AİLE İÇİ CİNAYET
İNCELEME BİLGİLERİ
ARKADAŞLAR İÇİN BROŞÜR
AİLE İÇİ CİNAYET İNCELEMELERİ NEDİR?
Aile İçi Cinayet İncelemeleri, aile içi şiddete karşı gösterilen mücadeleyi iyileştirmenin yollarından birisidir ve
arkadaşınızın başına gelen şeyin başkalarının başına gelmesini önleme amacı taşır. Sosyal hizmetler, belediyeler,
polis ve diğer toplum temelli organizasyonların, arkadaşınızın ölümüne neyin yol açtığını anlamalarını temin
etmeye çalışacaklar ve duruma karşı mücadelenin hangi noktalarda iyileştirilebileceğini tespit edecekler. Kamu
kurumları, bu vesileyle, bunların bir arada nasıl çalıştığını etkileyenler de dahil olmak üzere tüm doğru dersleri
çıkarmayı ummaktadır. Bu incelemeler, suçu herhangi bir yerde bulmak gayesi taşımamaktadır; ne olduğunu ve
neyin farklı bir şekilde yapılmış olabileceğini göz önünde bulundurmaya çalışacaklar. Aynı zamanda, gelecekte
aile içi şiddete karşı mücadelenin iyileştirilmesi konusunda başvurulabilecek eylemler konusunda tavsiyede
bulunacaklar.
Aile İçi Cinayet İncelemeleri, 2004 Tarihli Suç ve Mağdurlar Kanunu’nun bir parçasıdır ve 13 Nisan 2011
tarihinden itibaren kanunlaşmıştır. Tahkikat veya başka herhangi bir soruşturmanın yerine geçmemekle birlikte
bunlara ek olarak uygulanacaktır.
İNCELEMEYİ KİM GERÇEKLEŞTİRECEK?
Yerel yasal ve gönüllü kurumlardan bir inceleme ekibi kurulacak ancak bu, vaka ile doğrudan ilgilenen herhangi
bir yetkiliyi içermeyecek. İnceleme ekibi, mağdurların daha iyi desteklenmesi amacıyla toplumun tamamının,
aile içi şiddete karşı mücadelesinin nasıl iyileştirilebileceğine bakacak.
BU İNCELEMEDEKİ KATKINIZ
Arkadaşlarının, aile bireylerinin ve kurban ile faili tanıyan diğer insanların, yetkililere, ne olduğunu anlamaları
için yardımcı olabilecek en uygun insanlar olduğunu düşünüyoruz. Kurbanlar, yaşadıkları kötü muameleden
arkadaşlarına genellikle ve bazen yardım isteme konusundaki deneyimlerinden bahsederler. Bundan şu sonuç
çıkar ki arkadaşları, kamu kurumlarına, bu trajediden nasıl bir ders çıkarılması gerektiği konusunda yardımcı
olabilir; bundan dolayı sesinizin duyulması gerekmektedir.
İNCELEMEYE KATILMA
Eğer incelemeye katılmaya karar verirseniz, inceleme ekibi sizden, ne olduğu ve neden olduğu konusundaki
görüşlerinizi paylaşmanızı isteyecektir. Buna; düşünceleriniz, anılarınız ve trajedi hakkındaki görüşleriniz dahil
olabilir. İnceleme ekibi, arkadaşınızın ölümünün etrafındaki koşulların mümkün olduğu kadar anlaşıldığını
ve gelecekte ölümlerin olmasını engellemek için gerekli derslerin çıkarıldığını temin etmeye çalışmaktadır.
Bunun bir parçası olarak, arkadaşınızın, kamu kurumlarından, toplumsal organizasyonlardan ve diğer
organizasyonlardan yardım isteme girişimleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz çünkü bazen bunlar inceleme
ekibi tarafından tam olarak bilinmemektedir. Aynı zamanda, görüş bildirmesi gerektiğini düşündüğünüz diğer
kişileri de tavsiye etmek isteyebilirsiniz.
Düşünce ve görüşlerinizi aşağıdaki yollardan tümünü ya da bazılarını kullanarak iletebilirsiniz:
• Yazılı olarak ya da kaydederek
• Telefon aracılığıyla
• Bazı inceleme görevlileri ile yüz yüze görüşerek. Bu görüşme, mahkemede gerçekleştirilmez ve görüşlerinizi
yemin ederek belirtmeniz talep edilmez. İnceleme görevlisi, konuşmaya yardımcı olmak amacıyla bazı sorular
sorar ve görüşmenin tamamı, birkaç saatten ya da devam etmek istemediğiniz sürece daha fazla sürmez.

PAYLAŞTIĞINIZ BİLGİYE NE OLUR?
Paylaştığınız bilgi, inceleme ekibine, cinayetten önce ne olduğunu kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı
olacak ve böylelikle değişiklik için tavsiyeler oluşturmalarına yardımcı olacaktır. Sonrasında bu tavsiyeler, bir
eylem planına konulacaktır. Paylaştıklarınız, gizli kalacaktır ve inceