz kalması, cezaevlerinin aşırı kalabalık olması veya 

yetersiz ödenek nedeniyle hijyenik olamaması gibi nedenlerden olayı 

ölümcül hastalığı olan mahkumların sayılarında da artış görülmektedir.  

      Ölümcül hastalığı olan mahkûmlar söz konusu olduğu zaman birçok 

etik ve ahlaki tartışma ortaya çıkmaktadır. İnsan hakları açısından 

bakıldığında bu gibi mahkûmların yaşamlarının son zamanlarını aile ve 

arkadaşları ile geçirme ve onurlu bir şekilde ölme hakları vardır.  

      İdeal olarak cezaevlerindeki mahkûmların, toplumdaki ile aynı 

kalitedeki sağlık hizmetlerinden yaralanması gerekir. Fakat ne yazık ki bu 

Ö
rn

ek
 

 

•Times of India gazetesinin haberine göre yaşlı mahkûmların aileleri ile 
temaslarının sürdürülmesi ve topluma yeniden entegrasyonunu 
sağlamak amacıyla 2007 yılında Bihar eyaletinin Buxar bölgesinde bir 
açık cezaevi inşaatına başlanmıştır. Müebbet hapis cezasına 
çarptırılmış yaşlı mahkûmlar, aileleriyle beraber yaşayabilecekleri ve 
belirli sınırlar dâhilinde diledikleri işlerde çalışabilecekleri düşük 
güvenlikli bu cezaevine nakledilecektir.  
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Ölümcül HIV hastalığı 

olan mahkûmlara, 

olabildiği ölçüde, 

erken tahliye hakkı 

verilmeli ve cezaevi 

dışında uygun tedavi 

sağlanmalıdır. 

koşullar çoğu zaman sağlanamamaktadır. Özellikle ölümcül hastalık ve 

bakım söz konusu olduğunda bu eksiklik daha çok görülmektedir. Çünkü 

ölümcül hastalığı olan mahkûmların sürekli tıbbi olarak gözlem altında 

olmaları ve acı çekmeden kalan zamanlarını geçirmeleri gerekmektedir. 

Türkiye koşullarını düşündüğümüzde ise sürekli bir tıbbi bakımın 

cezaevlerinde sağlanamadığını görebiliriz.  

      Ölümcül hastalığı olan mahkûmların durumlarına özgü yasal süreçleri 

ve haklarını bilmesi gerekir. Bu konuda bilgilendirilmeleri çok önemlidir. 

Fakat ülkemizde ölümcül hastalığa sahip olan bireylerin talep 

edebilecekleri alternatif cezalar pek görülmemektedir. Cezaevlerinde 

ciddi hastalıklara sahip olan mahkûmların gereken tedavilerden 

yararlanması bir haktır. Bu gibi tedaviler ve hasta hakları konusunda bu 

mahkûmlara bilgi verilmelidir.  

      Bir diğer önemli nokta ise AIDS gibi bulaşıcı hastalıkları olan 

mahkûmların cezaevi içinde tutulması ile hastalığın yayılması ve hasta 

mahkûmun da durumunun kötüleşmesidir. Zaten yetersiz sağlık 

koşullarına sahip cezaevlerinde hastalıkların bulaşması da hızlanacaktır. 

Bu durumda hasta mahkûmların sayısında elbette ki artışlar 

görülecektir.  

      Ölümcül veya ciddi rahatsızlıkları olan mahkûmların aile ve 

arkadaşları ile olan bağları ve iletişimleri çok önemlidir. Psikolojik olarak 

zorluklar yaşayan bu mahkûmların aileleri ve arkadaşları ile olan ilişkileri 

oldukça olumlu etki yaratabilir. Bu yüzden hastalığı olan mahkûmların 

ailelerinin yaşadıkları cezaevlerinde tutulması öncelik olmalıdır. Ölümcül 

bir hastalığı olup aynı zamanda ailesinden ayrı kalacak bir mahkûmun 

psikolojik sorunları artacaktır.  

      Ölümcül hastalığa sahip olan mahkûmların onurlu bir şekilde ölme 

hakları vardır. Bu onurlu ölümün içinde acı çekmemek de vardır. Fakat 

birçok cezaevi sistemi içinde uyuşturucu ilaçlar yasaktır. Bu durumda bu 

insanların acılar çekerek ölmesi kabul edilemez bir durumdur ve bir 

insan hakları ihlalidir.    

        

ULUSLARARASI STANDARTLAR 

     Birleşmiş Milletler Mahkûmlara Yönelik Muamelede Standart Asgari 

Kurallar 

      22.(1) Her kurumda, psikiyatri bilgisi olan en az bir nitelikli tıp 

memurunun sağlayacağı hizmetler bulunacaktır. Tıbbi hizmetler, bölgesel ya 

da ulusal genel sağlık yönetimiyle yakın ilişki içerisinde örgütlenecektir. 

Ruhsal anomali durumlarının teşhisi ve özel durumlarda, bunların tedavisine 

yönelik bir psikiyatri servisini içereceklerdir. 
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Ülkeler ölümcül 

hastalığı olan 

mahkûmların onurlu 

bir şekilde aile ve 

arkadaşlarının 

yanında ölmeleri ve 

gereken tüm tıbbi 

bakımı almalarını 

sağlayacak olan yeni 

yasalar ve politikalar 

düzenlemelidir. 

     22.(2) Uzman bakımı gerektiren hasta mahkûmlar uzman kurumlara ya 

da sivil hastanelere sevk edileceklerdir. 

       Kurumda hastane hizmeti veriliyorsa, bunların donanımları ve ilaç 

stokları hasta mahkûmların tıbbi tedavileri ve bakımları için uygun olacak ve 

uygun eğitimi almış memurlardan oluşan bir ekip bulunacaktır. 

    25.(1) Sağlık memuru, mahkûmların fiziksel ve ruhsal sağlıklarıyla 

ilgilenecek, tüm hasta mahkûmları, hastalık şikâyeti olanları ve özel olarak 

ilgilendiği her mahkûmu gündelik olarak görecektir. 

     25.(2) Bir mahkûmun fiziksel ya da ruhsal sağlığının süren hapislik ya da 

hapislikle ilgili herhangi bir koşul dolayısıyla zarar gördüğünü ya da 

göreceğini değerlendirdiği her durumda tıp memuru müdüre rapor 

verecektir. 

       Birleşmiş Milletler Mahkûmlara Yönelik Muamelede Temel İlkeler 

           9. Mahkûmlar, yasal durumları temelinde hiçbir ayrımcılığa 

uğramaksızın ülkede mevcut olan sağlık hizmetlerinden 

yararlanabileceklerdir. 

      Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Kararı 2004/35, 

Tutukevleri ve cezaevlerindeki HIV/AIDS Salgınıyla Mücadele 

            2. Üye ülkeleri, yerinde ve ulusal kanunlara uygun olduğu 

durumlarda, ilerlemiş AIDS hastalığı olan mahkûmlar için hapis cezasına 

alternatifler ya da erken tahliye önlemlerini düşünmeye davet eder. 

      Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’nun, AIDS Dâhil Bulaşıcı Hastalıkların 

Kontrolünün Cezaevlerini ve Kriminolojiyi İlgilendiren Yönleriyle ve 

Cezaevlerindeki İlgili Sağlık Sorunlarıyla İlgili Üye Ülkelere Tavsiyesi No. R 

(93) 6b 

            14. Ölümcül HIV hastalığı olan mahkûmlara, olabildiği ölçüde, erken 

tahliye hakkı verilmeli ve cezaevi dışında uygun tedavi sağlanmalıdır.  

      Avrupa Konseyi, Bakanlar Kurulu’nun Cezaevlerindeki Sağlık 

Hizmetlerinin Etik ve Örgütsel Yönleriyle İlgili Tavsiyesi No. R (98) 7c 

           51. Kısa süreli ölümcül hastalık teşhisi konmuş hastaların dışarıdaki 

hastanelere ne zaman sevk edileceği kararı, tıbbi temellere dayanılarak 

verilmelidir. Bu hastalar sevki bekledikleri süre içinde hastalıklarının son 

döneminde cezaevi sağlık hizmetlerinde optimum bakım hizmeti 

almalıdırlar. Böyle durumlarda dışarıdaki bir bakımevinde periyodik geçici 

bakım için önlemler alınmalıdır. Tıbbi nedenlerle af ya da erken tahliye 

olasılığı gözden geçirilmelidir. 

       Dünya Hekimler Birliği Ölümcül Hastalık Bildirgesi 

(1983 Ekim ayında Venedik’te gerçekleştirilen 35. Dünya Tıp Kurulu’nda 

benimsendi ve 2006 Ekim ayında Güney Afrika’daki Pilanesberg’ de 

gerçekleştirilen WMA Genel Kurulu’nda gözden geçirildi.) 
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        Doktorların görevi, eğer mümkünse, iyileştirmek, acıyı hafifletmek ve 

hastalarının menfaatini korumaktır.  Tedavisi olmayan hastalık vakalarında 

bile bu ilkeye istisna getirilemez. Son aşamadaki hastalar söz konusu 

olduğunda doktorun birincil sorumlulukları, belirtileri kontrol ederek ve 

psiko/sosyal ihtiyaçlara karşılık vererek hastanın optimal yaşam kalitesini 

korumak ve hastanın haysiyetiyle rahat bir biçimde ölmesini sağlamaktır. 

Doktorlar hastaları hafifletici tedavinin erişilebilirliği, yararları ve başka olası 

etkileri konusunda bilgilendirmelidirler. (UNODC Özel İhtiyaçları Olan 

Mahpuslar El Kitabı). 

  

ÖLÜMCÜL HASTALIĞI OLAN/HASTA MAHKÛMLARIN 

DURUMLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN YAPILABİLECEKLER 

- Ülkeler ölümcül hastalığı olan mahkûmların onurlu bir şekilde aile ve 

arkadaşlarının yanında ölmeleri ve gereken tüm tıbbi bakımı almalarını 

sağlayacak olan yeni yasalar ve politikalar düzenlemelidir. 

- Cezaevi yönetimleri ve sosyal hizmet uzmanları ölümcül hastalığa sahip 

olan mahkûmların insan haklarının korunması ve ihtiyaçları olan tüm tıbbi 

bakımı (doktor, ağrı kesici, hastane ulaşımı, ameliyat, ilaçlar vb.) almaları 

için savunuculuk yapmalıdır.  

- Ölümcül hastalığa sahip olan mahkûmların ülkemizde, hapis cezası 

haricinde alternatif cezalara sahip olması için gereken yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır. Ayrıca ölümcül hastalığı olan mahkûmların evlerinde, aileleri ve 

arkadaşlarının yanında son günlerini geçirmeleri ve onurlu bir şekilde 

ölmeleri için gereken düzenlemelere de acilen ihtiyaç vardır.  

- Cezaevi personelinin ölümcül hastalığı/hasta olan mahkûmlara karşı 

davranışları ve alabilecekleri tedbirler konusunda bilinçlendirilmesi 

gerekmektedir.  

- Bu mahkûmlar hasta hakları ve insan hakları konusunda 

bilinçlendirilmelidir. Hakları ihlal edildiğinde bunun farkına varıp harekete 

geçecek kadar bilinç düzeyleri artırılmalıdır. 

- Ölümcül hastalığı olan mahkûmlar olabildiğince evlerine ve ailelerine yakın 

cezaevlerine konulmalıdır. 

- Ölümcül hastalığı olan mahkûmların ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi bakımın 

sağlanması için daha fazla çaba gösterilmeli ve politika yapıcıların dikkati 

çekilmeye çalışılmalıdır.  

- Bu mahkûmlar için tıbbi bakıma ek olarak mutlaka psikolojik destek de 

sağlanmalıdır. İnsanın kendi ölümü ile yüzleşmesi kolay bir durum değildir.  
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Bulaşıcı hastalığı olan 

mahkûmların diğer 

mahkûmlardan 

ayrılması 

gerekmektedir. 

- Ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan mahkûmlar için toplum kaynakları ve 

hizmetleri araştırılmalı ve sağlanmalıdır. Ölümcül hastalıklar, ailelere 

oldukça zorlu ekonomik sıkıntılar yaşatabilmektedir.  

      Onurlu bir şekilde ölmek her ne olursa olsun bir insan hakkıdır. İşledikleri 

suçlar nedeniyle mahkûm edilmiş bu insanların haklarının da korunması 

gerekmektedir. Yaşamları sona ereceği için zaten üzüntü ve keder içinde 

olan bu mahkûmları ailelerinden, arkadaşlarından ve evlerinden uzakta, 

yetersiz sağlık ve tıbbi koşullara sahip cezaevlerinde tek başlarına 

ölmelerine izin vermek sosyal hizmetin de etik kurallarının ihlali demektir. 

Ölümcül hastalara karşı cezaevi sosyal hizmet uzmanlarının daha hassas ve 

dikkatli olması gerekmektedir. 

 
Kaynak: UNODC Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar El Kitabı 

    SONUÇ 

      Görüldüğü gibi özel ihtiyaçları olan mahkûmların durumu dünyada 

geliştirilmesi gereken bir konudur. Türkiye’de ise tablonun daha acil 

değişme ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Özellikle ruh veya fiziksel rahatsızlığa 

sahip olan mahkûmların yeterli bakıma ve fırsatlara erişemedikleri 

görülmektedir. Bu konuda Hapiste Sağlık Girişimi’nin raporu okunabilir 

(http://hapistesaglik.com/hapiste-saglik-dosyasi-2012/).  

        Cezaevlerinde bu özel ihtiyaçları olan mahkûmlarla çalışan sosyal 

hizmet uzmanlarının; mahkûmların durumlarını takip etmeleri, tıbbi açıdan 

gereken hizmetleri ve yasal desteği almalarını sağlamaları, gereken 

psikolojik desteği sağlamaları, toplumdaki kaynaklarla bu insanları 

ilişkilendirmeleri ve bu insanların durumlarına yönelik sürekli gözlem yapar 

hâlde olmaları gerekmektedir. Fakat ülkemizde cezai adalet sistemi içindeki 

Ö
rn

ek
 

 

•Brezilya: Son aşamadaki AIDS hastası mahkûmlar için cezaevi hastanesi 
"Brezilya'daki Rio de Janeiro Devlet Cezaevi Sisteminde 1993'ten beri, son 
aşamaya geldiği teşhis edilmiş AIDS hastaları için 37 yataklı bir hastane 
bulunmaktadır. Kamu sağlık hizmetleri için bugün bir referans olarak kabul 
edilen bu birimin ödeneği, Rio'daki öbür cezaevi hastaneleri gibi Sağlık 
Bakanlığınca karşılanmaktadır. Bu cezaevi insani ve oldukça nitelikli hizmet 
sunmasıyla tanınmaktadır. Burası tüm ülkede tektir ve Brezilya'daki başka 
hiçbir Devlet Cezaevi Sisteminde buna benzer bir şey yoktur." 

•Dr. Julita Lemgruber, Yönetici, Kamu Güvenliği ve Yurttaşlık Araştırmaları 
Merkezi, Universşdade Candido. 

•Mendes, UNODC Uzman Grubu Değerlendirme Toplantısı, Viyana 18-19 Ekim 
2007. 
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personel ve meslek elemanı sıkıntısı bahsi geçen sorumluluk ve görevlerin 

yerine getirilmesini zorlaştırmaktadır.  
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•Bölümde bahsedilen mahkûm gruplarından birini seçerek ülkemizdeki 
yasal düzenlemelerin ne olduğunu araştırabilirsiniz. 
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Ö
ze

t 
•Adli sistem içinde her mahkûmun, haklarının korunmasına ve özel ilgiye 

ihtiyacı olabilir ama onların içinde bazı gruplar daha fazla incinebilirdir ve daha 
fazla özel ilgiye gereksinim duyar. Bu dezavantajlı gruplar ruh sağlığı bozuk 
mahkûmlar, engelli mahkûmlar, yaşlı mahkûmlar, kronik ve/veya ölümcül 
hastalığı olan mahkûmlar şeklinde sıralanabilir. Sayılan bu mahkûm gruplarının 
sağlık sorunları nedeniyle özel ilgiye ihtiyaçları vardır ve bunlar özel ihtiyaçları 
olan mahkûmlar şeklinde genel olarak tanımlanabilirler. 

•Cezaevine girmeden önce ruhsal sorunları olan mahkûmlar olduğu gibi cezaevi 
şartları nedeniyle ruhsal rahatsızlıklar geliştiren mahkûmlar da vardır. Yetersiz 
cezaevi koşulları, ihmal, istismar ve kötü muamele gibi nedenlerden dolayı 
mahkûmların ruh sağlıkları olumsuz etkilenmektedir. Ruh sağlığı bozuk olan 
bireylerin mahkûm edilmesinin son seçenek olarak değerlendirilmesi 
önemlidir. Ruh sağlığında bozukluk olduğu tespit edilen faillerin rehabilite 
edilmesi öncelik olmalıdır.  

• Fiziksel zorluklar açısından bakıldığında ise engelli mahkumların cezaevinin 
fiziksel yapısından etkilendikleri görülmektedir. Cezaevleri ne yazık ki engelli 
mahkûmlar düşünülerek hazırlanmamıştır. Merdivenler, ranza tipi yataklar, 
tuvalet ve banyolarda gerekli mekanizmaların olmaması gibi durumlar engelli 
mahkûmların cezaevlerinde yaşamlarını oldukça kötü etkilemektedir. Ayrıca 
bazı engelli mahkûmların; giyinme, yıkanma, yemek yeme veya tuvalet 
ihtiyacını karşılama gibi konularda yardıma ihtiyacı olabilir. Bu gibi ihtiyaçların 
cezaevi personeli ve sosyal hizmet uzmanları tarafından gözlemlenmesi ve 
karşılanması gerekmektedir.  

•Cezaevlerinde yaşam herkes için zorlayıcı olabilir ama özellikle yaşları ilerlediği 
için bedensel ve zihinsel olarak zorluk çeken insanlar için daha zorlayıcı 
olmaktadır. Dünyada genel olarak yaşlı nüfusu artmaktadır. Bu artış 
cezaevlerine de yansımıştır. Genel olarak cezaevleri sayıları görece fazla olan 
genç mahkûmlar düşünülerek tasarlanmıştır ve bu hâliyle bile aşırı 
kalabalıklaşma nedeniyle genç nüfusun bile ihtiyaçlarını karşılamaktan 
neredeyse yoksundur.  

•Cezaevi sistemleri içindeki tıbbi bakım olanaklarının yetersiz kalması, 
cezaevlerinin aşırı kalabalık olması veya yetersiz ödenek nedeniyle hijyenik 
olmaması gibi nedenlerden dolayı ölümcül hastalığı olan mahkûmların 
sayılarında artış görülmektedir. Ölümcül hastalığı olan mahkûmlar söz konusu 
olduğu zaman birçok etik ve ahlaki tartışma ortaya çıkmaktadır. İnsan hakları 
açısından bakıldığında bu gibi mahkûmların yaşamlarının son zamanlarını aile 
ve arkadaşları ile geçirme ve onurlu bir şekilde ölme hakları vardır. 
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 

ünite başlığı altında yer 

alan “bölüm sonu testi” 

bölümünde etkileşimli 

olarak 

cevaplayabilirsiniz. 

DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Aşağıdakilerden hangisi özel ihtiyaçları olan mahkûm grupları arasına 

girmez? 

A) Ruh sağlığı sorunları olan mahkûmlar 

B) AIDS’li mahkûmlar 

C) Sürekli intihara teşebbüs eden mahkûmlar 

D) Yaşlılıktan dolayı rahatsızlıkları olan mahkûmlar 

E) Disiplin cezası almış mahkûmlar 

 

2. Engelli mahkûmların cezaevi koşullarında iyilik hâllerinin artması için 

aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? 

A) Cezaevine girişte yardımcı olan koltuk değnekleri, ses cihazları vb. kişiden 

kendi güvenliği için alınmalıdır. 

B) Engelli mahkûmlar sürekli olarak revirde tutulmalıdır. 

C) Engelli mahkûmların kolay hareket edebilmesi için cezaevi içinde gerekli 

fiziksel düzenlemeler yapılmalıdır.  

D) Engelli olsalar bile kurallara uymayan mahkûmların ceza olarak tecrit 

edilmesi gerekir. 

E) Engelli mahkûmların tıbbi kontrolleri için sadece cezaevi doktoru 

yeterlidir. 

 

3. Ruh sağlığı rahatsızlıkları olan mahkûmlar için sosyal hizmet uzmanı 

aşağıdakilerden hangisini yapma yetkisine sahip değildir? 

A) Ruh sağlığı bozuk mahkûma gerektiğinde kriz müdahalesinde bulunma 

B) Ruh sağlığı bozuk mahkûmların gerekli psikolojik desteği alması için 

gereken yönlendirmeleri yapma 

C) Ruh sağlığı bozuklukları olan mahkûmlar için cezaevinde aktiviteler 

hazırlama 

D) Ruh sağlığı bozuk mahkûmların ihtiyaçlarına yönelik olarak yeni yasalar 

yapma 

E) Ruh sağlığı bozuk ve tahliye edilen bireylerin tahliyeden sonra gereken 

ekonomik ve sosyal yardıma ulaşmasına yardımcı olma 
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4. Yaşlı mahkûmların özel ihtiyaçları arasında aşağıdakilerden hangisi 

yoktur? 

A) Yasal destek 

B) Yeterli tıbbi bakım 

C) Aile ilişkilerinin kopmaması için görüş imkânı 

D) Ne koşulda olursa olsun şartlı tahliye imkânı 

E) Cezaevlerinin fiziksel koşullarının yaşlı mahkûmlara göre düzenlenmesi 

 

5. Ölümcül hastalığı olan mahkûmların durumları ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Çoğu ülkede bu mahkûmların durumları ile ilgili yasa ve düzenlemelerde 

eksiklik vardır. 

B) Gittikçe daha az ölümcül hastalığa sahip mahkûm tahliye edilmektedir. 

C) Ölümcül hastalığa sahip mahkûmlar gereken ağrı kesici tedavisini 

alamamaktadır. 

D) AIDS hastası mahkûmlar gereken ilaçlarına erişememektedir. 

E) Ölümcül hastalığı olan mahkûmların hepsi merhamet temelli aftan 

yararlanır. 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi özel ihtiyaçları olan mahkûmlara yönelik 

uluslararası standart olarak kabul edilen belge veya bildirilerden biri 

aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Birleşmiş Milletler Mahkûmlara Yönelik Muamelede Standart Asgari 

Kurallar 

B) Çocuk Hakları Sözleşmesi 

C) Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 

D) Avrupa Konseyi, Bakanlar Kurulunun Cezaevlerindeki Sağlık Hizmetlerinin 

Etik ve Örgütsel Yönleriyle İlgili Tavsiyesi 

E) Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması için 

İlkeler Bütünü 

 

7. 16 Ağustos 2012 tarihinde, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Adalet 

Bakanlığının 2012 yılı itibarıyla yaklaşık olarak ağır hasta olan mahkûmların 

sayısını 348 olarak açıklamıştır. Bu bilgiyi talep eden sivil toplum kuruluşu 

hangisidir? 

A) MAZLUMDER 

B) UNİCEF 

C) Greenpeace 

D) İnsan Hakları Derneği 

E) Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği 
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8. Son aşamadaki AIDS hastası mahkûmlar için cezaevi hastanesi 

uygulamasını gerçekleştiren ülke aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hindistan 

B) Türkiye 

C) Irak 

D) Brezilya 

E) İzlanda 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi cezaevlerinde özel ihtiyaçları olan mahkûmlarla 

çalışan sosyal hizmet uzmanlarının görev ve sorumluluklarından değildir? 

A) Mahkûmların durumlarını takip etme 

B) Tıbbi açıdan gereken hizmetleri ve yasal desteği almalarını sağlama 

C) Gereken psikolojik desteği sağlama 

D) Toplumdaki kaynaklarla bu insanları ilişkilendirme  

E) Mahkûmların düzenli sağlık kontrolünü yapma 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi ölümcül hastalığa sahip mahkûmların 

ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gerekenler arasında değildir? 

A) Ölümcül hastalığı olan mahkûmların aileleri ile iletişimde kalması için 

cezaevi personeli çaba göstermelidir.  

B) Ölümcül hastalığı olan mahkûmlar olabildiğince evlerine ve ailelerine 

yakın cezaevlerine konulmalıdır.  

C) Ölümcül hastalığı olan mahkûmların psikolojik, manevi ve dinsel destekle 

ilgili ihtiyaçları karşılanmalıdır. 

D) Tahliye sonrasında toplumda da gerekli bakımın sürmesinin sağlanması 

için cezaevi ile sivil sağlık hizmetleri arasında yakın iş birliği sağlanmalıdır. 

E) Ölümcül hastalığa sahip mahkûmları diğer mahkûmlarla aynı ortamda 

tutarak moralleri yükseltilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı: 

 1.E, 2.C, 3.D, 4.D, 5.E, 6.B, 7.A, 8.D, 9.E, 10.E 
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• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  

• Ceza infaz kurumlarında yürütülen sosyal  
hizmet uygulamalarının amacı ve kapsamını 
anlayabilecek, 

• Bu kurumlarda bulunan ve kendilerine sosyal 
hizmet verilen kişileri öğrenebilecek, 

• Ceza infaz kurumlarında oluşturulan 
psikososyal  servislerin faaliyetlerini 
bilebilecek, 

• Sosyal hizmet uzmanlarının ceza infaz 
kurumlarındaki görevleri hakkında bilgi sahibi 
olabileceksiniz. 
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2003-2007 yılları 

arasında suç 
oranının; Bulgaristan, 
Danimarka, Almanya 

ve Hollanda gibi 
ülkelerde düştüğü, 

Belçika ve Çek 
Cumhuriyeti gibi 

ülkelerde aynı kaldığı, 
İspanya, İtalya, 
Macaristan ve 
Romanya gibi 

ülkelerde arttığı 
görülmektedir. 

   

 

 
Amerika Birleşik 

Devletleri'nde adli 
sosyal hizmet 

çalışmaları, sosyal 
hizmetlerin tarihi 

kadar eskiye 
dayanmaktadır. Bu 

kapsamda adli sosyal 
hizmet çalışmaları, 

1879 yılında kurulan 
“Charities and 

Corrections” isimli 
dernek çalışmaları ile 

başlamıştır. 

 

GİRİŞ 

19. yüzyılda başlayan sosyal hizmet uygulamaları, bütün toplumlardaki 

önemini her geçen yıl  artırmış ve artırmaya devam etmektedir. Diğer yandan 

toplumsal hayatın her alanında sosyal hizmet uygulamaları başlatılmıştır. Bu 

kapsamda; sağlık alanından adli alana, eğitim alanından güvenlik alanına kadar her 

alanda istenilen hedeflere ulaşabilmek için güçlü sosyal hizmet uygulamaları 

oluşturulmuştur. Bu bölümde sosyal hizmet çalışmalarının en etkin uygulandığı 

alanlardan biri olan ceza infaz kurumlarındaki çalışmalar açıklanacaktır. 

SUÇ VE SAPMA  

 Hukuksal bakımdan “suç”, devletin hukuk düzeni içinde kendisine netice ve 

yaptırım olarak ceza konulmuş eylemdir. Suç sayılan bu eylem, ceza yasasının ihlali 

değil, ceza yasası ile korunan kuralların ihlal edilmesidir. Suçun unsurları ve 

koşulları göz önünde tutulduğunda “suç”; isnat yeteneğine sahip bir kişinin kusurlu 

iradesinin yarattığı icrai ve ihmali bir hareketin meydana getirdiği, kanunda yazılı 

tipe uygun, hukuka aykırı ve yaptırım olarak bir cezanın uygulanmasını gerektiren 

eylemdir (Akt. Yağbasan, Balo, 1995). 

Bu kapsamda üzerinde durulması gereken bir diğer kavram “sapma”dır. “Sapma” 

kavramı, “suç” kavramından daha belirsiz ve daha geniştir. Sosyologlar, emniyet 

kuvvetleri, psikiyatristler, sosyal hizmet görevlileri, normalliğin sınırları dışında 

kabul ettikleri her türlü davranışı sapma olarak nitelendirmektedir. Sosyoloji 

alanında ise, toplumda kültürün belirlediği örf, âdet, gelenek, görenek ve hukuk 

kurallarına uymayan davranışlar, “sapmış davranışlar” olarak nitelendirilir (Canay, 

2004). 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE ADLİ SOSYAL 

HİZMETLERİN TARİHÇESİ 

 Bu ülkede adli sosyal hizmet çalışmaları, sosyal hizmetlerin tarihi kadar 

eskidir. Sosyal çalışmacılar, tarihsel süreç içerisinde bireyler, aileler ve hizmet 

ettikleri toplumların değişim sürecinde aktif rol almışlardır. Ayrıca sosyal 

çalışmacılar; eyalet kanunu ve federal hukuktan etkilenen bireylere yardımcı 

olmuş ve tutuklanan kişileri ya da sanıkları savunmak, çocuk adalet sistemi içindeki 

gençlere destek vermek,  mağdurların haklarını güçlendirmek, hem davalı hem 

davacı adına tanıklık yapmak, yasa uygulayıcılarının yanında çalışmak ve 
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Amerika Birleşik 

Devletleri'nde; 15. 
yüzyıl ile 16.  yüzyıl 

arasında ceza 
hukukunda 

cezalandırıcı yaklaşım 
benimsenmiştir. 

Suç ve cezaya ilişkin 
ilk kurumlar 
hapishaneler 

olmuştur. 

 

desteklemek, uluslararası politik sistemler ve Birleşik Devletler adalet sisteminin 

politika ve süreçlerinin değiştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmak dâhil olmak 

üzere kanunları değiştirmek için çalışmışlardır(Maschi ve Killian,2011). 

 Aslında  sosyal  hizmet,  birçok  uygulama  alanında  yer  almaktadır.  Bu 

 meslek, sosyal adalet ve insan hakları üzerinde kuruludur. Birleşik Devletler tarihi 

boyunca, sosyal adalet ve sonraki yıllarda, global ve evrensel insan hakları, 

değerleri, sosyal çalışmanın teori ve uygulamasına esas teşkil etmiştir. Diğer bir 

ifade ile sosyal çalışmacılar, susturulmuş olanların ve  konuşamayanların haklarını 

savunmuşlar; bireylerin, ailelerin ve toplumların güçlendirilmesi için çalışmışlardır 

(Maschi ve Killian,2011). 

Sürekli adalet arayışı nedeniyle, adli sosyal hizmet tarihini sosyal hizmet 

tarihinden ayırmak zordur. Aslında sosyal hizmetin ilk profesyonel topluluğu, 1879 

yılında kurulan ve  1909 yılında liderliğini Mary Richmond'un yürüttüğü “Charities 

and Corrections” isimli dernektir. Bu sosyal hizmetlerdeki kavramsallaştırmalarda 

ıslaha yüz yıl kadar önce verilen önem ile aktörler ve avukatlar olarak sosyal 

hizmet uzmanları için uygun yerler anlayışını önermektedir. Adli sosyal hizmetin 

tarihini izlemek için öncelikle Kuzey Amerika kolonilerindeki adli politikanın 

tarihine ve sonra bu politikaların gelişimi ya da uygulanması için sosyal 

çalışmacıların tanıtımı ve sosyal hizmetin kuruluşuna bakmamız gerekir (Akt. 

Maschi ve Killian,Day, 2008).  

Amerika Birleşik Devletleri’nde adli sosyal hizmetlerin tarihi dört bölüm 

hâlinde incelenebilir. Bunlar; 

a) 15. yüzyıl “İngiliz Fakirleri Koruma Kanunu”’ndan Amerikan 

kolonilerine kadar olan süre: 1601’de düzenlenen İngiliz Fakirleri Koruma Kanunu, 

merkezî bir politika girişimi olup adli sosyal çalışma alanıyla ilgilidir. Söz konusu 

Kanunun önemli olmasının nedeni, sosyal politika ve kanunların 

birleştirilmesinden, toplumun ya da hükûmetin vatandaşlara karşı sorumlu bir 

birim olarak yokluk içinde bulunan bireylere sunduğu olanakların kanun hâline 

getirilmesinden kaynaklanmaktadır. Hükûmet, fakirlik içinde yaşayan halkı üç farklı 

kategoriye ayırmaktaydı. Bu kapsamda halk; a)Hak eden, b)Hak etmeyen ve c) 

Çocuklar olarak kategorilere ayrılmaktaydı (Akt. Maschi ve Killian,Day, 2008).  

Fakirleri Koruma Kanunu, aynı zamanda adli sosyal alan için de önem arz 

etmekteydi. Kanun kapsamında söz konusu haklardan yararlanan kişilerle beraber 

toplumdaki her bireyin haklarının savunulması gerektiği ifade ediliyordu. Bu 

kanunun uygulanması ile birlikte ilerleyen günlerde sosyal hizmet niteliğine 

dönüşecek  oluşumlar şekillenmeye başlamış oldu ( Maschi ve Killian,2011).  

Amerika kıtasına yapılan göçlerden sonra, kıtaya ilk gelen İngiliz 

kolonileri anavatanları olan İngiltere’deki sistemlerin ve kanunların etkisinde 
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16. ve 17. yüzyılda 

“sert cezalar” yerine 
“orantısal cezaların” 

uygulanmasına 
başlanmış, ayrıca 
“rehabilitasyon” 
kavramı ortaya 

çıkmıştır. 

 

 

  
19. yüzyılda 

hapishanelerde 
bulunanların iyi 

hâllerini 
ödüllendirmek için 

erken ve şartlı 
tahliye uygulamaları 

geliştirilmiştir. 

 

kalmaya devam etmişlerdir. Yasal belgeler, kendi bölgelerinde yaşayan fakir halka, 

kolonilerdeki diğer halkın yazılı ve sistematik şekilde yardım ettiğini 

göstermektedir. Yoksulluk çeken halk, belirli kategorilere ayrılmış ve daha sonra 

düşkünlerevine (çalışamayacak olanlar) ya da atölyelere (sağlıklı bireyler) 

yönlendirilmiştir. Olumsuz olarak algılanan monarşiye belki de bir tepki olarak, 

adaletin ve düzenin sağlanması için gerekli olan bir yetkili kurumu oluşturmaya 

 direnç gösteriyorlardı. Sonuç olarak, Amerika’da kurulan kolonilerdeki ilk güvenlik 

kuvvetleri mahalle sokaklarında devriye gezen erkeklerden oluşmaktaydı. İlk 

önceleri sadece geceleri olan bu devriye niteliğindeki kontrollere daha sonra 

gündüz vardiyası da eklenmiştir.  Müdahale şekli genelde fiziksel cezalandırma 

şeklindeydi. ”Suçlu” yakalanırsa, koloni sakinleri anında cezalandırıyorlardı (Akt. 

Maschi ve Killian,Popple ve Leighninger,2007).  

Cezalandırıcı yaklaşımın benimsenmesinde o dönem ki doğru-yanlış 

algısının ve insan doğası ile ilgili görüşlerin etkisinin yanında suçluların rehabilite 

edilme ihtiyacının olması ve mağdurların desteklenmesi ve savunulmasına ilişkin 

düşüncelerin henüz ortaya çıkmamış olmasının etkisi vardır. Kanun ihlalleri, suç ve 

ceza konularına ilişkin kurulan ilk kurumlar hapishanelerdi. Kolonilerdeki 

hapishaneler cezayı ya da duruşmayı bekleyen tutukluların (çocuk ve yetişkin) 

tutulduğu basit hücrelerdi. Çocuklarla yetişkinlerin ayrı yerlerde tutulması psikoloji 

gibi dalların ortaya çıkması ve çocuğun gelişimsel açıdan yetişkinlerden farklı 

olarak tanımlanmasıyla gündeme gelmiştir ( Maschi ve Killian,2011).  

b) 16. ve 17. yüzyıllar “Reform ve Rasyonalizm Dönemi”: İngiltere’den 

tamamıyla siyasi olarak 1776 yılında ayrılış ve beraberinde gelen aydınlanma 

felsefeleri günümüze kadar uzanan rasyonalizmi ortaya çıkarmıştır. “Rasyonel 

Birey”in, hatalarının bireye gösterilmesi durumunda değişebileceği fikri 

benimsenmiştir. Rasyonalizm akımından farklı anlamlar çıkartılmaya başlanması 

anında verilen “sert cezalar” yerine “orantısal cezaların” uygulanmasına ve 

“rehabilitasyon” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Amerikan 

Bağımsızlık Savaşı (1776) ile ilk ceza infaz kurumu olan “Walnut Street Cezaevi“ 

1790 yılında Philadelphia‘da kurulmuştur (Akt. Maschi ve Killian, Popple ve 

Leighninger, 2011).  

Söz konusu dönemde suç faktörü rasyonalizme karşı gelme ve düzeni 

bozma olarak algılandığından, cezaevi personeli mahkûmlara sert disiplin ve katı 

yaptırımlar uygulamaktaydı. Söz konusu görüş ve felsefe, düşkünlerevi ve 

ıslahevlerine de yansımaktaydı. Düşkünlerevleri ve ıslahevleri, tanım olarak 

iyileştirici kurumlar olmasa da uygulamada cezaevlerinden çok da farklı 

olmadıkları bilinmektedir.  Olumsuz muamele görmüş bireylere müdahale etmek 
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amacıyla “sosyal çalışma” gibi alanlarda yeni meslekler türemiştir (Akt. Maschi ve 

Killian, Day, 2008).  

c) 19. yüzyıl “Felsefi Kayma ve Sosyal Reformun” yükseliş dönemi: 

1800’lerde, ceza odaklı bu yeni hukuk ve ıslah politikalarına sert bir yaklaşım 

getirilmiştir. Ancak, yüzyılın ortalarına (1850’lere) kadar, felsefenin etkili olup 

olmadığı çokça sorgulanmıştır. Zaman içerisinde yaşanan kaymaların ortaya 

koyduğu önermeye göre, tutuklu ve hükümlülerin belirli bir süre hapis cezasına 

çarptırılmaları ve bu ceza tamamlanana kadar tutuklu kalmaları durumunda, 

davranışları nasıl olursa olsun, iyileştirme programlarının zorluklarına katlanmaları 

için çok yüksek bir teşvik söz konusu olmamaktadır. Bu nedenle, iyi hâli 

ödüllendirmek   için   erken   veya   şartlı   tahliye   kavramı   geliştirilmiştir.  Bunun 

 sonucunda, iyi hâli görülen hükümlüler şartlı erken tahliye edilmeye 

başlanmıştır. Şartla tahliye edilen ilk kişi, 1876 yılında New York’ta bulunan 

“Elmira Eğitimevi”nden salıverilmiştir (Akt. Maschi ve Killian, Brownell ve Roberts, 

2002).  

           1800’lerin ortalarında, kayda değer sosyal reform çalışmaları başlatılmıştır. 

Örneğin, Boston’da varlıklı bir ayakkabı üreticisi olan John Augustus 1840’ların 

başlarında hapis cezalarının başlangıç tarihini bekleyen yetişkinlerle görüşerek, 

onların kefaletlerini kişisel olarak ödeyerek ve ıslahlarının sorumluluğunu 

üstlenerek bir sosyal reform başlatmıştır. Bu gözetimli salıverme yöntemi, daha 

sonra Massachusetts Eyaleti tarafından denetimli serbestlik süreci olarak 

kurumsallaştırılmıştır. 1920’ye kadar, denetimli serbestlik uygulaması eyaletlerin 

üçte ikisine yayılmıştır (Akt. Maschi ve Killian, Popple ve Leighninger,2007).  

            Felsefi açıdan bakıldığında denetimli serbestlik, cezanın karşısında 

iyileştirme kavramını güçlendirmiştir. Bu dönemde, yaygın düşünce suç işleyen 

bireylerin ceza infaz kurumlarında disipline edilerek veya ilgili programlara 

katılarak davranışlarını değiştirebileceği ve bu durumun erken salıverme 

sağlayabileceği veya sert bir gözetim ve reform çerçevesinde, hükümlülüğü 

tamamıyla ortadan kaldırabileceği yönünde olmuştur. Sosyal hizmet 

profesyonelleri Augustus’un bir sosyal hizmet uzmanı olduğunu iddia edemese de, 

Augustus’un davranışları adli sosyal hizmet alanının öncülerinin davranışlarıyla 

tutarlıdır. Augustus’un çalışmaları kişinin değişme ve büyüme kabiliyetini 

vurgulayan yaklaşımların somutlaştırılmasına da yardımcı olmuştur. İyileştirme 

potansiyeline ilişkin bu görüşler, kısa bir süre sonra, sosyal hizmetin doğduğu 19. 

yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında, yaşlılar veya yoksullar evleri gibi diğer 

adli kurumlardaki kişilere de ulaşacaktır (Akt. Maschi ve Killian, Brownell ve 

Roberts,2002).  
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20’inci yüzyıl 

Amerika Birleşik 
Devletleri için birçok 

alanda sosyal 
sorunların görüldüğü 
bir dönem olmuştur. 

 

    
Dünyada, 10.100.000 

kişi hükümlü veya 
tutuklu olarak ceza 
infaz kurumlarında 
bulunmaktadır. Bu 

kapsamda; Amerika 
Birleşik Devletlerinde 

2.290.000, Çin’de 
1.650.000, Rusya 

810.000, Brezilya’da 
541.000, 

Hindistan’da 
372.296, Taylan’da 

267.834 kişi hükümlü 
veya tutukludur. 

 

d) 20. yüzyıl değişim yüzyılında “Bir Mesleğin Doğuşu” Dönemi: 20. 

yüzyılın başları önemli değişimleri beraberinde getirmiştir. Amerika İngiltere’den 

bağımsızlığını ilan etmiş, Britanya ile iki savaş ve kendi vatandaşları arasında bir İç 

Savaş atlatmış ve birçok sosyal sorundan sonra ayakta kalmayı başarmıştır. Bunun 

sonucunda, Birleşik Devletler savaş ve barışla ilgili toplumsal olaylar, yoksul 

bireyler ve aileler, çocuklara kötü muamele (bakıcıların ciddi kötü muamelelerine 

maruz kalan Mary Ellen Wilson adlı çocukta olduğu gibi), genç ve yetişkin 

suçluluğu ve bu ülkeye yönelik yoğun göçmen akışı dâhil olmak üzere bir dizi 

sosyal sorunla karşı karşıya kalmıştır (Akt. Maschi ve Killian,Maschi 2009).  

CEZA İNFAZ KURUMLARI 

 Toplumun,  suçtan  ve  suçun  etkilerinden  korunmasındaki  temel 

araçlardan biri de cezalandırmadır. 19. yüzyıla kadar suç işleyen kişiler; zincire 

vurulma, kamçılanma, kızgın demirle dağlanma veya idam ile cezalandırılırken, bu 

dönemde,  hapsetmenin  suçla  mücadelede  etkili  olacağı  gerekçesi ile hapsetme 

 eksenli cezalandırma sistemleri geliştirilmiştir. Bu anlamda hapsetmenin temel 

amaçları; bireyi ve toplumu suç işlemekten caydırmak, suçluyu hapsetmekle suç 

işleyebilme fırsatını engellemek, suçluya işlediği suçtan dolayı misillemede 

bulunmak ve suçluyu iyileştirmek olarak açıklanabilir (Akt. Kamer, Kızmaz, 2011)   

Yukarıda belirtilen temel amaçları gerçekleştirmek üzere geliştirilen hapsetme 

sistemi tarihsel gelişim süreci içinde; İkinci 

Dünya Savaşı'na kadar ceza infaz 

kurumlarında toplumun korunması 

amacıyla uygulamaların gerçekleştirildiği, 

bu kapsamda hükümlülerin sadece temel 

ihtiyaçlarının karşılanarak kaçmamasının 

sağlandığı, İkinci Dünya Savaşından sonra 

ise insan hakları hareketlerine paralel 

olarak eğitim ve rehabilitasyon 

çalışmalarına ağırlık verildiği görülmektedir (Akt. Kamer, Altun, 2002)   

http://www.silivriacik.adalet.gov.tr/albu
m/index.html 
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İtalya’da 225, 

Fransa’da 191, 
Almanya’da 186, 
İngiltere’de 133, 
İspanya’da 82, 

Hollanda’da 85, 
İsveç’te 82, 

Danimarka’da 52, 
Portekiz’de 49,  

Romanya’da 45, 
Norveç’te 43, Çek 

Cumhuriyeti’nde 36, 
Macaristan’da 33, 

Avusturya’da 27, ceza 
infaz kurumu 

bulunmaktadır. 

 

Bu kapsamda ceza infaz kurumları; 

tutuklular ile mahkûmiyet kararları kesinleşmiş 

hükümlülerin, hürriyeti bağlayıcı cezalardan 

beklenen amaçlar doğrultusunda barındırıldığı, 

kendilerine iaşe, sağlık, eğitim, iyileştirme, 

spor ve çalışma hizmetlerinin sunulduğu, belirli 

güvenlik önlemlerinin alındığı, ayrı bir idarî 

örgütlenmesi ile personeli olan kamu 

kurumlarıdır (Akt. Kamer, Sağlam, 2001)  Başka bir tanıma göre ceza infaz 

kurumları; tutuklanan ve hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilen kimselerin 

barındırıldığı, iç ve dış güvenlik bakımından özel tedbirlerin alındığı kamu 

binalarıdır (Akt. Kamer, Başkent Üniversitesi,2001)         

Geleneksel olarak ceza infaz kurumlarında; suçlunun etkisiz hâle 

getirilerek toplumun korunması gerektiği ve  suçlunun bir gün yeniden özgür 

hayata döneceği esas alınarak eğitilmesi konusundaki beklentilerinden, değişik 

zamanlarda, değişik yerlerde ve değişik koşullarda bazen birine bazen de diğerine 

ağırlık verildiği görülmüştür. Bu açıklamadan anlaşılabileceği gibi, ceza infaz 

kurumları şematik olarak iki görüş açısından incelenebilecektir. Eski görüş veya 

sistem de denebilecek birinci görüşte cezaların infazı, esas itibarıyla toplumun 

korunması zorunluluğuna cevap veren sistemdir. Bu sistem, İkinci Dünya Savaşı'na 

kadar bütün Avrupa ceza infaz kurumlarında uygulanmıştır. İkinci görüşe göre, 

cezaların infazı, suçlunun topluma kazandırılması veya yeniden kazandırılmasını 

esas alan sistemdir (Akt. Kamer, Reynaud, 2007).       

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a göre 

ceza infaz kurumları; yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları, kapalı ceza infaz 

 kurumları (kadın ceza infaz kurumları, çocuk kapalı ceza infaz kurumları, gençlik 

ceza infaz kurumları), açık ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evleri olarak 

sınıflandırılmıştır. 

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA SOSYAL HİZMET 

UYGULAMALARI 

Ceza infaz kurumlarında sosyal hizmet uygulamaları;  bu kurumlarda 

sosyal hizmet verilen kişiler, sosyal hizmet uygulamalarının amacı ve sosyal hizmet 

uygulamalarının kapsamı başlıklarında incelenecektir.  

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA SOSYAL HİZMET VERİLEN KİŞİLER  

http://www.sincanacik.adalet.go
v.tr/tanitim/index.html 
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Ceza infaz kurumlarında sosyal hizmet kapsamında; hükümlüler, 

tutuklular, hükümlü veya tutuklu annesi ile birlikte kalan çocuklar ile hükümlü ve 

tutukluların aileleri ile çalışmalar yapılmaktadır. Bu açıklama; kapsam olarak son 

derece geniş, çalışma alanı olarak son derece yoğun bir grubu ifade etmektedir. 

Diğer bir ifade ile ceza infaz kurumlarında hükümlü veya tutuklu olarak hassas 

grup olarak ifade edilen; çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, psikolojik rahatsızlığı 

bulunanlar ile annesinin yanında kalan çocuklar bulunmaktadır. 

Bu kapsamda; 

Hükümlü; mahkemelerce yapılan yargılama sonunda hakkında hapis 

cezası (hapis cezasının ertelenmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 

veya seçenek yaptırıma çevrilmesine karar verilmemiş olanları) verilenleri, 

Tutuklu; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen koşullardan 

birinin varlığı hâlinde, suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan, hükümden 

önce, ihtiyari ve geçici bir tedbir olarak, yargılamanın güvenli yürümesine hizmet 

amacıyla bir tutukevine konulmak üzere hâkimin kararıyla hürriyetinden mahrum 

edilen kişiyi diğer bir ifadeyle, suç işlendiğine dair hakkında kuvvetli delil 

bulunması nedeniyle özgürlüğünün hâkim kararıyla sınırlandırılanları, (Taşkın ve 

Zengin, 2004) 

 Çocuk hükümlü ve tutuklular; 12-18 yaş grubu çocuk hükümlü ve tutukluları, 

 Genç hükümlü ve tutuklular; 18- 21 yaş grubu hükümlü ve tutukluları,  ifade 

etmektedir. 

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMET 

ÇALIŞMALARININ AMACI  

Ceza infaz kurumlarında yürütülen sosyal hizmet çalışmalarının amacını; 
hükümlüler, tutuklular, hükümlü ve tutuklu aileleri ile annesinin yanında kalan 
çocuklar başlıkları altında inceleyebiliriz. 

Hükümlülere yönelik sosyal hizmet 

uygulamalarının amacı; hükümlülerin ceza 

infaz kurumunda bulunduğu süre içinde 

psikolojik, sosyal, ekonomik sorunlarının 

çözümüne destek olmak, suç işlemelerine 

neden olan etkenlerin ortadan 

kaldırılmasına yönelik çalışmalar 

gerçekleştirmek, hükümlülerin ceza infaz 

kurumundan salıverildikten sonra tekrar 

suç işlemelerinin önlenmesi ve bu kişilerin 
    Sesleniş Mart 2013 
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topluma kazandırılarak sorumluluk bilincine sahip bir kişi olarak hayatlarını devam 

ettirmeleri yönünde çalışmalar gerçekleştirmektir. Sosyal hizmet uygulamalarının 

tutuklulara yönelik amacı; bu kişilerin yargılamalarının devam etmesi nedeniyle 

ceza infaz kurumunda bulunduğu süre içinde kendilerine psikolojik, sosyal ve 

ekonomik sorunlarının çözümüne destek olmaktır. Hükümlü ve tutuklu ailelerine 

yönelik sosyal hizmet uygulamalarının amacı; 

 Öncelikli olarak; hükümlü ve tutuklunun ceza infaz kuruma alınması, 

başka kuruma nakli ve hastaneye yatırılması hâlinde isteği üzerine ailesinin veya 

gösterdiği kişilerin bilgilendirilmesi, 

 Hükümlülerin kurumda bulundukları süre içinde kendileri veya aileleri 

ile ilgili olarak sosyal, sağlık, hukuki yardım vb ihtiyaçlarının belirlenmesi için 

gerekli incelemelerin yapılması, bu işlemlerin hükümlü veya tutuklunun kuruma 

geliş tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanması, belirlenen ihtiyaçların 

karşılanması amacıyla infaz süresince ilgili resmî, özel, gönüllü kurum ve 

kuruluşlarla iş birliği yapılması, 

 İhtiyaç hâlinde gerek hükümlü ve tutuklulara gerekse bunların 

ailelerine “0-18 Yaş Aile Eğitim Programı” uygulamasıdır.  

1- Özellikle aile eğitim programları ile hükümlü ve tutukluların, aile 

bağlarının güçlendirilmesi hedeflenmekte ayrıca kendilerine çocuk yetiştirmede 

etkili yöntemler hakkında bilgi verilmektedir. 

2- Sosyal  hizmet  uygulamalarının,  hükümlü  veya  tutuklu  bulunan 

annesinin yanında kalan 0-6 yaş çocuklara yönelik amacı; ceza infaz kurumu 

dışında korumasına bırakılabilecek kimsesi olmayan çocuklara yönelik psikososyal 

hizmetler sunarak bu çocukların sağlıklı gelişimlerini sağlamaktır. Bu kapsamda;  

 23.07.2002 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren “Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı İş 

Birliği Protokolü” kapsamında ceza infaz kurumlarında annelerinin yanında kalan 

0-6 yaş grubu çocukların sosyal hizmetlere bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinden 

faydalanmaları sağlanmakta, 

 21.12.2011 tarihinde Adalet Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı 

arasında “Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Annesinin Yanında Kalan 

Çocukların Gelişimlerinin Desteklenmesi Hakkında İş Birliği Protokolü” kapsamında 

annesinin yanında kalan çocukların MEB'e bağlı anaokulu ve kreş hizmetlerinden 

yararlanmaları temin edilmektedir. 
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Ceza infaz 

kurumlarında 
gerçekleştirilen 
sosyal hizmet 
uygulamaları 
kapsamında 

hükümlüler ile ilk 
görüşme 

gerçekleştirilmekte, 
psiko sosyal plan 
hazırlanmakta, 

bireysel görüşmeler 
yapılmakta ve 

müdahale 
programları 

uygulanmaktadır. 

 

Örnek olay: 18 yaşında herhangi bir mesleği olmayan ve yağma suçunu 

işlediği iddiası ile tutuklanan kişi, alacağı cezanın yüksek olmasından ve uzun 

süre ceza infaz kurumunda kalmaktan endişe etmektedir. Bu kişi başka bir 

tutukluyla yaşadığı bir tartışma sırasında odada bulunan eşyalara zarar vermiştir. 

 

     Sosyal hizmet uzmanı tarafından yapılan görüşme ve incelenen dosya 

sonucunda; 

    a. Tutulan vaka kaydı doğrultusunda kurum intihar ve kendine zarar verme 

kurulu tarafından “bakım ve gözetim planı” çıkarılmıştır. 

    b. Tutuklunun; öfkenin aşamaları, öfkenin fiziki belirtileri, problem çözme, 

kendini sakinleştirici ifadeler, kendini ortaya koyma, grup baskısı, özgüven 

ve yakın ilişkilerde öfke gibi konuları içeren “öfke kontrolü grup çalışma 

programına” katılmasına karar verilmiştir. Bu programda öfkenin başarılı bir 

şekilde kontrol edilmesinin kişiye getireceği kazançlar ile öfkeyi kontrol etmenin 

onu bastırmak olmadığı, kişinin öfkesinin anlık değil aşamalı bir süreçten geçerek 

oluştuğu ve eğer bu süreçler fark edilir ve etkili tekniklerle müdahale edilirse 

öfkenin yıkıcı sonuçları ile karşılaşılmayacağı konuları üzerinde bilgi verilmektedir. 

     c. Tutuklu; ceza infaz kurumunda eğitim ve psikososyal servis tarafından sosyal 

ve sportif etkinliklere yönlendirilmiştir. 

   d. Tutuklu; ceza infaz kurumunda eğitim servisinin halk eğitim merkezi 

müdürlüğü ile iş birliği içerisinde düzenlediği mesleki eğitim kursuna 

yönlendirilmiştir. 

 

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMET 

ÇALIŞMALARININ KAPSAMI 

Ceza infaz kurumunda hükümlülere yönelik sosyal hizmet uygulamalarının amacı; 

hükümlünün ceza infaz kurumunda bulunduğu süre içinde karşılaştığı psikolojik, 

sosyal, ekonomik sorunların çözümüne destek olmak, suç işlemesine neden olan 

etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, hükümlülerin 

ceza infaz kurumundan salıverildikten sonra tekrar suç işlemelerini önlemek ve bu 

kişilerin topluma kazandırılarak sorumluluk bilincine sahip kişiler olarak hayatlarını 

devam ettirmeleri yönünde çalışmalar gerçekleştirmektir.  

Hükümlülere yönelik sosyal hizmet uygulamaları kapsamında; 
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İlk Görüşme 

Ceza infaz kurumuna giren her hükümlü “kabul odasına” alınmakta, en fazla üç 

gün bu odada kalan hükümlünün kuruma uyumuna yönelik destek sağlanarak, 

gerekli olan bilgiler sözlü ve yazılı olarak kendisine bildirilmekte, psikososyal 

yardım servisi görevlileri tarafından hükümlüye ilişkin “ilk bilgiler” alınmakta 

kendisi ile ayrıntılı olarak görüşme yapılmaktadır. 

          Görüşme sonunda elde edilen bilgiler “tanıma formuna“ kaydedilmektedir. 

Bu ilk görüşmeden sonra daha kapsamlı ikinci görüşme yapılmaktadır. 

Psikososyal Planın Hazırlanması 

Yapılan bu görüşme sonunda hükümlülerin ceza infaz kurumuna alındığı tarihten 

salıverileceği tarihe kadar katılması gereken müdahale programları, sosyokültürel 

faaliyetler belirlenmektedir. Her hükümlü için ayrı hazırlanan bu plan belirli 

aralıklarla gözden geçirilmektedir. 

Bireysel Görüşmeler 

Hükümlü ile yapılan ilk görüşme dışında; hükümlünün talep etmesi ya da 

psikososyal servisin gerekli görmesi veya ceza infaz kurumunda bulunan servislerin 

(yönetim servisi, güvenlik ve gözetim servisi, sağlık servisi, eğitim ve öğretim 

servisi) yönlendirmesi ile hükümlüler ile bireysel görüşme yapılmaktadır. 

Müdahale Programlarının Uygulanması 

“Psikososyal planda” belirlenen ihtiyaç doğrultusunda hükümlüye müdahale 

programları uygulanmaktadır. Bu kapsamda yetişkinlere yönelik; öfke kontrol 

programı, önce düşün programı, aile eğitim programı, salıverme öncesi destek 

programı, madde bağımlılığı programı uygulanmaktadır. 

Çocuk Hükümlüler Yönelik Çalışmalar 

Çocuk hükümlülere yönelik çalışmalar yetişkin hükümlülere yönelik çalışmalardan 

farklı gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda çocuklara BİSİS olarak isimlendirilen 

“Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi” uygulanmaktadır. 

Kullanılan risk ve ihtiyaç belirleme aracı ile çocuğun başta sosyal, 

psikolojik ve eğitsel ihtiyaçları olmak üzere her türlü ihtiyacı belirlenmekte, bu 

kapsamda iyileştirme planı hazırlanmaktadır. 
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Ceza infaz 

kurumlarında eğitim 
faaliyetlerinde görev 

alan sosyal 
çalışmacı, öğretmen, 
eğitici gibi personel 
sayısı; Almanya’da 

1.673, 
Macaristan’da 465, 
Romanya’da 413, 
Portekiz’de 425, 

İsveç’te 272, 
Norveç’te 138'dir. 

 

Örnek olay: 21 yaşında herhangi bir mesleği olmayan ve kredi kartı 

dolandırıcılığı nedeniyle 6 ay hapis cezası alan hükümlünün, 

yanında kalan üç yaşında bir çocuğu bulunmaktadır. 

Sosyal hizmet uzmanı tarafından yapılan görüşme ve incelenen dosya 

sonucunda; 

     a. Hükümlü ile ilgili düzenli bireysel görüşmeler planlanmıştır. 

     b.  Hükümlünün; 0-18 yaş grubu çocuğu olan ailelere yönelik olarak 

hazırlanan ve çocukların gelişiminin desteklenmesini hedefleyen, bu 

amaçla destekleyici ve koruyucu bir ortamın geliştirilmesini sağlamaya 

çalışan Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülen ve bir 

aile eğitim programı olan “0-18 Yaş Aile Eğitim Programı”na alınması 

planlanmıştır. 

          c.  Tutuklu; ceza infaz kurumunda eğitim ve psikososyal servis tarafından 

sosyal ve sportif etkinliklere yönlendirilmiştir. 

          d.  Tutuklu; ceza infaz kurumunda eğitim servisinin halk eğitim merkezi 

müdürlüğü ile işbirliği içerisinde düzenlediği mesleki eğitim kursuna 

yönlendirilmiştir. 

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA OLUŞTURULAN PSİKO-

SOSYAL SERVİS 

Müdürlük teşkilatı bulunan ceza infaz kurumlarında; yönetim servisi, güvenlik ve 

gözetim servisi, teknik servis, psikososyal yardım servisi, sağlık servisi, eğitim ve 

öğretim servisi, iş yurdu servisi ve yardımcı hizmetler servisi olmak üzere sekiz 

servis oluşturulmuştur.   

 Bu servisler içinde “psiko-sosyal servis” Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi  

ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün 24. Maddesinde 

belirtildiği üzere; personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne 

ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi 

sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan, ayrıca hükümlülerin 

bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek 

bireysel gelişimlerine yardımcı olan, kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal 

yaşamla uyumlaşmalarını sağlayan ve bireyin yeniden suç işlemesini engelleyecek 

önlemleri alan ve bu amaçla gerektiğinde kurumun en üst amirinin bilgisi 

dâhilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşme yapan servistir. Psikososyal yardım 

servisinde, psikolog ve sosyal çalışmacı görev yapmaktadır. 
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Bu servis; iyileştirme programları kapsamında spor alanları, çok amaçlı 

salon, kütüphane ve iş atölyelerinden yararlanma, meslek edinme kursları gibi 

faaliyetlere katılabilecek durumdaki hükümlüler ile kurumun iç hizmetlerinde 

çalıştırılacak hükümlüleri belirleyerek  bu hükümlülerin isimlerini idare ve gözlem 

kuruluna sunmaktadır. Yine psikososyal yardım servisi, hükümlülerin gözlem ve 

sınıflandırma formunu düzenlemekte, ayrıca; servisin çalışmalarıyla ilgili olarak üç 

ayda bir raporla kurumun en üst amirine bildirmektedir. 

CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ FAALİYET GÖSTEREN 

KURULLARDA SOSYAL  ÇALIŞMACILARIN GÖREVLERİ  

 Psikososyal serviste görev yapan sosyal çalışmacılar; ceza infaz kurumlarında 

bulunan ve farklı görevleri olan kurullarda da yer almaktadırlar. Bu kapsamda 

sosyal çalışmacılar; idare ve gözlem kurulu, disiplin kurulu ve eğitim kurulunda 

görev almaktadırlar. 

İDARE VE GÖZLEM KURULUNUN GÖREVLERİ 
 Hükümlülerin suç türlerini belirleyerek, durumlarına uygun kurumlara         

ayrılmaları ve bunlara uygun olacak infaz ve iyileştirme rejimini saptamak. 

 Hükümlülerin kurumlara kabullerinden sonra kalacakları odaları 

belirlemek. 

 Kurumlarda kalmakta olan hükümlüleri gruplandırmak. 

 Hükümlülerin kalmakta oldukları odaları değiştirmek. 

 Hükümlülerin bireysel olarak, psiko-sosyal yardım servisince hazırlanan 

iyileştirme programlarına uyumunu ve sonuçlarını değerlendirmek. 

 İyileştirme programları kapsamında spor alanları, çok amaçlı salon, 

kütüphane ve iş atölyelerinden yararlanma gibi faaliyetlere katılabilecek 

durumdaki hükümlüler ile kurumun iç hizmetlerinde çalıştırılacak 

hükümlülerin belirlenmesi ile ilgili karar almak. 

 Tehlikeli hâli bulunan ya da örgüt mensubu olan hükümlülerle ilgili 

olarak, telefon görüşmeleri ile radyo, televizyon yayınları ve internet 

olanaklarından yararlanma hakkının kısıtlanmasına karar vermek. 

 Açık kurumlar ile eğitim evlerinde bulunan hükümlülerin kurum 

dışındaki eğitim, ağaçlandırma, çevre düzenlemesi ve temizliği, doğal afet 

sonrası yardım, tiyatro çalışmaları gibi sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere 

katılacak hükümlülerin kurum dışına çıkabilmeleri için karar almak. 

 Açık kurumlarda ve eğitim evlerinde kalan hükümlülerin, oda ve 

eklentilerinde bulundurabilecekleri eşyaların cinsleri ve miktarlarını 

belirlemek. 
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 Koşullu salıvermeye ve uygulanacak infaz rejimine esas teşkil edecek iyi 

hâl kararını almak. 

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ 
 Hükümlüleri tutum ve davranışlarına göre ödüllendirmek. 

 Hükümlülere uyarma, kınama ve bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma 

cezaları dışında kalan disiplin cezalarını vermek. 

 İyi hâlin tespitine esas oluşturacak görüş bildirmek. 

 5275 sayılı Kanun'da öngörülen hâllerde disiplin cezalarını kaldırmak. 

 Hükümlülere gelen veya hükümlüler tarafından gönderilen mektup, 

telgraf ve faks iletilerinden mektup okuma komisyonu tarafından 

sakıncalı olduğu değerlendirilenlerin, ilgililerine verilip verilmemesine 

karar vermek. 

 Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Eğitim Kurulunun Görevleri 
 Kurumda uygulanacak eğitim ve iyileştirme programlarının esaslarını 

belirlemek, izlemek ve değerlendirmek. 

 Kuruma yeni gelen hükümlüyle ilgili gerekli araştırmanın yapılmasını, 

rapor hazırlanmasını sağlamak ve bu raporları değerlendirmek. 

 Eğitim ve iyileştirme programlarının işleyişini ve sonuçlarını 

değerlendirerek, kullanılan yöntemlerde yapılması gereken 

değişiklikleri saptamak ve uygulanmasını sağlamak. 

 Eğitimöğretim programları çerçevesinde hükümlülerin eğitim 

giderlerinin karşılanması için yapılacak çalışmaları plânlamak. 

 Hükümlülerin korunması, eğitimleri ve yönlendirilmeleri konusunda 

duyarlılık oluşturulması, kurumların işleyişi ve önemi hakkında 

kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. 

 Hükümlünün durumu hakkında bilgi sahibi olması gerekli ya da yararlı 

görülen kişi, kurum ya da kuruluşları, özel hayata saygı, gizlilik ve etik 

kurallarına uygun biçimde bilgilendirmek. 

 Kurum kitaplık veya kütüphanesine satın alma, bağış ya da ödünç alma 

gibi yollarla kazandırılacak yayınların tespitini yapmak. 

 Kuruma gelen kitabın, kitaplık ya da kütüphaneye kabul edilip 

edilmemesine karar vermek. 

 Kuruma gelen her türlü yayının, kurum güvenliğini tehlikeye düşüren 

veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan nitelikte 

olup olmadığına karar vermek. 

 Kitap okumayı özendirici çalışmalar yapmak. 
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 Kurum dışından getirilecek kişileri ve bu kişilerin yapacağı etkinlikleri ve 

konusunu belirlemek. 

 Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Ceza infaz kurumlarında yürütülen sosyal hizmet çalışmalarında  aşağıdaki 

gruplardan hangisi ile çalışma yapılmamaktadır? 

A. Hükümlüler      

B. Tutuklular 

C. Personel 

D. Mağdurlar 

E. Annesinin yanında kalan çocuklar 

 

2. Ceza infaz kurumlarında sosyal hizmet çalışmaları kapsamında ne gibi 

faaliyetlerde bulunulmamaktadır? 

A. Hükümlü ve tutuklularla ilk görüşme yapılmaktadır. 

B. Psikososyal plan hazırlanmaktadır. 

C. Bireysel görüşme yapılmaktadır. 

D. Müdahale programları uygulanmaktadır. 

E. Mağdura destek sağlanmaktadır. 

 

3. Ceza infaz kurumlarında sürdürülen sosyal hizmet uygulamalarının amacı nedir? 

A. Hükümlülerin topluma kazandırılmalarını sağlamak 

B. Hükümlü ve tutukluların kaçmasını önlemek 

C. Hukuki yardım sağlamak 

D. Müdahale programlarını uygulamak 

E. Sağlık hizmetlerini denetlemek 

 

4. Ceza infaz kurumlarında sürdürülen sosyal hizmet uygulamaları hangi birim 

tarafından yürütülmektedir? 

A. Psiko-sosyal yardım servisi  

B. Eğitim servisi  

C. İş yurdu servisi  

D. Güvenlik ve gözetim servisi  

E. Kurum idaresi 
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5. Ceza infaz kurumlarında bulunan psikososyal serviste aşağıda belirtilen meslek 

elemanları  doğru bir şekilde  verilmiştir? 

A. Öğretmen- Sosyal Hizmet Uzmanı 

B. Doktor-Sosyal Hizmet Uzmanı 

C. Kurum Müdürü-Sosyal Hizmet Uzmanı 

D. İdare memuru-Sosyal Hizmet Uzmanı 

E. Psikolog-Sosyal Hizmet Uzmanı 

 

6. Sosyal çalışmacılar ceza infaz kurumlarında bulunan hangi kurullarda yer alır? 

A. Eğitim kurulu   

B. Eğitim kurulu-Disiplin kurulu-İş yurdu yönetim kurulu 

C. İdare ve gözlem kurulu- Disiplin kurulu- İş yurdu yönetim kurulu 

D. Eğitim kurulu-İdare ve gözlem kurulu- Disiplin kurulu 

E. İş yurdu yönetim kurulu-Eğitim kurulu-İdare ve gözlem kurulu 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarında faaliyet gösteren idare ve 

gözlem kurulunun görevi değildir? 

A.  Hükümlülerin kurumlara kabullerinden sonra kalacakları odaları belirlemek 

B.  Kurumlarda kalmakta olan hükümlüleri gruplandırmak 

C. Hükümlülerin kalmakta oldukları odaları değiştirmek 

D. Hükümlülerin bireysel olarak, psikososyal yardım servisince hazırlanan 

iyileştirme programlarına uyumunu ve sonuçlarını değerlendirmek 

E. Hükümlünün koşullu salıvermesine karar vermek     

                                                                  

8. Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarında faaliyet gösteren disiplin 

kurulunun görevi değildir? 

A.  Hükümlüleri tutum ve davranışlarına göre ödüllendirmek 

B.  Hükümlülere uyarma, kınama ve bazı etkinliklere katılmaktan 

alıkoyma cezaları dışında kalan disiplin cezalarını vermek 

C. İyi hâlin tespitine esas oluşturacak görüş bildirmek 

D. 5275 sayılı Kanun'da öngörülen hâllerde disiplin cezalarını kaldırmak 

E. Kitap okumayı özendirici çalışmalar yapmak 
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9. Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarında faaliyet gösteren eğitim 

kurulunun görevi değildir? 

A. Kuruma gelen her türlü yayının, kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya 

müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan nitelikte olup olmadığına 

karar vermek 

B. Kitap okumayı özendirici çalışmalar yapmak 

C. Kurum dışından getirilecek kişileri ve bu kişilerin yapacağı etkinlikleri ve 

konusunu belirlemek 

D. Kurumda uygulanacak eğitim ve iyileştirme programlarının esaslarını 

belirlemek, izlemek ve değerlendirmek  

E. Hükümlülerin kuruma kabullerinden sonra kalacakları odayı belirlemek. 

  

10. Aşağıdakilerden hangisi 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkında Kanun'a göre ceza infaz kurumlarının sınıflandırılması kapsamında yer 

almaz? 

 A. Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları 

B. Kapalı ceza infaz kurumları (kadın ceza infaz kurumları, çocuk kapalı ceza infaz 

kurumları, gençlik ceza infaz kurumları)  

C. Açık ceza infaz kurumları 

D.Çocuk eğitim evleri 

E. Denetimli Serbestlik Kurumları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı: 

1.D, 2.E, 3.A, 4.A, 5.E, 6.D, 7.E, 8.E, 9.E, 10.E 
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Fail: Suç eylemini 

gerçekleştirmiş kişi 

Mağdur: Suç 
eyleminden zarar 

görmüş kişi. 

Hırsızlık suçu işleyen bir 
genç fail iken parası 

çalınan kişi ise mağdur 
olarak tanımlanır. 

 GİRİŞ 

Bu bölümde cezalandırıcı adalet sistemine alternatif bir model olan “Onarıcı 

Adalet Programları” hakkında bilgi verilecektir.  

Klasik cezalandırma daha önceki bölümlerde de değinildiği gibi kapalı 

kurumlarda cezanın çekildiği ve yaşam koşullarının çok ağır olduğu bir yöntemdir. 

Bu cezalandırma yönteminin etkileri ile ilgili yapılan çalışmalar, bu modelin suç 

işleyen kişilerin tekrar suç işlemesinin önüne geçemediğini ve kişilerin tekrar suç 

işleyerek ceza adalet sistemine dahil olduklarını ortaya koymuştur. Yapılan 

araştırmalar özellikle çocuk ve gençleri, katı cezalandırma yöntemi yerine, 

rehabilite edilerek, alternatif programlara dahil edilerek suç eyleminden 

uzaklaştırdığını göstermiştir. Bu nedenle batı ülkeleri, onarıcı adalet (restorative 

justice) felsefesiyle, çocuk ve gençler için alternatif programları geliştirmişlerdir. Bu 

programlar sadece alternatif programlar değil aynı zamanda tamamlayıcı 

programlar olarak da tanımlanmaktadır.  

Ülkemizde onarıcı adalet programları henüz yeterince gelişmiş değildir. Son 

dönemde arabuluculuk uygulamaları başlamıştır; ancak bu bölümde 

bahsedeceğimiz programlar henüz ülkemizde bulunmamaktadır.  

ONARICI ADALET NEDİR? 

Onarıcı adalet bir problem çözme yaklaşımı olup, problemin çözümüne gerekli 

olduğu durumlarda, mağduru, faili, sosyal ağlarını, yargı organlarını ve toplumu 

dahil etmektir.  

Onarıcı adalet programlarında klasik cezalandırmacı anlayıştan farklı olarak 

çatışmanın taraflarının çözüme aktif olarak katılımı sözkonusudur. Bu sayede 

mağdur ve fail buluşması sağlanmakta ve çatışmanın olumsuz sonuçları 

hafifletilmeye çalışılmaktadır. Özellikle mağdurun yaşamış olduğu olumsuzluğun 

hafifletilmesi ve failin de karşısındaki kişiye vermiş olduğu psikolojik ve maddi 

zararın boyutlarını anlaması hedeflenmektedir. 

 Onarıcı adalet, fazlasıyla resmileştirilmiş bir ceza adalet sistemine alternatif 

olarak, geleneksel yargılamadaki “suçlama” ve “suçluluk” dan ziyade “sorumluluk” 

ve “zararın onarımı” na odaklanarak, tarafların iletişimi ve insanileştirilmesi 

aracılığıyla adalete erişime çabalar. Bu hedeflere ulaşılması, tüm paydaşların 

katkısına imkân sağlayan işbirliğine dayalı süreçler aracılığıyla mümkün olur. Bu 

yüzden onarıcı adalette temel alınan uygulamalar suça tepki olarak zararın 

onarılması için gerekli adımları tanımlar ve bu adımları atarak, çatışmanın 

çözümüne bütün tarafları dahil eder (Jahic ve Yeşiladalı, 2008). 
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Bazı gerçek hayat örneklerinden söz etmek gerekirse: 

- Arkadaşının evini soyan bir genç, kendi ailesi, mağdur ve mağdurun ailesi 

ile bir çember içinde oturmaktadır. Mağdur duyduğu korku ve kederi 

anlattığı zaman suçlu özür diler ve onarma için düzenlemeler yapılır. 

- “Okul zorbası” olan bir çocuk, sınıf arkadaşlarının, kendisinin olumsuz 

davranışları ve tehditleri karşısında yaşadıkları acıları duyduğu zaman 

sarsılır ve artık bu şekilde davranmayacağına dair söz vererek sorunları ile 

ilgili yardım almayı kabul eder. 

Bu örneklerler; yanlış yapılanları düzeltmeye yardımcı olmak ve tartışmanın 

tarafları arasındaki barışı sağlamak için onarıcı stratejilerin kullanıldığı gerçek 

vakalardır. Peki onarıcı adalet nedir? Sosyal Hizmet Ansiklopedisi’ndeki (Amerikan 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, NASW) tanım şudur: 

Onarıcı adalet; kaynağını yerel nüfusların geleneklerinden ve geleneksel dini 

uygulamalardan alan, çatışmaları çözmek için kullanılan yöntemler için bir şemşiye 

tanımdır. Üç uçlu adalet sisteminde onarıcı adalet; genellikle eğitimli bir uzmanın 

gözetiminde bir suç ve yanlıştan etkilenen kurbana, suçluya ve toplumun tümüne 

adalet sunmaya çalışan taraf olmayan bir yaklaşımdır (van Wormer 2008, syf 531).  

 

Onarıcı adaletin temelinde üç ilke yatmaktadır. Bunlar: 

 Adalet, kişilerin gördükleri zararın onarılması yönünde çalışılmasını 

gerektirir. 

 Suçtan doğrudan ve en fazla etkilenen kişilere, talep etmeleri halinde 

adalet sürecine katılmaları için fırsat sağlanmalıdır. 

 Devletin rolü adil bir kamu düzenini korumak, toplumun rolü ise adil 

bir barış düzeni inşa etmek ve sürdürmektir. 

  Onarıcı adalet, bu temel ilkelerin uygulanması ile mağdurların çatışmanın 

çözümü sürecine aktif olarak katılmalarını sağlamakta, onlara suç olayına dair 

kaygılarını ortaya koyma ve duygularını paylaşma fırsatı vermekte ve bu kişilerin 

durumlarını iyileştirmektedir.  

Suçu işleyen kişiler açısından bakıldığında ise, onarıcı adalet süreçleri suçun 

mağduru için zararın kabul edilebilir ve tatminkâr bir şekilde tazmin edilmesi gibi 

suçun yarattığı problemi düzeltmek üzere daha yapıcı yollar önerir. Onarıcı adalet, 

bu mekanizmalar aracılığıyla mağdurların yaşadığı zararı onarmaya, faillerin 

toplumsal hayata yeniden uyum sağlamalarına yardım etmeye çalışır 

(www.restorativejustice.org). 

http://www.restorativejustice.org/


Onarıcı Adalet ve Adli Sosyal Hizmet İlişkisi I 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  4 

 

 

 
Onarıcı adalet 

programları, onarıcı 
uygulamaları kullanan ve 

onarıcı sonuçlara 
erişmeyi amaçlayan 

programlardır. 

 
Onarıcı süreç, mağdur 

ve failin ve uygun 
olduğu durumlarda, 

suçtan etkilenmiş diğer 
bireyler ve toplum 
üyelerinin birlikte 

genellikle bir 
kolaylaştırıcının 

yardımıyla suçtan 
kaynaklanan sorunların 

çözümüne aktif bir 
şekilde katılmaları 

sürecidir. 

ONARICI ADALETİ FAALİYETE GEÇİRMEK 

Yerel ve dini adalet formlarından ortaya çıkmasına rağmen onarıcı adalet, 

ulusal sınırları aşan bir kavramdır. Bugün onarıcı girişimler tüm dünyada 

anlaşmazlıkları çözmek ve suç mağdurlarına adalet sunmak için çeşitli formları ile 

tanınmaktadır. Adli alanda çalışanlarının yanı sıra çocuk refahı alanında çalışanlar, 

okul idarecileri ve sosyal hizmet uzmanları da aktif olarak uygulamalarında onarıcı 

adalet programlarından faydalanmaktadırlar.  

Son yıllardaki onarıcı adalet programları üç biçimde kendini göstermektedir: 

aile grup konferansı (görüşmesi), kurban-suçlu konferansı (görüşmesi) ve onarma. 

Bu onarıcı adalet akımları sosyal hizmetin değer ve uygulama çerçevesi ile oldukça 

ilgilidir. Politika ve uygulamanın kesişim noktasında onarıcı girişimler; sosyal 

hizmetin güçlendirme ve güçler yaklaşımı ile benzerdir.  

Onarıcı adalet sadece anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmek için kullanılan 

stratejilerden ibaret değildir. Ayrıca mağdurların haklarının savunuculuğunu 

yapmak ve suçluların tedavisi için de çalışmaktadır. Uyulmayan kurallar veya 

verilmesi gereken cezalardan ziyade onarıcı adalet, öncelikle suçtan etkilenen 

kişilere odaklanmaktadır (Birleşmiş Milletler 2006). Onarıcı adalet süreçleri her 

zaman tüm cezaların ortadan kaldırılması anlamanına gelmez (örneğin para cezası, 

hapis veya kefaret) aslında onarıcı programlar, ileriye dönük ve daha az kısıtlayıcı 

olan alternatiflere odaklanır. Hapsetme yerine örneğin madde bağımlılığı tedavisi 

ve toplum hizmeti ile bütünleşmiş bir çözüm olarak tercih edilebilir. Cinayet 

vakalarındaki ölüm cezasının yerine uzun hapis süresi, daha insancıl ve toplumların 

değerlerine daha uygun olabilir.  

Tüm dünyada onarıcı adalet; 1974 yılında Ontario’da iki şartlı tahliye 

memurunun iki olası suçluyu mağdurun evine zorla sokmaya çalışmasından bu 

yana çok yol katetmiştir (Zehr 1995). Onarıcı adalet “yeni bir yüzyıl için yeni bir 

model” (van Wormer 2001), “paradigma değişimi” (Zehr 1995) ve “devrim” 

(Barajas 1995) şeklinde tanımlanmıştır. Önce uygulama ve deneylerde ortaya 

çıkmış, ardından teori ve kavramlar gelmiştir (Zehr 2002). 

“Onarıcı Adalet” kavramı ve bu çerçevede geliştirilen alternatif programlar 

başta Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik 

Krallıklar, Finlandiya olmak üzere 80’in üzerinde ülkede uygulama alanı 

bulmaktadır (Van Ness, 2005; Akt: Uludağ, 2011). 

Bu ülkeler arasında özellikle Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada onarıcı adalet 

felsefesinin yayılması ve çeşitli formlarının uygulanmasındaki başarıları konusunda 

öne çıkmaktadırlar. Aynı şekilde, gerek Avrupa Birliği gerekse Birleşmiş Milletler 

teşkilatı, onarıcı adalet felsefesinin ve uygulamalarının üye ülkelerin ceza adalet 
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sistemleri içerisinde kullanılması ve yaygınlaştırılması yönünde kararlar almakta ve 

bu yönde faaliyetler içerisine girmektedirler (United Nations, 2006; Akt: Uludağ, 

2011). 

Onarıcı süreçlerin barışçıl gücü fark edilmiştir. Bu gibi programlar oluşturmak 

adalet ile ilgili yeni bir düşünce yöntemini ve zihniyet değişimini getirmiştir. En iyi 

bilinen onarıcı adalet programı, mağdurlara dikkatli bir şekilde yaklaşılarak ve 

yaşadığı olumsuz olayın etkileri azaltılmaya çalışılarak, mağdurun suçlu ile 

yüzleşmesini sağlamaktadır (Zehr 2001). Bu şekildeki adalet çok farklı çeşit ve 

formlarda ortaya çıkar, daha fazlası için www.restorative.org adresini ziyaret 

ediniz.  

Onarıcı ilkeler okul zorbalığı gibi okul çatışmalarında ve iyileştirme amacı ile 

kurbanın ailesinin katil ile görüştürülmesinde kullanılabilir. Bu süreç sonunda 

bazen affetme bile olabilir ancak bu sık gerçekleşmez. Ama araştırmalar genel 

olarar; mağdur/suçlu buluşması sürecinde, suçlularla mağdurların yüzyüze 

gelmesinden sonra yüksek oranda mağdurların memnuniyet duyduğunu 

göstermektedir (Umbreit 2001).  

SOSYAL HİZMET AÇISINDAN ONARICI ADALET 

Onarıcı adalet son onbeş yıl içerisinde pek çok akademik dergide 

vurgulanmaya başlanmıştır. 

Sosyal hizmet alanında onarıcı adalet kavramının kullanımı; açıkça bu alandaki 

en üretken ve en çok alıntılanan kişi olan Minnesota Üniversitesi’nde Sosyal 

Hizmet Profesörü ve Onarıcı Adalet ve Arabuluculuk Merkezi’nin müdürü olan 

Mark Umbreit ile başlar. Kitapları doğrudan sosyal hizmet mesleğine atıfta 

bulunmasada da içeriğinde sosyal hizmetten bahsetmektedir. Mağdur suçlu 

arabulucuğu üzerine çığır açan makalesinde iki yardımcı arabulucunun (ikisi de 

sosyal hizmet eğitimli); ev soyma suçu nedeniyle bir araya gelen suçlu ve mağdura 

ilişkin sürecin yönetilmesinde sosyal hizmet uzmanlarının görevlerini 

detaylandırmıştır (Umbreit 1993). Umbreit, sosyal hizmet uzmanlarının toplum 

örgütleyicisi, program geliştirici, eğitimci ve arabulucu olarak hayati rollerine dikkat 

çekmiştir.  

Onarıcı adalet uygulamasında aile ile çalışma da son derece önemlidir. 

Örneğin; grup görüşmesi, çocuk refahı ve ebeveyn-çocuk çatışması olan aileler 

arasında yaşanan sorunların çözümü amacıyla kullanılabilir. Ayrca ekip çalışması 

sırasında sosyal hizmet uzmanları; kendi kültürüne uygun olan modeller ve 

ilişkilerdeki cinsiyete dayalı güç dengesizlikleri ve olası kadın istismarı konularında 

savunuculuk yapabilir.  

http://www.restorative.org/
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Onarıcı adalet; baskıcı adalet sistemi uygulamalarına karşı bir panzehirdir. 

Yakın zamanda sosyal hizmetin güçler perspektifinin onarıcı adalet ile uyumlu 

olduğu görülmüştür. Bunun sonucunda bütünleşik bir model olan onarıcı güçler 

perspektifi ortaya çıkmıştır.  

Kadının kurban olduğu konular üzerine yapılan bir çalışmada standart 

cezalandırma modeli ile kişilerin güçlerini inşa ederek barış getirmeye çalışan 

yaklaşım karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada onarıcı adalet üçe ayrılmaktadır; 

mağdur, suçlu ve toplum. Cezalandırma modelinde yapılan yanlışlar veya suçlar 

eyalete karşı işlenmiştir fakat güçler odaklı onarıcı modelde suç; kişiye ve aynı 

zamanda topluma karşı işlenmiş olarak görülür. Adalet sistemi içerisinde üzerinde 

durulan en önemli nokta, bütün taraflar için onarılma ve iyileşmedir, 

cezalandırmanın olmaması gerekmektedir. Taraflı olarak düşünülen cezalandırmacı 

adalet sistemindeki kazanan kaybeden kavramlarının aksine, onarıcı adalet 

programında diyalog ve doğruyu söyleme, ileriye dönük hataları engelleme ve stres 

altındaki bütün tarafları iyileştirme önemlidir.  

 Genel olarak, ceza adalet sisteminin içinde onarıcı adalet uygulamasının 

başarıyla başlatılabileceği dört temel nokta vardır:  

(a) Kolluk aşamasında (soruşturma aşamasından önce), 

(b) Savcılık aşamasında (kovuşturma aşamasında ancak genellikle duruşma 

yapılmadan önce),  

(c) Mahkeme aşamasında (duruşma öncesi ya da hüküm verme aşamasında) 

(d) Cezanın infazı aşamasında (hapis cezasına alternatif olarak, hapis cezası 

yerine verilen cezanın bir parçası veya ona ek olarak, hapis cezası sırasında 

veya sonrasında). 

Toplum içinde suçların farklılaşmasından dolayı tek tip onarıcı adalet 

uygulamasından daha ziyade, çok yönlü uygulamalar söz konusu olmuştur. Bu tür 

uygulamalar ya da programlar ülkelerin kültürel ve yerel özelliklerine göre 

değişmektedir. Bu programlar, bir çatışmanın taraflarının, çözüme aktif bir şekilde 

katılmaları ve çatışmanın üzerlerinde yarattığı olumsuz sonuçları hafifletilmeleri 

gerektiği düşüncesine dayanmaktadır.  
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ONARICI ADALETİN TEMEL BİLEŞENLERİ 

Onarıcı adaletin temel unsurları, onarıcı süreç, onarıcı sonuç, taraflar ve 

kolaylaştırıcıyı sayılabilir. 

Bunlardan onarıcı adalet programı; onarıcı süreçleri uygulayan ve onarıcı 

sonuçlara erişmeyi amaçlayan herhangi bir program anlamına gelmektedir. 

Onarıcı süreç; genellikle bir kolaylaştırıcının yardımıyla, mağdurun ve failin ve 

uygun olduğu durumlarda bir suçtan etkilenen diğer bireylerin veya toplum 

üyelerinin suçtan doğan sorunların çözümü için, hep beraber etkin olarak katıldığı 

herhangi bir süreç anlamına gelmektedir. Arabuluculuk, uzlaştırma, konferans ve 

ceza belirtme çemberleri, onarıcı süreçler arasında yer alabilir. Bu sürecin içinde 

ise genel kamuoyu (toplum), mağdurlar ve failler, polis, yargı mensupları ve 

savcılar, avukatlar, sosyal hizmet uzmanları, eğitimciler, psikologlar yer 

alabilmektedir. 

Onarıcı sonuç; onarıcı bir süreç sonucunda varılan bir anlaşma anlamına gelir. 

Onarıcı sonuçlar arasında tarafların bireysel ve müşterek ihtiyaç ve 

sorumluluklarına yanıt veren ve mağdurla failin yeniden entegrasyonlarını 

mümkün kılan tazminat, zararın telafi edilmesi ve kamu hizmetinde çalışma gibi 

uygulama ve programlar yer alır. 

 Taraflar; mağdur, fail ve onarıcı sürece dâhil olabilecek ve suçtan etkilenen 

diğer bireyler veya toplum üyeleri anlamına gelir. 

 Kolaylaştırıcı/moderatör; onarıcı bir süreçte tarafların katılımını adil ve 

tarafsız bir biçimde kolaylaştırma işlevini yerine getiren kişi anlamına gelir. 
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•Yaşadığınız toplumda ortaya çıkan bir olumsuz durum karşısında 
problemin çözümüne yönelik geleneksel yollar hakkında 200 
kelimelik bir yazı hazırlayınız. Örneğin mahallenizde gençler 
arasında bir çatışma çıktığında neler yapılır? Ya da okullarda bir 
kavga olduğu zaman nasıl çözümlenir?  
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ONARICI ADALET PROGRAMININ UYGULANMASI İÇİN 

TEMEL KOŞULLAR 

Onarıcı adalet programının klasik cezalandırma yerine kullanılabilmesi için 

bazı temel koşulların olması gerekmektedir. Yani her suçlu kişi için onarıcı adalet 

programı uygulanmaz. Aşağıda hangi durumlarda bu programa başvurulduğuna 

ilişkin açıklamaları göreceksiniz. 

a) Suça verilen yanıt mağdur tarafından uğranılan zararı mümkün olduğunca 

gidermeli.  

b) Faillere davranışlarının kabul edilemez olduğu ve suçun mağdur ve toplum 

için bazı gerçek sonuçları olduğu anlatılmaya çalışılmalı. 

c) Failler hareketlerinin sorumluluğunu kabul etmeli. 

d) Mağdurlar ihtiyaçlarını ifade etme ve failin verdiği zararın giderilmesi için 

en iyi yolun bulunmasına katılma fırsatına sahip olmalı. 

e) Toplumun bu sürece katkıda bulunma sorumluluğu olduğu kabul edilmeli. 
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•17 yaşında bir çocuk olan Burak, bindiği bir taksinin şoförünü, boğazına bıçak 
dayamak suretiyle tehdit etmiş ve şoförün cüzdanını almıştır (yağma suçu). 
Taksicinin cüzdanı, kısa süre sonra yakalanan Burak'ın üzerinden çıkmıştır. 
Mahkeme, savcı ve müdafi, davanın arabuluculuğa gönderilmeye uygun 
olduğuna karar vermişler ve dava duruşma öncesinde arabuluculuğa 
gönderilmiştir. 

•Arabulucu, öncelikle çocukla ve oğlunun suç işlemesinin verdiği şoku üzerinden 
atamayan anneyle görüşmüştür. Anne, çocuğunun suç işlediği gerçeğiyle başa 
çıkabilmek için desteğe ihtiyaç duymuştur. Çocuk, müzakerelerde, pişmanlığını 
ve sorumluluk hissini samimiyetle dile getirmiştir. Arabulucu, arabuluculuğunun 
amacını anlatmış ve Burak ile annesi arabuluculuğa katılmayı kabul etmiştir.  

•Arabulucu bundan sonra mağdurla görüşmüş, mağdur başlangıçta tereddüt etse 
de arabuluculuğa katılmayı kabul etmiştir. Mağdur, yağma suçundan çok 
etkilenen genç bir göçmendir. Mağdur, arabuluculuğun bu aşamasında çocuktan 
hiçbir şey talep etmemiştir. Bununla birlikte mağdur, suçun kendisini ne kadar 
olumsuz etkilediğini, korkularını artırdığını, gençlere yönelik olumsuz 
düşüncelere sahip olmasına yol açtığını ve kimliğini kaybetmesinin kendisini ne 
kadar sıkıntıya soktuğunu çocuğun öğrenmesini istemiştir. 

•Bu bilgiler Burak'a anlatılmış; böylece, olayları ve etkilerini daha iyi kavramış ve 
mağdurun nelere katlandığını anlamıştır. Burak, mağdura bir özür mektubu 
yazmayı önermiştir. 

•Burak'ın özür mektubunu kabul eden mağdur, onun bu ölçüde derinden 
etkilendiğini ve mektuptaki samimi hislerini görünce şaşırmıştır. Böylece, suç 
hakkında daha fazla konuşmaya başlayan mağdur, arabulucuya düşüncelerini 
anlatmış, suçtan kaynaklanan korkuları nedeniyle bir hafta çalışamadığını, işine 
gidemediği için 1500 TL zararı olduğunu söylemiştir.  

•Burak ve annesi mağdurun zararını kabullenmiş, Burak, zarar giderilene kadar 
aylık taksitler halinde mağdura ödeme yapmayı teklif etmiştir. Mağdur bu teklifi 
kabul etmiş ve ödemeler başlamıştır. 

•Diğer yandan arabulucu, suç teşkil eden fiilin kökenleri ve sebepleri hakkında 
Burak ile görüşmeye devam etmiş; Burak'ın hem mağdurun hem de annesinin 
suçtan ne kadar olumsuz etkilendiğini anlamasına yardımcı olmuştur. Bu 
görüşmelerde sorunlarını anlatmaya başlayan Burak, müzakereler sürerken bir 
yandan okula yazılmış, diğer yandan da yarı zamanlı bir iş bulmuştur. Burak'ın 
annesi, oğluyla olna ilişkilerinde belirgin bir düzelme olduğunu ve oğlunun evde 
çok daha ılımlı davrandığını ifade etmiştir. 

•Arabulucu, iş bulması konusunda mağdurla da görüşmeyi ihmal etmemiştir. 

•Bu olayda mağdur ve fail doğrudan görüşmemesine rağmen, mağdurun zararının 
tazmini ve mağdura özür mektubu verilmesinden oluşan bir giderim anlaşması 
yapılmıştır. Bu anlaşma Burak hakkında karar verecek olan mahkemeye 
sunulmuş ve hüküm verilirken hakime yardımcı olmuştur. Dava sonunda Burak, 2 
yıl süreyle, katı koşullardan oluşan denetimli serbestliğe tabi tutulmuştur. 
Denetimli serbestliğin koşullarından biri, giderim anlaşmasında kararlaştırılan 
ödeme planına uyulmasıdır. Arabuluculuk sonunda her iki taraf da, hükmün 
kendileri açısından adil ve tatmin edici olduğunu belirtmiştir. 

•Kaynak: (Özbek, 2008) 
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              Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere özellikle çocuklar için onarıcı adalet 

programı içerisinde mağdur-fail arabuluculuğunun kullanıldığını görmekteyiz. Bu 

vakada dikkati çeken en önemli husus fail Burak’ın yaptığı davranıştan dolayı 

suçluluk duyması ve yaptığı olumsuz davranışı telafi edebilmek için çaba 

harcamasıdır. Bu nedenle öncelikle onarıcı adaletin uygulanması için gerekli 

koşullardan olan “c) Failler hareketlerinin sorumluluğunu kabul etmeli ve 

edebilmeli” koşulunu sağladığı görülmektedir. Hakim ise failin arabuluculuk 

sürecindeki çabalarını karar vermeden önce dikkate almaktadır. Eğer fail bu 

süreçte suçun sonuçlarına dair olumlu bir geri bildirimde bulunmasaydı alacağı 

ceza daha fazla olacaktı.  

ONARICI ADALET PROGRAMLARI VE CEZA ADALET 

SİSTEMİ 

Onarıcı adalet programları yargılama öncesinde, yargılama sırasında veya 

yargılama sonrasında uygulanabilir. Bu şekilde tasarlanmış pek çok program vardır. 

  Aşağıdaki şekil onarıcı adalet sistemine hangi yollarla ulaşılacağını 

göstermektedir (UNODC, Onarıcı Adalet Programı El Kitabı, 2006). 
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ONARICI ADALET PROGRAMINDA ÖNE ÇIKAN 

PROGRAM TÜRLERİ 

Bu bölümde tartışılan tüm modeller (mağdur/fail görüştürmesi, düzeltici 

kurullar, aile grup görüşmesi, iyileşme çemberleri) adli sosyal hizmet ile ilgilidir.  

 Mağdur-fail arabuluculuğu; mağdurun savunuculuğu çalışmaları ile 

ilgilidir.  

 Aile grup görüşmeleri-toplum ve aile grup konferansları; çocuk refahı 

ve geniş aile sorunları olan azınlık nüfuslarla ilgilidir. 

 İyileşme çemberleri okul sosyal hizmeti, bağımlılık tedavisi ve toplum 

organizasyonları ile ilgilidir.  

 Onarıcı denetimli serbestlik ve toplum kuralları ile paneller. 

Onarıcı adalet programlarının büyük bir kısmı kamu organları tarafından 

yürütülmektedir. Bunlar mahkeme merkezli, kolluk merkezli ve toplum merkezli 

olarak kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yürütülen programlardır. Her ne 

kadar kamu makamları uzmanlardan faydalansa da toplum merkezli programlar 

toplum içindeki eğitilmiş gönüllülerden yardım alır. Onarıcı adalet programları 

temel olarak çok sayıda farklılık içerse de birçok ortak yönleri de vardır. Bu 

farklılıklar aşağıda sunulan seçilmiş bazı programlarda yer alan tanımlarda 

mevcuttur. 

Ceza adalet sistemi görevlilerinin onarıcı uygulamalara katılım düzeylerinde 

de önemli farklılıklar vardır. Örneğin, resmi görevlerin tamamlanması haricinde 

(örneğin savcının suçlamaları okuması, hakimin oturumu başlatması gibi), adalet 

uzmanlarının ceza belirtme çemberindeki rolleri sınırlıdır. Her ne kadar savcılar 

ceza kovuşturmasında gereken durumlarda mahkemeye tavsiyede bulunabilseler 

ve hakimler de yasalar tarafından belirtildiği şekilde yasal katkı yapabilseler de, 

görevliler çoğu zaman çemberin üyesidirler ve suç, fail ve mağdur hakkındaki kişisel 

görüşlerini zamanı gelince belirtirler. 

Mikro seviyede onarıcı adalet; mağdurlar ve suçlular arasındaki görüşmelerde 

kendini gösterir.  Aile gruplarında ve iyileşme çemberlerinde ritüeller yerine 

getirilir. Yapılan yanlışların küresel etkisinin olduğu makro veya toplum düzeyinde 

onarıcı adalet; onarma çeşitleri veya ortaya çıkan zararı karşılama amacında olan 

doğruluk komisyonları şeklinde işler. Tüm modellerin ortak noktası adaleti 

sağlamaktır. Durumlar; kişilerarası şiddetten, okul zorbalığına; toplu insan 

kaçırmadan savaşa kadar çeşitlilik gösterebilir. Sosyal hizmet uygulaması ile en çok 

ilgisi olan uygulamalar mağdur/suçlu görüşmesi, onarma, aile görüşmesi ve 

iyileşme çemberleridir. 
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Tablo 12.1. Onarıcı Adalet Programlarının Ortak Özellikleri 

Kaynak: (UNODC, Onarıcı Adalet Programı El Kitabı, 2006). 

 

Onarıcı adalet programlarının kurgulanma şekli, suçun türü, failin özellikleri 

gibi pek çok faktör açısıdan farklılıkları söz konusudur. Bununla birlikte bu 

programların benzer özellikleri de mevcuttur. Yukarıdaki tabloda benzer özellikleri 

ayrıntıları ile tanımlanmıştır. Konu ile ilgili ayrıntılı okuma yapmak isterseniz 

bakınız: http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/HB_Restorative_Justice_Turkish.pdf 

Mağdur Fail Arabuluculuğu (MFA) 

Genel manada onarıcı adalet anlayışı üzerinde gelişen ve ilk olarak 1970’li 

yıllarda Kanada’da uygulamaya konulan “mağdur-fail uzlaşması” profesyonel ve 

eğitimli bir arabulucu nezaretinde fail ve mağdurun gönüllü olarak başlattığı ve 

devam ettirdiği yüz yüze görüşme ve diyaloga geçme seansları olarak tarif 

edilebilir. Dolayısıyla, bu yöntemin başlıca ayırt edici özelliği, doğrudan ihtilaf 
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halindeki taraflara yani mağdur ve faile odaklanılmasıdır. Bu süreç, genel olarak 

her bir taraf ile bir ya da iki ayrı görüşmenin yapıldığı birinci aşamayla başlar. Bu 

aşamanın ardından, taraflar hazır olduğu takdirde bir arabulucu tarafından 

kolaylaştırılan bir iletişim süreci gelir. Bu iletişim süreci, bir toplantı esnasında 

doğrudan yapılabileceği gibi dolaylı olarak da (mekik arabuluculuğu) yapılabilir. 

İletişim sürecinin dolaylı olarak yapılması halinde, arabulucu “iki taraf arasındaki 

aracı” olarak hareket etmektedir (Jahic ve Yeşiladalı, 2008). 

  Mekik arabuluculuğunun dışında bir diğer yöntem de mağdur vekilinin 

sürece dahil edilmesidir. Bu durum, fail ile yapılacak bir toplantıya mağdurun 

yerine geçecek bir kişinin katılması (mağdurun akrabası, arkadaşı veya mağdur 

tarafından seçilecek başka bir kişi) anlamına gelir. Mağdur vekili, daha sonra 

mağdura mesajları iletir. Mağdurun tanımlanamadığı hallerde bu yöntem bir 

seçenek olabilir. Toplumu temsil edebilecek bir kişi, “mağdur” rolünü üstlenebilir 

(örneğin, bir polis memuru, sosyal hizmet uzmanı veya bir toplum temsilcisi) (Jahic 

ve Yeşiladalı, 2008). 

    Kuzey İrlanda’da, mağdurun telefonla, video konferans aracılığıyla veya 

başka bir yöntemle katılma imkânı vardır. Gençlere Yönelik Konferans Hizmeti, 

mağdurların süreci etkileme gücüne özel olarak önem vermektedir. Genel olarak 

bütün programlar, arabuluculuğun hem doğrudan hem de dolaylı bir şekilde 

yürütülebileceğini öngörmektedir. Ancak, bir yöntemi ya da diğerini daha sık 

kullanmayı tercih eden programlara da rastlanmaktadır (Jahic ve Yeşiladalı, 2008). 

Çoğu ülkede, davaları MFA uygulamasına bir adli makam (hâkim ve/veya 

savcı) yönlendirmektedir. Ancak çok az sayıdaki ülkede, polis de yönlendirmeyi 

yapabilmektedir. 

Yapılan yönlendirmeler sonucunda, tarafların gönüllü katılımı sayesinde, bir 

onarıcı adalet süreci başlayabilir. Süreç sonunda fail ve mağdur suçun doğurduğu 

zararların giderilmesi konusunda bir plan (eylem planı) üzerinde anlaşmaya 

varabilirler. Bu çerçevede mağdur failin kendisine verdiği maddi zararın tazminini 

isteyebilir, ya da toplum hizmeti gibi mağdurun önereceği bir eylemi/faaliyeti fail 

yapmayı kabul eder ya da mağdur failin samimi itirafları ile dilediği özür ve 

pişmanlık karşısında kendisini affedebilir (Gehm 1992). 

Hapishane personelinin (psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve eğitimciler) 

failin mağdurun zararını tazmin etme isteğini ve kapasitesini belirleyebilmesiyetkisi 

vardır. Dolayısıyla hapishane çalışanları bir vakayı arabuluculuk hizmetine 

yönlendirebilirler (Jahic ve Yeşiladalı, 2008). 

Mağdur fail arabuluculuğu (MFA), onarıcı adalet olarak anılan ilk 

uygulamalardan biridir. Avrupa Konseyi’nin Ceza Konularında Arabuluculuk 

Hakkında Tavsiye Kararı’nda MFA’yı  “...mağdurun ve failin, serbestçe kabul 

ettikleri takdirde, tarafsız bir üçüncü şahsın (arabulucu) yardımı ile suçtan doğan 
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konuların çözümlenmesine aktif olarak katılabildikleri herhangi bir süreç” olarak 

tanımlanmaktadır (Jahic ve Yeşiladalı, 2008).  

Danimarka’da, Cinsel Saldırı Mağdurları Merkezi tarafından Kopenhag’daki 

Üniversite Hastanesinde yürütülen pilot projede, tecavüz mağdurlarına ve cinsel 

suç mağdurlarına destek sağlayan psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları 

arabuluculuk sürecini başlatabilmektedir. 

İskoçya ve Belçika dâhil olmak üzere birçok ülkede, arabulucular okudukları 

dal itibarıyle çoğunlukla insan davranışı hakkında bilgi sahibi olan sosyal hizmet 

uzmanlarından, kriminologlardan ve psikologlardan oluşmaktadır (Jahic ve 

Yeşiladalı, 2008). 
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•  Onarıcı adalet, temel ilkelerin uygulanması ile mağdurların çatışmanın çözüm 

sürecine aktif olarak katılmalarını sağlayarak, onlara suç olayına dair 
kaygılarını ortaya koyma ve duygularını paylaşma fırsatı vererek bu kişilerin 
durumlarını iyileştirir. Sanıklar açısından bakıldığında ise, onarıcı adalet 
süreçleri suçun mağduru için zararın kabul edilebilir ve tatminkâr bir şekilde 
tazmin edilmesi gibi suçun yarattığı problemi düzeltmek üzere daha yapıcı 
yollar önerir. 

•Onarıcı adalet sadece anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmek için kullanılan 
stratejilerden ibaret değildir. Ayrıca mağdurların haklarının savunuculuğunu 
yapmak ve suçluların tedavisi için politik bir kampanyadır. Uyulmayan kurallar 
veya verilmesi gereken cezalardan ziyade onarıcı adalet, suçtan temel olarak 
etkilenen kişlilere odaklanmaktadır. 

• Onarıcı süreç; genellikle bir kolaylaştırıcının yardımıyla, mağdurun ve failin ve 
uygun olduğu durumlarda bir suçtan etkilenen diğer bireylerin veya toplum 
üyelerinin suçtan doğan sorunların çözümü için, hep beraber etkin olarak 
katıldığı herhangi bir süreç anlamına gelmektedir. Onarıcı sonuç; onarıcı bir 
süreç sonucunda varılan bir anlaşma anlamına gelir. 

•  Genel manada onarıcı adalet anlayışı üzerinde gelişen ve ilk olarak 1970’li 
yıllarda Kanada’da uygulamaya konulan “mağdur-fail uzlaşması” profesyonel 
ve eğitimli bir arabulucu nezaretinde fail ve mağdurun gönüllü olarak 
başlattığı ve devam ettirdiği yüz yüze görüşme ve diyaloga geçme seansları 
olarak tarif edilebilir. 

• Sosyal hizmetler, mağdur desteği ve aynı zamanda hapishane personeli de 
MFA’ nın ceza adaleti sisteminin tüm aşamalarında yer aldığı ülkelerde 
davaları gayri resmi bir şekilde MFA uygulamasına yönlendirebilmektedir. 
Hapishane personelinin (psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve eğitimciler) 
failin mağdurun zararını tazmin etme isteğini ve kapasitesini belirleyebilmesi 
daha muhtemeldir, dolayısıyla hapishane çalışanları bir vakayı ara buluculuk 
hizmetine yönlendirebilir. 
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 

1)      

I.   Kişilerin gördükleri zararın onarılması yönünde çalışılmak       

II.  Mağdurun maruz kaldığı eylemin negatif etkilerinden kurtulabilmesini sağlamak 

III. Suçtan doğrudan ve en fazla etkilenen kişilere, talep etmeleri halinde             

adalet sürecine katılmaları için fırsat sağlamak 

IV. Mağdurların mahkeme sürecine uyumunu sağlama ve onlara eşlik etmek 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri onarıcı adaletin temel ilkeleri arasındadır? 

A)  I ve III 

B) Yalnız II 

C)  II ve III 

D) III ve IV 

E) I ve II 

 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi ceza adalet sistemi içinde onarıcı adalet uygulamasının 

başarıyla başlatılabileceği aşamalardan biri değildir? 

A) Kolluk aşamasında (soruşturma aşamasından önce) 

B) hüküm sonrasında yeniden entegrasyon sırasında 

C) Savcılık aşamasında (kovuşturma aşamasında ancak genellikle duruşma 

yapılmadan önce ) 

D) Cezanın infazı aşamasında (hapis cezasına alternatif olarak, hapis cezası yerine 

verilen cezanın bir parçası veya ona ek olarak, hapis cezası sırasında veya 

sonrasında) 

E) Cezaevi içerisinde 

 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi onarıcı adaletin temel bileşenleri arasında değildir? 

A) Onarıcı süreç 

B) Arabuluculuk uygulamaları 

C) Taraflar 

D) Onarıcı sonuç 

E) Kolaylaştırıcı/Moderatör 
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4) Aşağıdakilerden hangisi onarıcı adalet programında suç mağdurlarına sunulan 

firsatlardan değildir? 

A) Suçun kendi üzerindeki etkisiyle ilgili olarak kendilerini ifade edebilmek 

B) Zararın telafisi veya bedelinin tazmini 

C) Durumu çözmeye ve suçun sonuçlarının giderilmesine doğrudan dahil olmak 

D) Failin suç karşında alabileceği en büyük cezaya çarptırılması 

E) Konunun kapatılması 

 

5) Aşağıdakilerden hangisi “mağdur-fail uzlaşması” nın süreçleri arasında 

sayılamaz? 

A)   Mağdur ve failin gönüllü olarak başlattığı ve davam ettirdiği yüz yüze görüşme 

B)  Doğrudan ihtilaf halindeki taraflara yani mağdur ve faile odaklanma 

C) Her bir taraf ile bir ya da iki ayrı görüşmenin yapılır 

D)  Tazminat ve faydalanabilecekleri hizmetler hakkında mağdurları bilgilendirme 

E)  Taraflar hazır olduğu takdirde bir arabulucu tarafından kolaylaştırılan bir 

iletişim süreci geliştirme 

 

6) Aşağıdakilerden hangi “mağdur-fail arabuluculuğu” süreci sonunda oluştuğu 

söylenemez? 

A) Mağdurun kişisel harcamalarının karşılanmasını talep edebilir. 

B) Fail ve mağdur suçun doğurduğu Zaraların sarılması konusunda bir plan 

üzerinde anlaşabilirler. 

C) Mağdur failin kendisine verdiği maddi zararın tanzimi isteyebilir. 

D) Fail mağdurun önereceği toplum hizmeti gibi bir faaliyeti yapmayı kabul 

edebilir. 

E) Mağdur failin dilediği özür ve pişmanlık karşısında kendisini affedebilir. 

 

7) Aşağıdakilerden hangisi “onarıcı adalet programları ”ndan biri değildir? 

A) Mağdur fail arabuluculuğu 

B) Mağdurların mahkeme sürecine uyumunu sağlama ve onlara eşlik etme 

C) Aile grup görüşmeleri 

D) Onarıcı denetimli serbestlik ve toplum kuralları ile panaller 

E) İyileşme çemberleri okul sosyal hizmeti, bağımlılık tedavisi ve toplum 

organizasyonları 
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8) Aşağıdakilerden hangisi onarıcı adelet için söylenemez? 

A) Mağdurun yaşamış olduğu olumsuzluğun hafifletilmesi 

B) Failin karşısındaki kişiye vermiş olduğu psikolojik ve maddi zararın boyutlarını 

anlamasını hedefleme 

C) Failin işlediği suçtan dolayı ömür boyu suçluluk duyması 

D) Taraflar arasında barış sağlama 

E) Müracaatçının çoklu ihtiyaçlarını tanımlama 

 

9) I. Barışçıl yollarla çözüm bulmak 

     II. Mağdurların haklarını savunmak 

    III. Suçluların tedavisi için politika oluşturmak 

    IV. Cezaları ortadan kaldırmak değil onları onarıcı, ileriye dönük ve daha az 

kısıtlayıcı alternatiflere çevirmek 

Yukarıdaki maddelerden hangileri “Onarıcı Adalet”in temel felsefeleri olarak 

söylenebilir? 

A) I ve II         

B) II ve III       

C) II, III ve IV        

D) I, II ve III          

E) I, II, III ve IV 

 

10) Aşağıdakilerden hangisi onarıcı adalet programının klasik cezalandırma yerine 

kullanılabilmesi için gereken temel koşullar arasında değildir? 

A) Suça verilen yanıt mağdur tarafından uğranılan zararı mümkün olduğunca 

gidermeli 

B) Faillere davranışlarının kabul edilemez olduğu ve suçun mağdur ve toplum için 

bazı gerçek sonuçları olduğu anlatılmaya çalışılmalı 

C) Failler hareketlerinin sorumluluğunu kabul etmeli ve edebilmeli 

D) Arabuluculuk programına katılmada gönüllülük esası gözetme 

E) Toplumun bu sürece katkıda bulunma sorumluluğu olduğunun kabul edilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı: 

1.A, 2.E, 3.B, 4.D, 5.D, 6.A, 7.B, 8.E, 9.E, 10.D 



Onarıcı Adalet ve Adli Sosyal Hizmet İlişkisi I 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  19 

 

 

YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER 

KAYNAKLAR 

Uludağ, Ş. (2011) Onarıcı ve cezalandırıcı adalet: paradigma değişikliğini tetikleyen 

şartlar,  Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:13 (4).  

Wormer, K. (2009 ). Restorative Justice: What Social Workers Need to Know, 

Springer Publishing Company. 

Özbek, M. (2005) Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Onarıcı Adalet Programları ve 

Çocuk Arabuluculuğu. Beta. 

Jahic G. ve Yeşiladalı, B(2008). “Onarıcı Adalet Mağdur - Fail Arabuluculuğu ve Ceza 

Davalarında Uzlaşma Eğitim Materyalleri”, Maraton Dizgievi, İstanbul 

Marshall, Tony F. (1999). Restorative Justice: An Overview, London: Home Office 

Research Development and Statistics Directorate. 

Morris, A. and Maxwell, G.. (1998) “Restorative Justice in New Zealand: Family 

Group Conferences as a Case Study”, Western Criminology Review, Vol.1, 

No.1, 1998.  http://wcr.sonoma.edu/v1n1/morris.html (Erişim tarihi: 

25.09.2013). 

 

 

 

 



İÇ
İN

D
EK

İL
ER

 

• Mağdur Fail Arabuluculuğu (MFA) 

• Örneklerle MFA Programı 

• Aile Grup Görüşmesi/Konferansları 

• İyileşme Çemberi 

• Onarıcı Adaletin Sosyal Hizmet 
Değerleri ve Eğitimi ile İlişkisi 

• Müdahalelerin Etkililiğine Dair 
Araştırma Bulguları 

• Türkiye'de Durum 

H
ED

EF
LE

R
 • Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  

• Onarıcı adalet programlarını öğrenebilecek 

• Onarıcı adalet programlarının sosyal hizmet 
değerleri ile ilişkisini anlayabilecek 

• Ülkemizin özelliklerine uygun onarıcı adalet 
programları denemesini düşünebileceksiniz. 
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Odak grup 

görüşmelerinde 

kullanılan görüşme 

yöntemi yapılandırılmış 

ya da yapılandırılmamış 

olabilir. 

 

GİRİŞ 

Bir önceki bölümde onarıcı adaletin tanımı, ortaya çıkış hikayesi, 

özellikleri, programların ayırt edici özellikleri üzerinde durulmuş ve en 

yaygın programlardan biri olan Mağdur Fail Arabuluculuğu (MFA) hakkında 

bilgi verilmiştir. Bu bölümde MFA ile ilgili bilgi verilmeye devam edilecek ve 

bunun yanı sıra diğer programlar ayrıntılı olarak incelenecektir. Türkiye’de 

arabuluculuk uygulamalarına da kısaca değinilecektir.  

MAĞDUR FAİL ARABULUCULUĞU (MFA) 

Bu bölümde tartışılan tüm modeller (mağdur/suçlu görüştürmesi, 

düzeltici kurullar, aile grup görüşmesi, iyileşme çemberleri) adli sosyal 

hizmet ile ilgilidir.  

En bilinen çeşidi ile kurban-suçlu görüşmesi adalet sistemi içinde 

uygulanmaktadır. Mahkemeden havale edilen süreçte kurbanlar ve suçlular 

duygularını değiş tokuş etmek ve tazminat anlaşmalarını konuşmak için 

buluşurlar. 

Austin’deki Teksas Üniversitesi Onarıcı Adalet ve Onarıcı Diyalog 

Enstitüsü Müdürü olan sosyal hizmet profesörü Armour (2002), cinayet 

vakalarında suçlu-kurban görüşmesinin başlaması konusunda isteklidir. 

Kurbanların aileleri genellikle sevdikleri kişileri kendilerinden çalan suçlu 

hakkında bilgi edinmek isterler ve Armour’un belirttiğine göre bu nedenle 

bazen katil ile görüşmek isterler. Bu gibi bir süreç geride kalan insanların 

yakınını kaybettikten sonraki süreçte kendilerini nasıl hissettiklerini suçluya 

anlatma şansı verilir. Aynı zamanda, suçlu kişinin de bu süreçten nasıl 

etkilendiğini kurbanın yakınlarına anlatma şansı vermesi açısından 

önemlidir. 

Hayatta kalanların yaşadıkları suç eyleminin hayatlarını nasıl etkilediğine 

dair sunumlar yaptıkları kurban-etki panellerinin sayısı artmaktadır. Genel 

olarak bu paneller; kurbanlara yardım eden programlardır ve ıslah personeli 

ve eğitimli gönüllüleri tarafından düzenlenir. Zaman zaman ön hazırlık 

olarak kurbanlar; hayatlarını bu kadar değiştirmiş suçlular ile buluşurlar. 

Hapisane içinde kurban-etki paneli konuşmacıları mahkumlarla konuşurlar. 
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Hawaii programında da 

görüldüğü gibi bir 

bölgede çatışma 

çözümleme yolları MFA 

programının özünü 

oluşturmaktadır.  

 

Bu panellerin amacı suçluların kurbanlar ve aileleri ile empati kurmasını 

sağlamaktadır.  

Sosyal hizmet uzmanları aktif olarak kurban/suçlu görüşmelerinin her 

alanında bulunurlar. Umbreit’a (2006) göre onarıcı adaletin bir ifadesi olan 

arabuluculuk; sosyal hizmet uygulamaları arasında yer alan çocuk adalet 

sistemi içinde yerini almıştır. 1990’larda Roberts ve Brownell (1990), 

Amerika Birleşik Devletleri’nde toplumsal onarıcı adalet modelinin çoğu 

yerde uygulanmasına dair önemli gelişmelerin olduğunu ortaya koymuştur. 

Adli sosyal hizmet uzmanları, ulusal boyutta onarıcı adaletin gelişmesine 

öncülük etmektedirler.  

Umbreit’a (2005) göre ıslah alanı içinde kurban-suçlu görüşmeleri, kanıta 

dayalı uygulama örnekleri içerisinde yer almaktadır. Ciddi şiddet vakalarını 

içeren Teksas ve Ohio’daki onarıcı adalet programlarına odaklanan “Şiddetle 

Yüzleşme” projesinde diyalog oturumlarına katılan 10 kişiden 8’inin (kurban 

ve suçlular) program sonunda hayatlarında büyük değişiklikler olmuştur. Bu 

veriler alanda iyi uygulama örneklerinin elde edildiğini göstermektedir.  

ÖRNEKLERLE MFA PROGRAMI SONUCUNDA ORTAYA 

ÇIKACAK ONARIMLAR 

 Geleneksel anlamda yanlışların doğruya çevrilmesi, yargılamanın 

ardından başlayan dava yoluyla meydana gelir. Mahkemenin düzenlediği 

ortam düşmancadır. Mahkeme süreci, agresif tartışma ve psikolojik 

atakların stratejik olarak kullanıldığı bir savaş alanı gibi olan ortam Orta 

Çağın fiziksel düellolarına benzemektedir.  

Bu vakalarda bir taraf kazanır, diğer taraf kaybeder. Mahkemeye 

gelen vakaların büyük miktarda yasal masrafları vardır ve bazen davacı ve 

kendini temsil eden hukuk firması büyük kazançlar elde eder. Davaların 

toplumu zarardan koruma gibi amaçları vardır ama çoğu durumda dava; 

anlaşmazlıkları çözmek ve kurbanların kayıplarını telafi etmek için pratik bir 

çözüm yolu değildir.  

Bazı ülkelerde onarımlar para içermez. Bu ülkelerdeki sosyal hizmet 

uzmanları kültür ve geleneklerini müdahaleleri ile bütünleştirmektedir. 

Hawaii’de yaşlılarla eski çatışma çözme süreci olan “ho’oponopo”’nun 
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yeniden hayata geçirilmesi ve sosyal hizmet uzmanlarının bu geleneği nasıl 

uygulaması gerektiği üzerine çalışmaktadır. Bu modelde geniş aile değeri, 

yaşlılara saygı, uyumlu ilişki ihtiyacı ve iyi niyet veya aloha’ya sahip olma 

ilkeleri vardır.  

Süreç ritüeldir ve belirli bir protokolü izler. İletişimde kontrolü elinde 

bulunduran kolaylaştırıcı, açılış duasını yönlendirir ve sorun hakkında 

tartışmayı açar. Çözümleme aşaması yapılan yanlışın itiraf edilmesi ve 

affedilme isteğinin ifade edilmesi ile başlar. Hurdle’a göre tüm taraflar 

birbirinden af diler, bu katılımcıların seviyesini eşitler. Bu süreç etkili bir 

şekilde ruhsal iyileşme sağlar ve birçok bağlamda kullanılabilir. Sosyal 

sorunların çözümü için doğal kaynak olan bilge yaşlılar ve aileler ile çalışan 

sosyal hizmet uzmanları, bu uygulama ile toplumun doğal kaynaklarına ve 

güçler perspektifinin ana ilkesine dokunabilirler.  

Onarıcı adalet ilkelerinin uygulandığı bir başka vaka örneğinde rahip 

tarafından gerçekleştirilen bir cinsel istismar söz konusudur. Bu vaka Rhode 

Adası psikopozluk bölgesinde gerçekleşen alçakça bir rahip istismarıdır. 

Dava cinsel olarak istismar edilmiş 36 kişi tarafından açılmıştır. Bu vakayla 

ilgili farklı olan şey, davanın düşmanca prosedürler yerine bir dizi 

görüşmeleryolu ile çözülmüş olmasıdır. Kilise temsilcileri kurbanlara empati 

ile yaklaşmıştır. Kurbanların hikayelerine saldırmak yerine kilise çalışanları 

onlara şevkat göstermiş, içten özürler sunulmuştur. Son düzenlemeler 

istismarın boyutuna ve çekilen zorluk ve acılara göre belirlenmiştir. Onarıcı 

adaletin ilkeleri ile tutarlı olarak odaklanılan nokta kurbanlara, kiliseye ve 

topluma yardım etmek ve yapılan yanlışlardan kaynaklanan yaraların 

iyileşmesi olmuştur. 

Onarıcı adalet girişimleri sadece birey ve aile odaklı değildir. Aynı 

zamanda adil olmayan muamele gören bütün nüfus gruplarına da 

uygulanabilir. Makro seviyede onarım, cezai adalet sisteminin dışında ve 

çocuk refahı bağlamında ortaya çıkar. Bu senaryolarda kuralları çiğneyen 

devlettir. Savaş suçları, sınır ihlali, köle işçilik, toplu katliamlar insanlığa karşı 

işlenen suçlardır ve hayatta kalanlar onların aileleri ve hatta gelecek nesilleri 

için telafi gerektirir. Irk ayrımcılığından dolayı ortaya çıkan zararlara örnek 

olarak Güney Afrika’da toplanan Doğruluk Komisyonu; onarıcı adaletin en 



 

Onarıcı Adalet ve Sosyal Hizmet İlişkisi II 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 

 5 

güçlü örneklerindendir. Telafi; halk şahitliği ve hakların ihlaline karşı 

taraflarca dilenen özür olarak ortaya konmuştur. 

Onarıcı uygulamalar, çoğunlukla insanlığa karşı işlenen suçların 

sorumluluğunun alınmasına ek olarak parasal telafileri de içermektedir. Köle 

ticareti ile atalarına karşı işlenen suçlar için Afrikalı Amerikalılar telafi talep 

etmişlerdir. 

Başarılı telafi örnekleri olarak ise (II. Dünya Savaşı sırasında kamplarda 

tutulan) Japon-Amerikan ailelere ve Almanya’nın toplama kamplarında 

hayatta kalanlara karşı atılan adımlar gösterilebilir. Sosyal hizmet uzmanları 

bu telafi süreçlerinde resmi olarak yer almasalar da, bu barış sağlama 

sürecinde ortaya çıkan değerler sosyal hizmetin sosyal adalet, insan hakları 

ve marjinal grupların güçlendirilmesi değerleri ile uygundur.  

AİLE GRUP GÖRÜŞMESİ /KONFERANSLARI 

Yeni Zellandadaki Maori geleneğinden gelişen aile grup görüşmesi 

belli bir durumdan en çok etkilenen ve çözüme ihtiyaç duyan insanlarla 

gerçekleştirilir. Çocuk istismarı, ilgili ve sorumlu geniş aile üyeleri ile 

görüşme yapılarak çözümlenebilecek konulara bir örnektir.  

Görüşmenin oluşumu ve devam eden süreç için aktif rol oynayan sosyal 

hizmet uzmanları, katılımcıların uygun çözüm veya sonuçlarla gelmesini 

bekler. Bu süreç hem toplumu güçlendirir hem de sadece cezai adalet 

sisteminde değil aynı zamanda çocuk refahı sisteminde de kullanılabilir. 

Sosyal hizmet uzmanları; çocuğun güvenliğinin nasıl sağlanacağına dair aile 

üyelerinden gelen düzenlemeler konusunda gözlem yapar ve yardım eder.  
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Yukarıda aile konferansına örnek verilmiştir. Okullarda yaşanan 

şiddet, engelli kişilere yönelik olumsuz davranışlar vb konularda aile 

konferansları yapılmaktadır. Ülkemizde de okullarda birbirlerine zorbalık 

yapan öğrenciler arasında amatör arabuluculuk uygulamaları yapılmaktadır. 

Aileler bu sürece dâhil edilmektedir. Ancak bu uygulamalar profesyonel 

değildir. Okullarda okul sosyal hizmet biriminin oluşturulması akranlar 

arasında yaşanabilecek olumsuzlukların çözümü için profesyonel 

uygulamaların gelişmesine yardımcı olabilir. 

İYİLEŞME ÇEMBERLERİ 

Bu yenilikçi yaklaşım; bir suç nedeniyle travma yaşamış ve aile veya 

toplum desteğine ihtiyaç duyan kurban veya hayatta kalanlarla ile çalışma 

için uygundur. Bu format; sevdikleri ile yeniden beraber olmak için alkol 

veya madde bağımlılığından kurtulmak isteyenler için de idealdir. Toronto 

Bölge Okulu Kurulu bu yaklaşım; okulda öğrencilere zorbalık yapan 

öğrenciler için uyarlanmıştır. Suçtan etkilenmiş olan herkes bir araya gelir, 

olayı veya olayları gözden geçirir, anlam vermeye çalışır ve uygun bir 

çözüme ulaşılır.  

Onarıcı stratejilere verilen tüm bu örneklerin ortak noktaları; yüz 

yüze iletişim, doğruyu söyleme, kişisel güçlendirme ve tüm tarafların 

Ö
rn

ek
 •Fail, annesi ve büyük babası, mağdur ve tutuklamayı yapan polis 

memuru, failin iki öğretmeni, mağdurun iki arkadaşı bir araya gelerek 
suç ve etkileri hakkında konuşurlar. Daha sonra gençlik adalet 
koordinatörü, grupta buluna diğer üyelerin dile getirmek istediği bir 
şey olup olmadığını sorar. Koordinatör daha sonra failin mağdura 
(gözlüğü kırılan bir öğretmen) zararı geri ödemesi ve suçtan dolayı 
oluşan zararın topluma geri ödenmesi için ne yapması gerektiğini 
sorar. Yaklaşık bir saat süren konferansın kalan yarım saatinde, grup, 
mağdurun zararının tıbbi harcamalar ve yeni bir çift gözlüğün 
masrafının ödenmesi ile giderilmesinin ve kamu hizmetinde çalışma 
yükümlülüğünün okulda yürütülmesinin uygun olacağını önermiştir.  
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iyileşmesidir. Beklenilen iyileşmenin sağlanabilmesi amacıyla adalet sistemi 

kurumlarının, sosyal hizmet kurumlarının ve toplum kurumlarının birlikte 

çalışması gerekmektedir. Kurumlar arasında işbirliğinin olmaması 

durumunda mahkemeden, savcının ofisinden, kurbanlara yardım eden 

organizasyonlardan ve diğer gerekli yerlerden havalelerin yapılmasında 

zorluklar yaşanabilir.  

DİĞER PROGRAMLAR 

            Onarıcı adalet yaklaşımının çeşitli biçimleri birçok kültürde 

bulunabilir. Avustralya ve Kanada’da, kırsal alanlarda cezanın 

belirlenmesinde yerel ve enformel katılım bir süredir devam etmektedir. 

Onarıcı adalet uygulamalarının güçlendirilmesi amacıyla organizasyonlar 

(okullar vb.), aile ve akrabalar, suç işleyen kişinin cezasının tayini konusunda 

etkili olabileceği hususunda yüreklendirilmelidirler. Bu gelişmelerle birlikte, 

mahkeme süreçleri kültürel olarak daha uygun bir hale gelebilir ve yerli 

topluluklarla yargı mensupları arasında daha büyük bir güven oluşabilir. 

           Gençlere yönelik alternatif onarıcı adalet programları geliştirilmiştir. 

Bunlardan biri Portekiz’ deki Porto Alegre Gençlik Adalet Programıdır. Bu 

program genç faillerle görüşmeyi denemektedir. 1990 tarihli Çocuk ve Ergen 

Yasası gençlik mahkemesine başkanlık eden hâkime ilk kez suç işleyen ve 

suçu küçük suçlar kapsamında olanlarla ilgili olarak kamu hizmetinde 

çalışma ve tazminat ödeme gibi diğer yaptırımların uygulanmasını 

başlatmıştır. 

            İngiltere’ de ise gençlere yönelik fail panelleri uygulamaları yaygındır. 

Yaşları 10 ile 17 arasında olan ve ilk kez bir mahkeme önüne gelmiş olan 

genç failler, suçları hapis cezası gerektirmeyecek derecede hafif ise 

panellerine yönlendirilirler. Panel, toplum içerisinde yaşayan ve birisi 

toplantı başkanı diğeri de uzman olan iki eğitilmiş üyeden oluşur. Panellere 

genç birey ile ebeveyni veya vasisi katılır. Eğer varsa mağdur ve genç birey 

üzerinde olumlu etkisi olabilecek bir insan da davet edilebilir. Panel genç 

bireyin kendisinin de söz sahibi olduğu ve problemlerini saptayabileceği bir 

eylem planına karar verir. Planın uygulanması sürecinde genç bireyin 

gelişimini değerlendirmek için sürecin sonunda tekrar buluşulur. Bu tür 

süreçlere mağdurların katılımı az olmuştur. Tekrar suç işleyen gençler için 
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onarım kararı verilebilir. Suç hakkındaki duygularını ifade etmek ve ne çeşit 

bir onarımın alınması gerektiğini düşünmek üzere mağdur davet edilebilir 

fakat nihai karar mahkemeye aittir (Onarıcı Adalet Programları El Kitabı, 

2006). 

ONARICI ADALETİN SOSYAL HİZMET DEĞERLERİ VE 

EĞİTİMİ İLE İLİŞKİSİ 

NASW’nin Etik Kuralları’na (1996) göre sosyal hizmetin temel değeleri; 

hizmet, sosyal adalet, kişi onuru ve değeri, insan ilişkilerinin önemi, 

dürüstlük ve yeterliliktir. Onarıcı adalet tüm bu ilkelere sahiptir ve sosyal 

hizmet ile onarıcı adaletin en önemli ortaklığı,  müracaatçılarına karşı 

yasalar önünde eşit davranmak, yani sosyal adaleti sağlamaktır.  Ayrıca kişi 

odaklı süreçlerde doğruyu söylemek açısından dürüstlük de bir diğer 

örtüşen değerdir.  

Haziran 2002 yılında etkisini gösteren sosyal hizmet eğitimi 

standartları; sosyal hizmet programlarının ruhsal gelişim ve sosyal çevresi 

içinde insan davranışlarını anlama özelliklerinin üzerinde durmaktadır 

(Sosyal Hizmet Eğitimi Konseyi 2002). Eğitim Politikaları ve Akreditasyon 

Standartları ek kitabında; müracaatçılarının çoğunun hayatında din ve 

ruhsallığın büyük rol oynadığı ve güçlendirme için bu kaynakların 

kullanılması gerektiği özellikle vurgulanmıştır. İyileşme çemberleri gibi 

ritüeller sıklıkla katılımcıların dini tercihlerine göre dualarla başlar ve biter. 

Avusturya’da, seksenlerin başında, on sekiz yaşından küçük olanlar 

ile çalışan sosyal hizmet uzmanları, onarıcı adalet programı içerisinde yer 

alan arabuluculuk programlarının ivedilikle uygulanmasını talep etmişlerdir. 

Bu durum, çocuk adalet sisteminde kamu hizmetinin alternatif bir önlem 

olarak ülke çapında başlatılmasıyla ve daha güçlü mağdur hakları akımının 

etkisi ile ortaya çıkmıştır. Mağdur Fail Arabuluculuğu Programı, Denetimli 

Serbestlik Hizmetleri bünyesinde başlatılmış ve bir sosyal hizmet derneği 

tarafından yürütülmüştür (Jahic ve Yeşiladalı, 2008). 

            Almanya’da, özellikle arabuluculukla ilgili ilk girişimler 1984 yılında, 

sadece yetişkinlere yönelik olarak mahkemenin adli yardım hizmetlerinin 

girişimi ile ortaya çıkmıştır. İlk girişimlerin öncüleri daha çok mevcut adalet 
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sisteminin eksikliklerini ele almak ve yeni yöntem arayışı içinde olan 

akademisyenler, sokakta çalışan sosyal hizmet uzmanları ve avukatlar 

olmuştur. Sabıkalı kişilerin yeniden suç işleme eğilimlerinin yüksek olması ile 

birlikte sistemin kaldırılmasına yönelik fikirler ve uluslararası telafi 

hareketinin etkileri, onarıcı adaletin bu ülkede kök salmasını sağlamıştır 

(Jahic ve Yeşiladalı, 2008). 

           Doksanlı yılların sonunda, Alman meslektaşlarıyla yaptıkları bilgi alış 

verişinin etkisiyle, bir grup Polonyalı akademisyen ve sosyal hizmet uzmanı, 

onarıcı adalet uygulamalarının hem yetişkinler hem de reşit olmayanlara 

yönelik olarak hayata geçirilmesini teşvik etmiştir. 

            Belçika’daki ceza arabuluculuk programı, adalet sistemi içerisine 

tamamen yerleştirilmiş ve yasal açıdan emredici programlara örnek olarak 

gösterilmiştir. Hizmetler, savcılık tarafından sunulmaktadır. Davalar, savcı 

tarafından adliyelerde ceza arabuluculuğunda çalışan uzman personele 

yönlendirilir. Ancak savcı, arabuluculuk sürecine müdahale etmez ve hiçbir 

şekilde katılmaz. Bu programa ülke genelinde erişilebilirdir ve tüm 

vatandaşlar bu programa eşit şekilde erişime sahiptir (Jahic ve Yeşiladalı, 

2008). 

            Almanya’da, arabuluculuk hizmetlerini bağımsız kurumlar veya sosyal 

hizmetler sunmaktadır. Bu kurumlardan bazıları, fiziki olarak mahkemelerin 

adli yardım birimlerinde yer almaktadır. Bu kurumlar, ya kamu finansmanı 

ya da özel finansman veya her ikisini birden almaktadır. Bu STK’ lar 

geleneksel olarak diğer mağdur veya fail odaklı programlarla uğraşmalarına 

rağmen, son yıllardaki eğilim sadece arabuluculuk üzerine yoğunlaşmak 

olmuştur. 

Barış Çemberleri; Pranis’in (2001) belirttiği gibi insan deneyiminin teoride ve 

uygulamadaki ruhsal boyutu ile ilgilenir. Pranis’e göre bir diğer kişinin acısı 

ile empati kurabilme sosyal adalet için bir güçtür ve onarıcı adaleti empati 

ile tanımladığımızda bu bizi; dinin karar verme ve toplum yaşamındaki 

etkisine götürür.  

Onarıcı adaletin öğretileri dünya üzerindeki büyük dinlerde karşılık 

bulur. Örneğin; Yahudilerin “tikkun” (iyileştir, onar ve dünyayı değiştir ilkesi) 

ve Hristiyanların affetme ve kötülüğü iyilikle yenme inancı buna örnek 

olabilir. Doğuda ise Konfüçyüsçülük; insan doğasının özünün iyi olduğuna 
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inanmaktadır.  Konfüçyüs ren öğretisinde dürüstlük ve kibarlığı ilke 

edinmiştir. Hui ve Geng’e (2001) göre Konfüçyüsçülük; suç ve adalet 

konularında onarıcı bir yaklaşımı savunmaktadır. Buna göre herhangi bir suç 

işlendiğinde bunun ilk ve en önemli kurbanı suçu işleyen kişinin kendisidir.  

MÜDAHALELERİN ETKİLİLİĞİNE DAİR ARAŞTIRMA 

BULGULARI 

Tedavinin etkililiğini belirleyecek en iyi kanıt, müdahaleyi alan bir 

grup ile almayan kontrol grubuna ait sonuçlardan elde edilir. Bu gibi 

çalışmalar onarıcı adalet alanında azdır. Çoğu yapılan araştırma 

müdahaleden sonra izleme görüşmeleri ile katılımcıların tatmin olma 

oranını değerlendiren araştırmalardır. Sonuçlar ise çoğunlukla iyidir 

(Umbreit 2001). Daha kesin araştırma sonuçları almak isteyen Strang 

(2004), Avustrulya’da onarıcı görüşmeler alan ve mahkemeye çıkan suça 

sürüklenen çocuklar üzerinde kontrollü deneyler serisi uygulamıştır. Bu 

araştırmaya 5000’in üzerinde katılımcı katılmış ve araştırma birkaç yıl 

sürmüştür. Toplamda elde edilen sonuçlar ise olumludur. Geleneksel 

mahkeme salonunda yargılamanın olduğu uygulama ile karşılaştırıldığında 

onarıcı adalet süreçlerine katılan kurbanlara göre, suçluların kendilerini 

inciteceğine dair olan korkusu oldukça azalmış, ellerine fırsat geçse suçluyu 

inciteceklerine dair hislerinde ise azalma görülmüştür ve faillerin büyük bir 

bölümü kurbanlarından özür dilemiştir. Görüşmelere katılan kurbanların 

öfke ve endişe duygularının önemli ölçüde azaldığı ve suçluya karşı 

sempatilerinin arttığı görülmüştür. Özellikle aborjin kökenli gençler 

arasındaki suçlulardan elde edilen sonuçlar daha az olumlu olmuştur. Bunun 

sebebi ise kötü sonuçların ortaya çıkmaması için görüşmelerin polis 

memurları başkanlığında gerçekleşmiş olmasıdır.  

Avusturalya deneyinin aynısı İngiltere’de de tekrarlanmaktadır.  İngiltere 

Merkez Ofisi tarafından finanse edilen araştırmada odak nokta; 

görüşmelere katılan yetişkinlerin hırsızlık, saldırı ve soygun suçlarından 

hüküm giymiş veya tutuklular arasından seçilmesidir (Porter 2006). 

Araştırma sonuçları, katılımcıların hayatları boyunca gözlenmesi yoluyla 

ölçülecektir. 
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İngiltere’de diğer onarıcı adalet araştırmaları oldukça cesaret verici 

sonuçlar ortaya koymaktadır. Fakat özellikle ciddi şiddet olayları sonucunda 

yapılan görüşmelerin, suçlu davranışları ve tekrar suç işleme oranlarına 

etkisi konusunda, daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.  

 
Bu gibi cinayet içeren onarıcı adalet süreçleri kaçınılmaz olarak her 

iki taraf içinde yüksek duygu yükü anlamına gelir. Onarıcı adalet uygulama 

alanı, adli sosyal hizmet uzmanlarının alanıdır. Hapishane sistemi içindeki bu 

gibi yenilikler; Orzech’e göre sosyal hizmet uzmanları için yeni mesleki 

rollerin ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Üstelik son yıllarda şiddet 

suçlarında kurbanların ve suçluların buluşması oldukça artmıştır.  

TÜRKİYE’DE DURUM 

İki bölüm boyunca anlatılmaya çalışılan onarıcı adalet programlarının 

Türkiye’de henüz gelişmediğine ilk bölümde değinilmişti. 2012 yılı itibarıyle 

çıkan bir yasa ile Arabuluculuk uygulamaları başlamıştır. Ancak gelişmiş 

ülkelerde yaşanan gelişmeden çok uzaktır. Bununla birlikte 2005 yılında 

kabul edilen 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda fail çocuğun mağdura 

verdiği zararın ödeneceğine dair maddeler olmakla birlikte bu bölümde 

anlatılan uygulamalardan çok uzaktır.  

Ö
rn

ek
  

•Sarah, babası öldüğünde 14 yaşındaydı. Bir yetişkin olarak öfkeyle 
büyüyen Sarah, şartlı tahliye kurulu karşısında yalvararak babasının 
katili Jeff’in bırakılmamasını istemiştir. 20 yıl sonra şimdi Sarah 
anıların, kayıp ve yas duygularının etkisiyle uğraşmaktadır. Sürece 
rehberlik etmek için Sarah’a sosyal hizmet uzmanı atanmış ve sosyal 
hizmet uzmanı, bir yıl boyunca, Sarah’ın babasını vahşi bir şekilde 
öldürmüş olan adam ile yüksek seviyede korumalı hapishanede 5 
saat geçirmeye Sarah’ı hazırlamak için çalışmıştır. Sosyal hizmet 
uzmanı aynı zamanda gerçekleşecek olan görüşme için suçlu Jeff ile 
de çalışmıştır. Jeff’le görüşmesinden sonra Sarah, hayatındaki acıyı 
yakıp ortadan kaldıran ve içine iyilik tohumları eken bu deneyim 
hakkında konuşmuştur. Bu görüşme aynı zamanda Jeff içinde güçlü 
bir etki yaratmıştır. 
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Ülkemizde onarıcı adalet programları olmamasına rağmen özellikle 

çocuk mahkemesi hakimleri tarafından alternatif çözümler üretilmeye 

çalışılmaktadır. Bir çocuk mahkemesi hakimi ile yapılan görüşmede 

mahkeme sırasında failin hem kendi annesi, hem de mağdur ve ailesine 

yaşattığı psikolojik zorlukların farkına varması ve uzlaşma kararı çıkması 

konusunda çeşitli girişimlerde bulunduğu ifade edilmiştir. 

ÖZET VE SONUÇ 

Onarıcı adalet ilkeleri etkili bir şekilde geleneksel ceza adalet 

süreçlerinin resmiliği ve sosyal hizmet etik değerleri arasında bir köprü 

oluşturmaktadır. Kişisel ve toplumsal güçlendirme, ruhsallık, çatışma 

çözümü, diyalog ile ilişkilerin iyileştirilmesi ve yöre insanlarından ilham 

alınan yeni karar verme teknikleri ile onarıcı adalet, uygulamayı politika ile 

bütünleştirmektedir.  

            Bu çalışma boyunca, tüm dünyada, farklı yargı sistemlerinde ve 

toplumlarda onarıcı adalet süreçlerinin dinamiklerinin altını çizen örnekler 

kullanılmıştır. Bu örnekler yargı sistemleri ve toplumların, mağdurların, 

faillerin, ailelerin ve bir bütün olarak toplumun ihtiyaçlarına yönelik onarıcı 

adaletin ilkelerini kullanma yollarını göstermektedir ve sadece tanımlayıcı 

olarak düşünülmelidir. Onarıcı adalet ilkelerinin kullanılma olanakları sadece 

ceza adalet sistemi görevlilerinin, sivil toplum örgütlerinin ve toplum 

üyelerinin hayal güçleri ve yaratıcılıklarıyla sınırlıdır. 

Onarıcı adalet programları dünya çapında gelişmekte ve ülkelerde 

kültürel aktarım ile kurulmaktadır. Sosyal hizmet eğitmenleri teori 

geliştirme ve öğrencilerinin çok geniş uygulama alanları içinde onarıcı adalet 

ilkelerini kullanmaları konusunda ilham vermelidir. Bir kaç kendini adamış 

sosyal hizmet araştırmacısı ve uzmanı dışında şuana kadar onarıcı adalet 

programları ile ilgili öğretim, yazın ve düzenlemeler konusunda bir liderlik 

ortaya çıkmamıştır.  

Politika yapıcıların, sosyal adalet ile daha uyumlu olan onarıcı 

stratejileri öğrenmesi ve daha insancıl olan adalet sistemleri için yapılacak 

planlama, politika ve kolaylaştırıcı hizmetlere katılması gerekmektedir.  
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Ö
ze

t 
•Mağdur fail arabuluculuğu ile ilgili olarak, Austin’deki Teksas 
Üniversitesi Onarıcı Adalet ve Onarıcı Diyalog Enstitüsü Müdürü olan 
sosyal hizmet profesörü Armour, cinayet vakalarında fail-mağdur 
görüşmesinin başlaması konusu üzerinde durmaktadır. Kurbanların 
aileleri genellikle sevdikleri kişileri kendilerinden çalan suç hakkında 
bilgi edinmek isterler ve Armour’un belirttiğine göre bu nedenle bazen 
katil ile görüşmek isterler. Bu gibi bir süreç iyi planlanır ve gözlenirse 
daha önce devletin katili adalet önüne getirmesi ihtiyacı ile cinayetten 
kurtulanların farkındalığı uyumlu hale getirilir. 

•Sosyal hizmet uzmanları aktif olarak mağdur-fail görüşmelerinin her 
alanı içinde bulunurlar. Umbreit’a göre onarıcı adaletin bir ifadesi olan 
arabuluculuk; çocuk suçluluğu sistemi içindeki sosyal hizmet 
uygulamaları için gelişen bir alandır. 1990’larda Roberts ve Brownell 
Amerika Birleşik Devletleri’nde toplumsal onarıcı adalet modelinin çoğu 
yerde uygulanmasına dair önemli gelişmelerin olduğunu ortaya 
koymuştur. Adli sosyal hizmet uzmanları, ulusal boyutta onarıcı adaletin 
gelişmesine öncülük etmektedirler.  

•Onarıcı adalet programı henüz Türkiye’de gelişmemiştir. Ancak 2012 
yılı itibariyle çıkan bir yasa ile arabuluculuk uygulamaları başlamıştır. 
Ancak gelişmiş ülkelerde yaşanan gelişmeden çok uzaktır. Bununla 
birlikte 2005 yılında kabul edilen 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunun da 
fail çocuğun mağdura verdiği zararın ödeneceğine dair maddeler 
olmakla birlikte bu bölümde anlatılan uygulamalardan çok uzaktır. 
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 

ünite başlığı altında yer 

alan “bölüm sonu testi” 

bölümünde etkileşimli 

olarak 

cevaplayabilirsiniz. 

DEĞERLENDİRME SORULARI  

1) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet profesörü Armour’un onayladığı 

durumlardan birisi değildir? 

A) Cinayet mahkemelerinde suçlu-kurban görüşmesini onaylar. 

B) Mağdurların ailelerinin suç hakkında bilgi edinmek istemesini onaylar. 

C) Mağdurların ailelerinin fail ile görüşmek istemelerini onaylar. 

D) Fail-mağdur görüşme sürecinin mağdurların suçluya, suçun kendilerini 

nasıl etkilediğini anlatma şansı vermesini onaylar. 

E) Mağdur ve failin bir araya gelmesini onaylamaz. 

 

2) Hayatta kalanların suç eyleminin hayatlarını nasıl etkilediğine dair 

sunumlar yaptıkları panellere…………….. denilmektedir. 

Cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? 

A) Empati paneli 

B) Kurban-etki paneli 

C) Mahkum paneli 

D) Hapishane paneli 

E) Fail - etki paneli 

 

3) Umbreit’a göre onarıcı adaletin bir ifadesi olan ………………, çocuk adalet 

sistemi içindeki sosyal hizmet uygulamaları için gelişen bir alandır. 

Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Davranışçı terapi 

B) Transaksiyonel analiz 

C) Empati 

D) Arabuluculuk 

E) Havale 
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4)  Aşağıdakilerden hangisi Teksas ve Ohio’daki onarıcı adalet 

programlarına odaklanan projelerden biridir? 

A) Yeniden Özgürleşme Projesi 

B) Hawai Projesi 

C) Şiddetle Yüzleşme Projesi 

D) Şiddetsiz Hayat Projesi 

E) Şiddetsiz İletişim Projesi 

 

5) I. Bu dava cinsel istismara uğramış 36 kişi tarafından açılmıştır. 

II. Dava düşmanca prosedürlerle çözülmüştür. 

III. Dava bir dizi görüşme ile çözülmüştür. 

IV. Kilise temsilcileri mağdurlara empati ile yaklaşmıştır. 

Rhade Adası psikopozluk bölgesinde gerçekleşen bir rahip istismarı davası 

ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I 

B) II ve III 

C) I, III ve IV 

D) Yalnız III 

E) Yalnız IV 

 

6)  

I. Sadece birey odaklıdır. 

II. Toplum odaklıdır. 

III. Makro düzeyde onarım, ceza adalet sisteminin dışında ve çocuk refahı 

bağlamında ortaya çıkar. 

IV. Onarıcı adalet girişimleri birey ve aile odaklı olursa daha olumlu sonuçlar 

verir. 

Yukarıda onarıcı adalet ile ilgili yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 

yanlıştır? 

A) II ve III 

B) I ve IV 

C) Yalnız IV 

D) I, II ve III 

E) I, II ve IV 
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7)  İyileşme çemberleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bu yaklaşım bir suç nedeniyle travma yaşamış ve aile veya toplum 

desteğine ihtiyaç duyan mağdur ile çalışma için uygundur. 

B) Bu yaklaşım alkol ve madde bağımlılığından kurtulmak isteyen bireyler 

için idealdir. 

C) Suçtan etkilenmiş herkes bir araya gelerek olayları gözden geçirir 

D) Bu yaklaşımın hedeflerinden biri kişisel güçlendirmedir 

E) Bu yaklaşım çoğu kez olumlu sonuç vermemektedir. 

 

8) Aşağıdakilerden hangisi okullarda öğrenciler arasındaki zorbalık 

olaylarında uygulanabilecek onarıcı programlardan birisidir. 

A) Arkadaş Ziyaretleri   

B) Sınıf Çemberi 

C) Aile Konferansları 

D) Hakikat Grubu 

E) Tazminat Ödemesi 

 

9) Sosyal hizmet değerleri aynı zamanda onarıcı adaletin de değerlerini 

kapsamaktadır.  

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin değerlerinden biri 

değildir? 

A) Sosyal adalet 

B) Bireyin değeri ve onuru 

C) Dürüstlük 

D) Yeterlilik 

E) Uygunluk 
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10)  

I. Onarıcı adalet programı Türkiye’de oldukça gelişmiştir 

II. 2012 yılında çıkarılan bir yasa ile arabuluculuk faaliyetleri başlamıştır 

III. Türkiye’deki gelişmeler gelişmiş ülkelerde yaşanan gelişmelerin oldukça 

gerisindedir 

IV. Türkiye’de onarıcı adalet faaliyetleri olmamasına rağmen özellikle çocuk 

mahkemesi hakimleri tarafından alternatif çözümler üretilmeye 

çalışılmaktadır 

Onarıcı adalet programlarının Türkiye’deki durumuyla ilgili yukarıdaki 

bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır? 

A) I ve III 

B) I ve IV 

C) Yalnız I 

D) Yalnız IV 

E) II, III ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı: 

1.E, 2.B, 3.D, 4.C, 5.C, 6.B, 7.E, 8.C, 9.E, 10.C 
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• Mağdur- Suçlu Arabuluculuğu 
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 • Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  

• Mağdurlara yönelik Dünya'da ve Türkiye'de 
verilen hizmetleri öğrenebilecek,  

• Mağdurlara yönelik hizmetler çerçevesinde, 
mağdur savunuculuğu ve mağdur-suçlu 
arabuluculuğunu anlayabilecek, 

• Mağdur hizmet programlarına yönelik 
uygulama önerileri  hakkında bilgi 
edinebileceksiniz. 
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Profesyonel bir sosyal 

hizmet uzmanı,  
kaçınılmaz olarak 

sosyal, çevresel ve yasal 
sorunlardan etkilenen 

farklı bireylerle, 
gruplarla, ailelerle ve 

toplumlarla 
karşılaşmaktadır. 

 
Çocuk adalet ve ceza 
adalet sistemi, çocuk 

refahı, madde kullanımı 
gibi alanlarda en ön 

planda yer alan sosyal 
hizmet uzmanları, yasal 
problemler de dâhil pek 

çok probleme sahip 
müracaatçı ile her gün 
etkileşim halindedir.    

GİRİŞ 

Bu bölümde, mağdur tanımı, mağdurlara yönelik dünyada ve Türkiye’de 

yürütülen mağdura yönelik hizmetler ile adli sosyal hizmet uygulamaları genel 

çerçevesinde; mağdur savunuculuğu, mağdur- suçlu arabuluculuğu hizmetleri ile 

ilgili vaka örnekleri sunulacaktır.  

Ceza kanunlarının ihlal edilmesi yoluyla, bireysel veya toplu olarak, fiziksel ve 

ruhsal biçimde yaralanan, manevi acılar çeken, ekonomik kayba uğrayan, temel 

hakları esaslı bir biçimde zayıflayan ve bu suretle zarar gören kimselere “mağdur” 

denilmektedir. 

Mağdurun suçluya göre ikinci plana atılmasında, ceza hukukunun cezanın 

önleme amacını esas alan siyaseti de etkili olmuştur. Cezanın önleme amacına 

ağırlık veren bir ceza hukuku anlayışı, mağduru görmemiş ya da görememiş; faili 

iyileştirmek, suçluyu ıslah etmek ve toplumsal yapıdaki genel norm bilincinin 

güçlendirilmesini amaçlamıştır.  

Fakat onarıcı adalet anlayışı ile birlikte suça karşı daha farklı bir anlayış ve 

hem mağdur hem de toplumu da kapsayan bir bakış sergilenmeye başlanmıştır. 

Dolayısıyla suçtan doğrudan zarar gören ve örselenen bireyin psiko-sosyal 

sağlığının korunması ve yeniden örselenebilirliğinin engellenerek, mağdur hakları 

çerçevesinde savunuculuğunun yapılması gerekmektedir. Adli sosyal hizmet alanı 

da hem suçlu hem mağdur hem de toplumu kapsayan uygulama ve programların 

yürütülmesini sağlamaktadır. Bu noktada adli alanda çalışan sosyal hizmet 

uzmanlarına önemli sorumluluklar düşmektedir.   

Profesyonel bir sosyal hizmet uzmanı,  kaçınılmaz olarak sosyal, çevresel ve 

yasal sorunlardan etkilenen farklı bireylerle, gruplarla, ailelerle ve toplumlarla 

karşılaşmaktadır. Yoksulluk, işsizlik,  evsizlik, aile ve toplumların maruz kaldığı 

şiddet olayları ve suça sürüklenme,  müracaatçıların karşılaştığı sıkıntılardan sadece 

birkaçıdır.  Çocuk adalet ve ceza adalet sistemi, çocuk refahı, madde kullanımı gibi 

alanlarda en ön planda yer alan sosyal hizmet uzmanları, yasal problemler de dâhil 

pek çok probleme sahip müracaatçı ile her gün etkileşim halindedir.  Örneğin,  

sosyal hizmet uzmanının müracaatçısı çocuğunu istismar ettiği iddia edilen yalnız 

bir baba olabilir. Müracaatçı, çocuk refahı politikaları ve yasal mevzuat hakkında ya 

da mahkeme sürecinin nasıl yönetebileceği hakkında muhtemelen çok az şey 

biliyordur. Bu nedenle sosyal hizmet uzmanının, müracaatçı gruplarını etkileyecek 

olan politika ve mevzuat bilgisini uzmanlaşmış alan deneyimi ile desteklemesi 

gerektirmektedir. 
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Adli sosyal hizmet 

uzmanları genellikle, 
suç mağdurları ve suça 
tanık olmuş insanlar ile 

çalışma; çocuk yaşlı 
istismarı, cinsel saldırı, 
aile içi şiddet ve diğer 
kişilere karşı işlenmiş 

suçları içeren birçok suç 
alanı üzerine odaklanır. 

MAĞDURLARA YÖNELİK ADLİ SOSYAL HİZMET 

UYGULAMALARI  

EŞ ŞİDDETİ MAĞDURU KADINLARI DESTEKLEME: MAĞDUR 

SAVUNUCULUĞU 

Adli sosyal hizmet uzmanı, ceza adalet sisteminde ya da cezaevinde çalışan 

sosyal hizmet uzmanı olarak bilinir. Adli sosyal hizmet uzmanları genellikle, suç 

mağdurları ve suça tanık olmuş insanlar ile çalışma; çocuk-yaşlı istismarı, cinsel 

saldırı, aile içi şiddet ve diğer kişilere karşı işlenmiş suçları içeren birçok suç alanı 

üzerine odaklanır. Suç işleyen kişi, suç mağdurlarına hem fiziksel hem duygusal 

hem de finansal açıdan zarar verir. Suça maruz kalmış mağdurlar, suçun ardından 

fiziksel acı, şiddetli stres, psikolojik travma, fobiler, korku, üzüntü, kayıp, sağlık 

problemleri çekerler ve mahkeme işlemleri ve masrafları ile başa çıkmaya çalışırlar. 

Mağdur odaklı programların oluşturulması ve yürütülmesinde de sosyal hizmet 

uzmanı önemli sorumluluklar üstlenmektedir.  

 

 
 

Ö
rn

ek
 

•Cherly, kocası ve üç küçük çocuğu California’dan Austin’e taşınmışlardı. Polis 
birimindeki kriz ekibi, aile içi şiddet olayının yaşandığı Cherly’ nin evine geldi, 
kocasını tutukladı ve tutukevine götürdü. Evde eşyalar kırılmıştı, çocuklar 
uyanmış, ağlıyorlardı. Kriz ekibi üyelerinden biri çocuklar ile çalışırken, 
diğerleri Cherly ile ilgilendi. Cherly birkaç kez kocasını terk ettiğini, kadın 
sığınma evine gittiğini ancak kocasının kendisini bulduğunu ve başka çaresi 
olmadığı için kocasına geri döndüğünü anlattı. O gece, polis gelmeden önce 
kocasının tüfekle geldiğini ve onu vurmakla tehdit ettiğini belirtti. Cherly’nin 
ailesi ve arkadaşları yanında değildi, evde kalmaktan da korkuyordu ve Cherly 
kocasının tutuklansa bile kefaletle salıverileceğini, kendisini yine 
bulabileceğini ifade etti. 
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Mağdurun da 

doğrudan maruz 
kaldığı eylemin negatif 

etkilerinden 
kurtulabilmesi ve 

yeniden 
örselenmeden 
hayatını devam 

ettirebilmesi için ceza 
adalet sisteminde 
etkin bir role sahip 

olması gerekmektedir.   

 
              

Mağdurlara yönelik çalışmalar içinde eşin ya da partner şiddetine maruz 

kalmış olan kadınlarla çalışmalar, hem ödüllendirici hem de zorlayıcıdır. 

Bilgilendirilme, yardım ve savunulma ihtiyacı içinde olan bireye yardım etme 

uzmana tatmin sağlamaktadır.  Adalet sistemine yetersiz kaynak sağlanması, 

parçalı ve organize edilmemiş bir ceza adalet sistemi ise uzman için zorlayıcıdır.  

Ö
rn

ek
 

•Cherly tıbbi müdahaleye ihtiyacı olacak şekilde fiziksel olarak 
yaralanmamıştı; ancak gözle görülür şekilde travma geçirmişti ve  
titriyordu. Cherly’nin hava alması ve sakinleşmesi için beklenildi ve 
hiçbir eylemde bulunulmadı. Bu sırada çocuklar korkmasın ve 
yatışsın diye tüm imkânlar sağlandı. Kriz takımı yerel aile içi şiddet 
merkezi ile iletişime geçti, çocukların ve kadının nakli için 
düzenlemeler yapıldı. Kadın ve çocuklar, kriz takımı eşliğinde polis 
arabası ile merkeze götürüldü. Merkezde kriz takımı üyeleri merkez 
personeli ile birlikte planladıkları hizmetler ve süreç hakkında 
Cherly’e bilgi verdi. Cherly başlangıçta iş birliği yapma konusunda 
gönülsüzdü; çünkü kocasını durdurmak için her şeyi denediğini; 
ancak onu hiçbir şeyin durduramayacağını düşündüğünü, merkeze 
gelmesinin tek nedeninin davayı yetkililerin takip etmesini sağlamak 
olduğunu belirtti.  

•Bir müddet sonra Cherly’nin kocası tutukevinden kefaletle 
salıverildi; ancak davası devam etmekteydi. Kocasının salıverildiğini 
öğrenen Cherly, kadın sığınma evinde kalmaya karar verdi ve 
çocukları ile birlikte sığınma evine alındı. Bunun ardından Cherly 
suçun araştırılması konusunda da işbirliği yaptı ve korunmaya alındı. 
Bu süreçte bireysel danışmanlık ve grup danışmanlığı aldı. Çocukları 
ise sığınma evindeki çocuk programlarından uygun olanına katıldı. 
Cherly’nin aile içi şiddet programlarından ve iş bulma, çocuk bakımı, 
iş hazırlığı, kanuni soruşturma sırasında savunuculuk, mağdur 
tazminatı gibi diğer yerel kaynaklardan da yararlanması sağlandı. 

•Cherly’nin kocası birkaç ay sonra California'da bulundu ve 
mahkemede yargılandı. Başsavcılıktaki mağdur/tanık 
koordinatörlüğü Cherly’i mahkeme boyunca destekledi; ancak ceza 
davası ile uğraşmak, kocasını tekrar görmek, Cherly’nin acı veren anı 
ve korkularını geri getirdi. Mahkeme ve kriz müdahale servisi 
yoluyla, Cherly’nin hissettiği bu duygusal tepkilerin, onun gelişimini 
durdurmaması için ve tekrar haksızlığa uğrama ihtimalinin 
azaltılması amacıyla, Cherly  mağdur tanık programına alındı. 

•Cherly, kocası hapse girdikten sonra kriz takım üyelerini son 
durumdan haberdar etmek ve onlara teşekkür etmek amacı ile 
takım üyeleri ile iletişime geçti. O başlangıçta hayatının daha iyi 
olacağından şüpheli olduğunu ama şu anda kendisi ve çocuklarının 
ihtiyaçlarını karşıladıkları için bu programa katılmış olmaktan çok 
memnun olduğunu söyledi. 
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Tüm kadınların partnerlerinden şiddet görme ihtimalleri varken bazı kadınlar daha 

büyük mağduriyete uğrama riski altındadırlar. Düşük gelirli kadınlar yüksek gelirli 

kadınlardan daha yüksek oranda şiddete uğrama riski altındadır. Düşük gelirli 

kadınlar, istismarcı ilişkiden kurtulabilmek için daha az kaynağa sahiptirler ve bu 

nedenle maddi açıdan istismarcı partnerlerine bağımlı olabilirler. Sonuç olarak, 

yeniden mağduriyete uğrama riski bağımsız kadınlara oranla daha yüksektir.  

Uzun yıllar,  sosyal hizmet uzmanları ve aktivistler suç mağdurlarının ve 

onların ihtiyaçlarının karşılanması için haklarının savunuculuğunu yapmışlardır. 

Mağdurlara yardım çabaları 1970’lerin başında resmileşti ve ilk yardım programı 

San Francisco ve Washington’da kuruldu. Yetişkin mağdurlar arasında ilk dikkati 

çekenler cinsel saldırı ve eş/partner şiddetine maruz kalan kadınlar oldu. Bunun 

sonucunda, 1976’da partner şiddeti problemini incelemek için ulusal kadın 

örgütlerinin çabaları sonucu bir iş ekibi kuruldu ve 1978’de cinsel saldırıya karşı  

ulusal bir koordinasyon kuruldu.  

Mağdur savunucuları pek çok farklı sorumluluğa sahiptir ve polis memuru, 

savcı, hâkim, vaka yöneticisi, denetimli serbestlik memurları ve sosyal hizmet 

sağlayıcıları gibi farklı disiplinlerle çalışırlar.  Savunucunun ilk sorumluluğu 

mağdurun öncelikli temel ihtiyaçlarının derhal karşılamasını sağlamaktır. Bunlar, 

yasal yardım, finansal destek ve güvenli barınma ihtiyaçları olabilir.  Savunucu, 

mağdurun devletin mağdurlar için ayırdığı bütçeden ve güvenlikli yapılar olan 

sığınma evleri gibi kaynaklardan faydalanmasına aracılık eder.  İstismar deneyimini 

yaşayan kadının, partnerinin ya da eşinin davranışı nedeniyle kendini suçlamaması 

gerektiğini anlamasına yardımcı olur. 

MAĞDUR - SUÇLU ARABULUCULUĞU  

İşlenmiş olan bir suç nedeniyle sadece suçu işleyen taraf ve devlet arasındaki 

ilişki, mağdurun ötelendiği bir ceza sistemine yol açmıştır.   

Mağdurun da doğrudan maruz kaldığı eylemin negatif etkilerinden 

kurtulabilmesi ve yeniden örselenmeden hayatını devam ettirebilmesi için bu 

sistemde etkin bir role sahip olması gerekmektedir.   

Daha çok failin ıslahının ve yeniden topluma kazandırılmasının hedeflendiği 

bir sistem, mağdurun ötelenmesine ve kendi kaderine bırakılmasına neden 

olabilmektedir.  Failin ıslah edilmesi ve tekrar topluma kazandırılması önemlidir. 

Fakat mağdurun suç sebebiyle yaşadığı kötü tecrübe sonucu oluşan psikolojik, 

sosyal ve ekonomik zararların düzeltilmesi ya da en azından tamir edilmesi de 

mağdurun topluma kazandırılabilmesi için gereklidir.  

Zararı ve kayıpları onarmak, suçlulara eylemlerinin sorumluluğunu doğrudan 

üstlenebilme şansı vermek ve kurbana yardım etmek, kurbanın savunmasızlığının 

önüne geçilmesinde oldukça önemlidir. 
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 “Mağdur-fail arabuluculuğu”, en yaygın “onarıcı adalet” programlarındandır 

ve eğitimli bir arabulucunun yardımıyla, suçun mağduru ile failinin, güvenli ve 

denetimli bir ortamda bir araya getirilmesi sürecini ifade eder. Arabulucu, 

tarafsızlık,  gönüllülük ve gizlilik gibi belirli arabuluculuk hünerlerini kullanarak, 

taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırır.   

Mağdur-suçlu arabuluculuğunda öncelikle mağdur odaktadır. Özellikle çocuk 

ve ergen yaşta suça sürüklenmiş olan bireylerin daha güvenli ve yapılandırılmış 

Ö
rn

ek
 

•Shane, çaldığı bir arabayla başka birinin arabasına çarparak kaza yaptı. Hasar 
gören arabanın sahibi ile buluşmada Shane hemen hatasını kabul etti ve 
mağdurdan özür diledi. Fakat mağdur hiç düşünmeden onun özrünü reddetti ve 
Shane’i affetmeyi reddetti.  Mağdur kadın, ''Bu durumunun beni nasıl 
etkilediğini işitmek ister misin?'' diyerek astımlı kızını hastaneye götüremediğini, 
oğlunu futbol antrenmanına yetiştiremediğini ve alışverişini yapamadığını 
anlattı. Bu sözlerden sonra Shane ağladı ve tüm suçun kendisinde olduğunu 
ifade etti. Sonrasında profesyonel uzmanların yardımıyla hem mağdur hem de 
Shane tarafından bir eylem planına karar verildi. Shane kendi arabasını mağdura 
verecek ve arabanın hasar masraflarını üstlenecekti. Aksi takdirde Shane 
hapishaneye gitmeyi tercih edecekti. Arabasını bırakmak Shane için utanç verici 
olmuştu; çünkü o bunu arkadaşlarına açıklamak zorunda kalacaktı. Bu onur kırıcı 
deneyimin, Shane’nin davranışları üzerinde hapishane cezasının 
verebileceğinden daha yapıcı bir etkisi oldu. 

Ö
rn

ek
 

 

•Alkol bağımlısı bir genç,  arkadaşı ile okulu kırdığı bir gün kazara okula büyük 
zarar veren bir yangına sebep oldu. Öğretmenler, ebeveynler ve genç 
öğrencilerin de olduğu toplantıda genç bir kız, sınıfında tuttuğu bir albümü 
kazaya sebep olan gence gösterdi. Neredeyse yarısı kül olmuş olan albümün 
abisinden kendisine hatıra kalan bir eşya olduğunu, abisinin uzun zaman önce 
öldüğünü ve tek sahip olduğu şeyin bu albüm olduğunu söyleyerek 
gözyaşlarına boğuldu. Bu da gencin işlediği suçu üstlenebilmesi için bir 
başlangıç oldu. Genç öğrenci, zarar verdiği herkesten özür diledi ve 
haftasonundan feragat ederek yeni bir oyun alanı yapımına yardım etti. Polisin 
ilgisini çekecek herhangi bir davranışta bulunmadı.  
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1975’ te kurulan 

NOVA, dünya 
genelinde mağdur 

hareketlerindeki en 
eski ulusal gruptur. 

Görevi; suç 
mağdurlarına sunulan 
hizmetleri ve mağdur 

haklarını 
desteklemektir. 

ortamlarda doğrudan davranışlarının sorumluluğunu üstlenebilmesi ve verdiği 

zararı telafi edebilmesi amaçlanmaktadır. Mağdur-suçlu arabuluculuğunda 

öncelikli amaç, her iki taraf arasındaki diyalog için; mağdurun güçlendirilmesi ve 

mağdura yardım etmek kadar suçlunun sorumluluk bilincinin gelişimine de 

odaklanan güvenli bir ortam sağlamaktır. 

Mağdur-suçlu arabuluculuğunda arabulucu öncelikle suç hakkındaki 

hikâyesini dinler. Sonrasında, programı ve çalışmanın potansiyel faydalarını açıklar 

ve hem suçlunun hem de mağdurun katılımını destekler. Bu toplantılara suçlunun 

aile üyeleri ve diğer yakınları da katılabilir.  

Arabulucu ilk olarak mağduru hazırlar ve toplantıya davet eder. Arabulucu 

mağdurun katılımını teşvik etmesine rağmen mağdurun toplantıya gönüllü 

katılımının olup olmadığını netleştirir. Ancak çok az mağdur, bu tür programlara 

katılmaya gönüllü olmaktadır.  

Arabulucu, programın faydalarından bahsederek bu sürece katılımı için 

mağduru ikna ederken mağdur bu arabulucuk sürecine katılma veya süreçten 

ayrılma kararını kendi vermektedir. Arabuluculuk, mağdur ve suçlu arasında yüz 

yüze konferans yöntemiyle başlar ve anlaşmanın kabulü ile sona erer. 

Arabuluculuk safhası süresince tamamlanması gereken dört temel görev vardır. 

Bunlar: arabuluculuk aşamasını yürütmek, mağdurun uğradığı zararın tazmini için 

imza ile güvence alma, arabuluculuk faaliyetlerini takip etme ve gerektiğinde 

tarafları başka kaynaklara yönlendirmedir. 

DÜNYADA MAĞDUR HAKLARINI SAVUNAN ÖRGÜTLER: 

MAĞDURLARA YÖNELİK HİZMETLER 

 ABD’ de ‘Suç Mağduru Ofisi’ (Office of Victims of Crime; OVC), bölgesel 

kurumlara fon dağıtımlarından ve yerel alanlarda mağdur yardımı sağlayan diğer 

programlardan sorumludur. OVC web sitesi, diğer hükümetlerin ve mağdur 

savunma örgütlerinin araştırmalarını desteklemekte ve birbiriyle bağlantısını 

sağlamaktadır. Ayrıca, OVC mesleki araştırmaları yayma ve mağdur yardım 

hizmetlerini değerlendirme amacı ile eğitimler de vermektedir. 

Diğer önemli mağdur savunma örgütü; özel, kar amacı gütmeyen, mağdur ve 

tanık yardım programı örgütü olan ‘Mağdurlara Yardım İçin Ulusal Örgüt’tür. 

(National Organization for Victim Assistance; NOVA).  1975’te kurulan NOVA dünya 

genelinde mağdur hareketlerindeki en eski ulusal gruptur. Görevi; suç 

mağdurlarına sunulan hizmetleri ve mağdur haklarını desteklemektir. Örgüt; 

mağdur ve suçtan geride kalanlara doğrudan hizmet sağlar, meslek elemanlarına 

eğitim verir, kanunları savunur, değerlendirir ve geliştirmek için araştırmalar yapar. 
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Birçok mağdur yardım 
programına 1980’ de 
federal bağış fonları 
tarafından ekonomik 
destek sağlanmıştır. 
Bazılarına da yerel 

şehir yöneticileri fon 
sağlamaktadır. 

NOVA’nın internet sitesinde bu hizmetler ile ilgili daha ayrıntılı bilgi bulunur ve 

isteyenlerin örgüte nasıl katılabileceğine dair yollar gösterilir. 

Mağdur haklarını savunan birçok örgüt daha vardır. Bunlardan bazıları; 

 Suç Mağdurları İçin Ulusal Merkez (National Center for Victims of 

Crimes; NCVC); Suç mağdurlarının hayatlarını yeniden kurmalarına yardım 

etme sözü verir ve bu doğrultuda kaynak sağlayıp, savunuculuk yapar. 

 Güvenilir Ufuk (Safe Horizon); Doğrudan hizmet verir, acil barınak 

sağlar, suçu önlemek için araştırmalar yapar ve cinayetten kurtulanlar, 

okuldaki şiddet mağdurları, saldırı mağdurları, çocuk istismarı, tecavüz ve aile 

içi şiddet mağdurlarının savunuculuğunu yapar. ABD’nin kar amacı gütmeden 

mağdur savunuculuğu yapan ve mağdurlara hizmet veren en büyük kurumu 

olmuştur. 

 Adil Bir Toplumda Suç Mağdurları (Crime Victim for A Just Society); Suç 

ve şiddet konularında ilerici çözümleri destekler. 

 Cinayet Mağdurlarına Destek Grubu (Homicide Victim Support Group); 

İkincil suç mağdurlarına, düzenli toplantılarla duygusal yardım ve destek sunar. 

Devlet düzeyinde, mağdur/tanık yardım programları, suç adalet 

sistemindeki mağdurların tekrar haksızlığa uğrama ihtimalini minimuma indirmek 

ve mahkeme sürecinde mağdurları-tanıkları işbirliğine teşvik etmek için 

kurulmuştur. Bu programların bazı temel hedefleri aşağıdaki gibidir: 

 Duruşma bildirimleri ve mahkeme süreci hakkında mağdur ve 

tanıklara bilgi sağlama, 

 Mağdurların mahkeme sürecine uyumunu sağlama ve onlara eşlik 

etme, 

 Tazminat ve faydalanabilecekleri hizmetler hakkında mağdurları 

bilgilendirme, 

 Mağdurlar ve tanıkların hakları ile ilgili bilgilendirme. 

Bu programlar, mağdurlara yasal süreçler ve tazminat hakları hakkında 

yardım ve bilgi sağlamaktadır. Diğer hizmetler; aile şiddet davalarında koruma 

kararlarını desteklemeyi, mahkeme sistemi içindeki avukatlar ve yasal çalışanlar ile 

savunucu olmayı, şahit, delil hazırlamada savcıyı desteklemeyi, kriz 

değerlendirmesi yapmayı ve yerel topluluklardaki diğer hizmetleri takip etmeyi 

içerir.  

Mağdur hizmet programları ise kriz müdahalesi sunar. Eyalet ve yerel 

düzeydeki temel kolluk kuvvetleri içinde yer almaktadır. Bu programın 

çerçevesinde sunulan hizmetlerin ana hedefleri şunlardır: 

 Suç mağdurlarına ve aile bireylerine erken ve zamanında kriz 

müdahalesi sağlama, 
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 Araştırma ve tanık ifadeleri sırasında yardım için polis memurları ile 

takım çalışması yaklaşımını kullanma, 

 Toplum ve sosyal hizmet kuruluşları aracılığıyla verilen hizmetleri takip 

etme ve acil yardımların sevkini sağlama, 

 Mağdur tazminat uygulamalarını tamamlayıcı yardım sağlama. 

Birçok mağdur yardım programına 1980’ de federal bağış fonları tarafından 

ekonomik destek sağlanmıştır. Bazılarına da yerel şehir yöneticileri fon 

sağlamaktadır. Mağdur hizmet programları, polis birimlerindeki yargıya bağlı 

olarak, tek kişilik bürolarda çalışan pek çok sosyal çalışmacı ve danışman vardır. 

Bazı programlarda polis ile olay yerinde çalışan kriz takımı vardır.  

Destek ve fon kaynağı bakımından polis şefine, yerel yönetime ve kolluk 

kuvvetlerine bağlı olan programlar tarafından sağlanan çok çeşitli hizmet 

programları vardır. Bu hizmetlerden en yaygın olanları; olay yerinde krize 

müdahale veya olay anından sonra, mağdurun acil ihtiyaçlarını karşılama, aile 

üyelerine ölüm haberini verme, araştırma sürecinde yardım ve savunma, mağdur 

tazminat yardımıdır. Program kapsamında, mağdur hizmetlerinde çalışan 

personeller, sığınma evleri, kriz merkezleri ve ruh sağlığı uzmanları ile birlikte 

çalışabilir. 

Mağdur bireyler; tıbbi ücretler, danışman ücretleri ve suç sonucunda oluşan 

zarardan kaynaklanan ödemeler için finansal tazminat alabilirler. Tüm eyaletler, 

şartlı tahliye ve para cezalarından finanse edilen mağdur tazminat programına 

sahiptir. Aşağıdaki suç ile ilgili harcamalar nedeniyle tazminat kararı verilebilir; 

 Tıbbi masraflar, fiziksel tedavi ve hemşire bakımı giderleri 

 Psikiyatrik bakım ve danışma 

 Kazanç kaybı ve destek 

 Araştırma ve adli süreçlere katılım nedeni ile ücret kaybı 

 Çocuk bakımı veya muhtaçlık 

 Cenaze ve defin masrafları 

 Suç mahali temizliği 

 Kanıt olarak inceleme sonucunda kullanılmaz hale getirilmiş 

kıyafet, eşya vs. 

 Tıbbi tedavi bulmaya çalışmaktan kaynaklanan para kaybı 

 Cinsel saldırı, aile içi şiddet mağdurlarının kendi ikametlerinden 

başka bir yere taşınma masrafları 

Felaket halinde kalıcı olarak sakatlanmış mağdura 75.000 dolara kadar 

yardım yapılabilir. Bu yardım aşağıdaki şekillerde verilir: 

 İş eğitimi ve mesleki rehabilitasyon 

 Evde sağlık bakımı 

 Maddi tazminat 
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Mağdur, tanık ve suçlu 

ailelerinin ihtiyaçlarını 

toplama ve 

hizmetlerin 

koordinasyonu 

sağlama,  mağdurun 

tekrar mağdur 

olmasını engelleme ve 

negatif etkileri en aza 

indirmek için suç 

adalet sistemindeki 

hizmetlerin sürekliliği 

sağlamak esastır. 

 

Mağdur Hizmet Programı için Uygulama Önerileri: Araştırmalar 

göstermektedir ki mağdur hizmetleri programı uygulamalarında üç ana dayanak 

vardır.  

Birincisi; farkındalıktır. Mağdur hizmet programı; hizmetler hakkında 

farkındalığı artırma ve kamuoyunu eğitme işini daha iyi yapmalıdır. Toplum, 

sunulan hizmetler hakkında bilgilendirilmeli, hizmetlerin farkında olmayan ve bu 

nedenle hizmetlere erişemeyen mağdurlar araştırma ile tespit edilmelidir. Birçok 

mağdur ilk iletişimini polis ile kurduğu için, hizmetlerin tanıtılması amacı ile 

öncelikle merkezlerde hizmetlerin bilgisini içeren ve üzerinde erişim numarası 

bulunan kart ve broşür dağıtacak bir polis memuruna ihtiyaç vardır. Ayrıca radyo 

programlarında, yerel haber programlarında hizmetlerin duyurusu yapılmalı, diğer 

medya araçları (gazete, dergi vs.) ile de hizmetler vurgulanmalıdır. 

İkincisi; doğrudan ulaşımı sağlamaktır. Mağdur hizmet programları,  

çoğunlukla hizmetten yararlanan ve bu hizmete ihtiyaç duyanlara odaklanır. 

Araştırmalar gösterir ki; bu kişiler ciddi ve travmatik suçlardan mağdur olmuş 

kişilerdir ve zayıf, az miktarda kaynağa sahip kişilerdir. Bu kişiler hizmetlere dolaylı 

yollarla değil doğrudan, uğraşmadan ulaşabilmelidir. 

 Üçüncüsü; diğer meslek elemanları ile işbirliğidir. Mağdurlara hizmet 

sağlayan kişiler, mağdurların çoklu ihtiyaçlarını öğrenmek amacı ile aracılık ve 

işbirliğini iyi yürütebilmelidir. Birçok toplum kuruluşu, bütün hizmetlere kaynak 

sağlamak ve bugünün ekonomik pazar arayışı içinde hizmet sağlamaya devam 

edebilmek için programlarını birleştirmelidir. Mağdur hizmetleri sağlayıcıları, suç 

adalet sisteminin, sosyal hizmet uzmanlarının, yerel devlet elemanlarının ve kolluk 

kuvvetlerindeki sosyal servislerin yardımı ile interaktif yaklaşımın önemini 

vurgulamalıdır.  

Mağdur, tanık ve suçlu ailelerinin ihtiyaçlarını toplama ve hizmetlerin 

koordinasyonunu sağlamak, şiddetin olumsuz sonuçlarıyla uğraşan mağdurun 

tekrar mağdur olmasını engelleme ve negatif etkileri en aza indirmek için suç 

adalet sistemindeki hizmetlerin sürekliliğini sağlamak da esastır. 

Mağdur ve suçluların aileleri ile yapılan doğrudan uygulamalarda; çocuk 

istismarı, aile içi şiddet, cinsel saldırı içeren, özel davranış konuları hakkında bilgi 

sahibi olmak; kriz müdahalesi içinde en etkili davranış modelini öğrenmek; akıl 

sağlığı, suç adalet sistemi ve toplumun diğer kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak, 

etkili uygulamalar sunabilmek için önemlidir. Mağdur servis sağlayıcıları için, 

sertifika ve eğitim programları geliştirmek, uygulamanın standartlaşmasını sağlar. 

Storh, mağdur hizmetleri ve bu hizmeti sağlayanların en iyi uygulamayı 

yapabilmelerinin gereklerini şöyle sıralamıştır: 

 Müracaatçıların çoklu ihtiyaçlarını tanımlama, 

 Kişinin ihtiyacına göre en önemli hizmete odaklanma, 
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 Acil çözüm bekleyen ihtiyaca uygun olan programı yapılandırma, 

 Müracaatçının kendi davası ile ilgili kararlar vermesini sağlama, 

 Bakım hizmeti sağlama, 

 İyileştirme hizmetleri geliştirmek için sonuç değerlendirme ve 

süreç yapılandırma, 

Mağdur hizmetleri ve mağdur-tanık yardımları programında çalışan sosyal 

hizmet uzmanlarının görevi, hizmetleri genişletmek ve farklı kaynaklardan destek 

almayı devam ettirmektir. Aşırı kalabalıklaşan hapishane ve yeniden suç işleme 

oranındaki artıştan kaynaklanan problemler, mağdur etki panelleri, meditasyon 

desteğinin artması ile sonuçlanmıştır ve mağdur tazminat hizmetleri, mağdur 

tazminatı ve haklarına temas etmek için yeni uygulama yaklaşımlarına odaklanmak 

zorundadır. Bu nedenle mağdur hizmetleri içindeki sosyal çalışmacının, eğitmenler, 

dernekler, meslek okulları tarafından iyi yetiştirilmiş olması önemlidir.  

       Sosyal hizmet uzmanı, mağdur hizmetlerinde; bütün düzeylerde (birey, 

aile, grup, toplum) etkili olabilir ve makro düzeyde, adalet sistemi içindeki 

hizmetleri geliştirebilir. Sosyal hizmet araştırmacıları ve eğiticileri, sosyal hizmet 

programlarının etkililiğini değerlendiren ve sosyal hizmet programlarında öğretilen 

içeriğe karar veren çalışmalarla toplum ve devlet kuruluşlarını destekleyebilir. 

TÜRKİYE’ DE MAĞDURLARA YÖNELİK HİZMETLER 

Türkiye’de mağdur ve tanıklara yönelik bazı düzenlemeler yapılmış olsa da, 

bu düzenlemelerin oldukça kısıtlı olduğu ve uygulanmadığı görülmektedir. 

Anayasa’ya bakıldığında sanık haklarını içeren birçok madde bulunmasına rağmen 

mağdur haklarını içeren madde bulunmadığı görülebilir. Mağdur haklarına dair 

düzenlemeler ve uygulamalar incelendiğinde ülkedeki ceza adalet süreci birçok suç 

mağdurunu daha da mağdurlaştırmakta, neredeyse mağdura da suçlu kadar ceza 

çektirmektedir. Ayrıca mevcut kanunlarımızda mağdurlara verilen haklar 

konusunda, mağdurları bilgilendirebilecek bağımsız ve ücretsiz olarak organize 

edilmiş bir yapı bulunmadığından, birçok mağdur sınırlı da olsa varolan bazı kanuni 

haklarını bile kullanmaktan mahrum kalabilmektedir. Mesela, 3713 sayılı Terörle 

Mücadele Kanunu, 5233 sayılı Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması 

Hakkındaki Kanun, 4230 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, 2230 sayılı Nakdi 

Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve de 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 234. maddesi mağdur ile şikâyetçinin hakları ile ilgili birtakım 

düzenlemeler yapmıştır. Fakat bu tür korumalar geniş kapsamlı olmadığından bu 

kanunların kapsamı dışında kalan mağduriyetler neticesinde ölen, yaralanan, iş 

kaybına uğrayan ve psikolojik zarar görün suç mağdurlarına destek sağlanması ve 
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mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda ülkemizde özel düzenlemelere ihtiyaç 

duyulmuştur.  

Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının 28.06.2013 tarihli 

raporunda, mağdurlara; suç sonrası destek olmak, rehberlik etmek, suç sonrasında 

mağduriyet yaşamasının önüne geçmek vb. hizmetleri yerine getirmek amacıyla 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı, ‘’ Mağdur Hakları Daire Başkanlığı’’ 

kurulmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Bu sebeple: Mağdur Hakları 

Kanunu’nu hazırlamak, mağdurlara yönelik müdahale programları geliştirmek, suça 

maruz kalan mağdurların bilgilendirilmesi ve mağdurlara yönelik psiko-sosyal 

destek hizmetleri verilmesi faaliyetlerinde bulunmak gibi temel amaçlarla Ceza 

İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ‘’ Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ‘’ kurulması 

uygun görülmüştür. 

Türkiye’de mağdur hakları ile ilgili birtakım hizmetleri sınırlı olarak yürüten 

yapılar bulunmaktadır. Mesela, hem devlet eliyle hem de sivil toplum desteği ile 

kurulan kadın sığınma evleri ve baroların kurmuş oldukları bir kısım bürolar, 

Türkiye’de faaliyet gösteren ve bazı suç mağdurlarına sınırlı destek sunan 

yapılanmalara örnek olarak gösterilebilir. Ancak bu tür çalışmalar yapan 

kuruluşların genellikle çocuklara, kadınlara, yaşlı ve malullere yönelik sınırlı 

hizmetler verdikleri ve çalışma alanlarına girmeyen birçok suç mağduriyetleri ile 

pek ilgilenemediklerini veya hedef grupları için yürüttükleri mevcut hizmetlerini 

bile sunarken çoğu zaman yetersiz veya desteksiz kaldıklarını belirtmekte fayda 

vardır. Tüm bu olumsuzlukların yanı sıra Türkiye’de mağdur haklarına yönelik yeni 

düzenlemeler yapılmaya başlandığı da görülmektedir. Denetimli Serbestlik 

Hizmetleri Yönetmeliği ve Mağdur Hakları Daire Başkanlığı buna örnek verilebilir. 

Bu yönetmeliğe göre denetimli serbestlik müdürlüğünde yeni bir mağdurlara 

destek hizmetleri bürosu kurulacaktır. Bu büronun görevleri taslakta şu şekilde 

belirlenmiştir. 

MAĞDUR DESTEK HIZMETLERİ BÜROSU 

MADDE 19 (1) Denetimli serbestlik müdürlüklerinde, suçtan zarar görenler 

ile mağdurlara yönelik hizmetleri koordine etmek ve yürütmek üzere mağdur 

destek hizmetleri bürosu oluşturulur. Mümkün olması durumunda büro, 

müdürlüğün diğer birimlerinden ve yükümlülere yönelik çalışmaların yürütüldüğü 

kısımlardan ayrı bir yerde kurulur. Uygun yer tahsis edilmesi halinde mağdur 

destek hizmetleri bürosu adliye içerisinde görev yapabilir.  

 (2) Mağdurlara yönelik hizmetleri yürütmek üzere, mağdur destek 

hizmetleri bürosunda mağdur hizmetleri konusunda özel eğitim almış yeteri kadar 

denetimli serbestlik uzmanı ve memuru görevlendirilir. Müdürlüğün iş durumu 
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uygun ise büroda görevli uzman ve memurlara mağdurlara yönelik hizmetler 

dışında başka görevler verilmez. 

(3) Mağdur destek hizmetleri bürosunun görevleri şunlardır: 

a) Mağdurların taleplerini kabul etmek ve incelemek. 

b) Yardım alabileceği kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi vermek. 

c) Mağdurun talep etmesi halinde; 

                1)  Yargılama süreci hakkında bilgilendirmek. 

                2)  Mahkeme sürecinde destek olmak, duruşmalarda eşlik etmek. 

                3)  Psiko-sosyal destek programlarını uygulamak.  

             (4) Mağdur destek hizmetleri bürosu, müdürlüğün yetki sınırları 

içerisinde mağdurlara yönelik çalışma yürüten tüm kurum kuruluş ve kişilerle tam 

bir koordinasyon içinde çalışır. Mağdurların bilgilendirilmelerine yönelik tanıtıcı 

çalışmalar yürütür.  

Mağdurun ve Aile Bireylerinin Korunması kısmının birinci bölümünde 

mağdurlara yönelik verilecek olan destek hizmetleri şu şekilde belirlenmiştir; 

MAĞDURA YÖNELİK PSIKO-SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ 

MADDE 98- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında mağdur,  kendisine veya 

birinci dereceden aile üyelerinden birine karşı işlenen suçun fiziksel, duygusal veya 

maddi sonuçları sebebiyle desteğe ihtiyaç duyan kişiyi ifade eder. 

(2) Mağdurların yapılan destek hizmetlerini tanımaları, yürütülen 

programlardan haberdar edilmeleri, broşür, afiş ve diğer iletişim kanallarının 

kullanılması suretiyle sağlanır. Mağdurların müdürlüğe kolayca müracaat 

etmelerini sağlayacak tedbirler alınır. Mağdur hizmetlerine yönelik yapılan 

hizmetleri tanıtan broşür, afiş ya da el kitapları özellikle kolluk birimlerine ve 

adliyelere bırakılır. 

(3) Müdürlükçe mağdurlara yönelik hizmetleri yürütmek üzere mağdurların 

kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak uygun fiziki mekânlar oluşturulur. 

Uygun fiziki mekânın bulunmaması durumunda mağdur ile şüpheli, sanık veya 

hükümlülerin karşılaşmaması için gerekli tedbirler alınır.  

(4) Mağdurun müdürlüğe müracaat etmesi durumunda, kayıt işlemleri 

tamamlandıktan sonra mağdur destek hizmetleri bürosuna yönlendirilir. Mağdurun 

talebi alınarak ihtiyaçları belirlenir. Mağdur, destek alacağı ilgili kurum, kuruluş 

veya sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilir. Mağdurun istemesi halinde dava ve 

yargılama süreci ile ilgili bilgi verilir, gerekirse duruşmalarda destek olmak amacıyla 

kendisine eşlik edilir. 

(5) Mağdurun talep etmesi halinde, mağdurlara yönelik müdahale 

programlarından ihtiyaç duyulan program uygulanır. Müdürlükte mağdura psiko-
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sosyal destek verebilecek uzmanın bulunmaması veya vakanın ileri düzeyde bir 

müdahaleyi gerektirmesi ya da mağdurun 18 yaşından küçük olması durumunda, 

mağdur bu desteği alabileceği ilgili kurumlara veya sivil toplum kuruluşlarına 

yönlendirilir. 

(6) Mağdurun, özel bilgilerinin gerektiği kadarının ilgili kurumlarla 

paylaşılabileceği konusunda rızası alınır ve bu konuda mağdur bilgilendirilir. 

Denetimli serbestlik personeli, mağdur hakkında elde ettiği bilgileri mağdurun 

rızası olmadan üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşlarla paylaşamaz. Elektronik ve 

fiziksel ortamda tutulan bilgilerin saklanması için gerekli tedbirler alınır. Ancak 

herhangi bir suç vakasının olduğu tespit edilmişse, mağdura bilgi verilerek, 

cumhuriyet başsavcılığına durum bildirilir. 

MAĞDURA YÖNELİK SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK 

VERİLMESİ 

MADDE 99 (1) Kendisine veya birinci dereceden aile üyelerinden birine karşı 

işlenen suçun, ekonomik kayba yol açarak mağdurun sonraki yaşantısını olumsuz 

etkilemesi ve bu zararın başka türlü telafisinin mümkün olmaması halinde 

mağdurun sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesine yardımcı olunur. 

(2) Mağdurun sosyal ve ekonomik destek talebiyle müdürlüğe müracaat 

etmesi halinde, talebi kaydedildikten sonra mağdur koruma kurulları bürosuna 

yönlendirilir.  

(3) Suç nedeniyle uğranılan zarara ilişkin maddi yardım isteminde bulunma 

hakkı, suçun işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.  

Ülkemizde mağdurlara destek programının henüz oturmuş bir altyapısı 

olmaması ve bu konuda aktif olarak çalışan sivil toplum örgütlerinin bulunmaması, 

bu hizmetlerin sağlanmasında birçok güçlük yaşanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

Ayrıca yurt dışında olduğu gibi hizmetlerin sunulması, özellikle mağdurlara psiko-

sosyal destek hizmetinin sunulması için mahkeme sürecinin beklenmemesi 

gerekmekte, bu hizmetlerin ilk kolluk kuvvetlerinde uygulanmaya başlaması da 

uygulamada kolaylık sağlayacaktır. 
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•Mağdurlara yönelik çalışmalar içinde eş ya da partner şiddetine maruz 
kalmış olan kadınlarla çalışmalar, hem ödüllendirici hem de zorlayıcıdır. 
Bilgilendirilme, yardım ve savunulma ihtiyacı içinde olan bireye yardım 
etme uzmana tatmin sağlamaktadır.  Adalet sistemine yetersiz kaynak 
sağlanması, parçalı ve organize edilmemiş bir ceza adalet sistemi ise 
uzman için zorlayıcıdır.   

•Onarıcı adalet anlayışı ile birlikte suça karşı daha farklı bir anlayış ve hem 
mağdur hem de toplumu da kapsayan bir bakış sergilenmeye 
başlanmıştır. Dolayısıyla suçtan doğrudan zarar gören ve örselenme 
yaşayan bireyin psiko-sosyal sağlığının korunması ve yeniden 
örselenebilirliğinin engellenerek, mağdur hakları çerçevesinde 
savunuculuğunun yapılması gerekmektedir.  

•Çocuk adalet ve ceza adalet sistemi, çocuk refahı, madde kullanımı gibi 
alanlarda en ön planda yer alan sosyal hizmet uzmanları, yasal 
problemlerin de yer aldığı pek çok probleme sahip müracaatçı ile her gün 
etkileşim halindedir.   

•Mağdur-fail arabuluculuğu, en yaygın “onarıcı adalet” 
programlarındandır ve eğitimli bir arabulucunun yardımıyla, suçun 
mağduru ile failinin, güvenli ve  denetimli bir ortamda bir araya 
getirilmesi  sürecini ifade eder. Arabulucu; tarafsızlık,  gönüllülük ve 
gizlilik gibi belirli arabuluculuk hünerlerini kullanarak, taraflar arasındaki 
iletişimi kolaylaştırır.   

•Ulusal düzeydeki ‘Suç Mağdur Ofisi’ (Office of Victims of Crime; OVC), 
Mağdurlara Yardım İçin Ulusal Örgüt’tür. (National Organization for 
Victim Assistance; NOVA), Suç Mağdurları İçin Ulusal Merkez( National 
Center for Victims of Crime; NCVC); Adil Bir Toplumda Suç Mağdurları 
(Crime Victim for A Just Society); Cinayet Mağdurlarına Destek Grubu 
(Homicide Victim Support Group); Ulusal Cinsel Şiddet Kaynak Merkezi 
(National Sexual Violance Resource Center; NSVRC); mağdurlara yönelik 
hizmetler veren örgütlerdendir. 

•Hem devlet eliyle hem de sivil toplum desteği ile kurulan kadın sığınma 
evleri ve baroların kurmuş oldukları bir kısım bürolar, Türkiye’de faaliyet 
gösteren ve bazı suç mağdurlarına sınırlı destek sunan yapılanmalara 
örnek olarak gösterilebilir. 

•Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının 28.06.2013 tarihli 
raporunda, mağdurlara; suç sonrası destek olmak, rehberlik etmek, suç 
sonrasında mağduriyet yaşamasının önüne geçmek ve benzeri hizmetleri 
yerine getirmek amacıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı, ‘’ Mağdur 
Hakları Daire Başkanlığı’’ kurulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.  
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Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 

DEĞERLENDİRME SORULARI 

1) 

I.   Aile içi şiddet 

II.  Suça sürüklenme 

III. Cinsel saldırı 

IV. Boşanma 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri adli sosyal hizmet alanında çalışan sosyal 

hizmet uzmanının karşılaşabileceği suçlardandır? 

A)  I ve II 

B)  Yalnız II 

C)  II ve III 

D)  III ve IV 

E)  I,II ve III, 

 

2) Eş/partner şiddeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Düşük gelirli kadın, istismarcı ilişkiden kurtulabilmek için daha az kaynağa 

sahiptir. 

B) Her türlü ırk, etnisite, gelir seviyesinden kadın, partnerinden şiddet görebilir. 

C) Sürekli şiddete maruz kalan kadın, şiddeti özümseyebilir. 

D) Şiddet mağduru kadın maddi açıdan istismarcısına bağımlı olabilir. 

E) Şiddet mağduru kadınlar için ceza adalet sisteminde yeterli kaynaklar yoktur. 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi Mağdur Arabuluculuğu’nun amaçları arasında yer 

almaz? 

A) Zarar ve kayıpları onarmak 

B) Suçlunun eylemlerinin sorumluluğunu üstlenebilmesini sağlamak 

C) Mağdur ve suçlunun barışmasını sağlamak 

D) Mağdurun maruz kaldığı eylemin negatif etkilerinden kurtulabilmesini sağlamak 

E) Faili, tekrardan topluma kazandırmak 

 

4) Aşağıdakilerden hangisi mağdur hizmetlerindeki en eski ulusal gruptur? 

A) Adil Bir Toplumda Suç Mağdurları 

B) Mağdurlara Yardım İçin Ulusal Ağ 

C) Suç Mağdurları Ofisi 

D) Güvenilir Ufuk 

E) Suç Mağdurları İçin Ulusal Merkez 
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5) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri mağdur-tanık yardım programının temel 

hedefleri arasında sayılamaz? 

A)  Duruşma bildirimleri ve mahkeme süreci hakkında mağdur ve tanıklara bilgi 

sağlama 

B)  Mağdurların mahkeme sürecine uyumunu sağlama ve onlara eşlik etme 

C) Mağdur ve failin uzlaşmasını sağlama 

D)  Tazminat ve faydalanabilecekleri hizmetler hakkında mağdurları bilgilendirme 

E)  Mağdurlar ve tanıkların hakları ile ilgili onları bilgilendirme 

 

6) Aşağıdaki suçlardan hangisi ile ilgili yapılan harcamalar nedeniyle tazminat 

kararı verilemez? 

A) Mağdurun kişisel harcamaları 

B) Tıbbi masraflar 

C) Kazanç kaybı  

D) Cenaze ve defin masrafları 

E) Çocuk bakımı veya muhtaçlık 

 

7)  

I. Sosyal hizmet uzmanları ve eğiticiler 

II. Yerel devlet elemanları 

III. Kolluk kuvvetlerindeki sosyal servisler 

Suç adalet sisteminin sürekliliğini sağlamak adına mağdur hizmet sağlayıcıları hangi 

araçları kullanabilir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

8) Aşağıdakilerden hangisi mağdur- tanık programında çalışan bir sosyal hizmet 

uzmanının görevleri arasında değildir? 

A) Hizmetleri genişletme 

B) Mağdur etki panelleri 

C) Denetimli serbestlik uygulamaları 

D) Mağdur tazminat hizmetleri 

E) Müracaatçının çoklu ihtiyaçlarını tanımlama 
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9)  

I. Ev yapımı 

II. İş eğitimi 

III. Mesleki rehabilitasyon 

IV. Evde sağlık bakımı 

Felaket halinde kalıcı olarak sakatlanmış mağdura sunulacak yardımlar 

yukarıdakilerden hangileridir? 

A) I ve II       

B) II ve III    

C) II, III ve IV    

D) I, II ve III    

E) I, II, III ve IV 

 

10) Aşağıdakilerden hangisi arabuluculuk safhası süresince tamamlanması 

gereken dört temel görevden biri değildir? 

A) Arabuluculuk aşamasını yürütmek  

B) Zararın tazmin edilmesi için imza ile güvence alma 

C) Gerektiğinde başka kaynaklara yönlendirme 

D) Arabuluculuk programına katılmada gönüllülük esası gözetmeme  

E) Konferansı takip etme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevaplar Anahtarı: 

 1.E, 2.C, 3.C, 4.B, 5.C, 6.A, 7.E, 8.C, 9.E, 10.D 
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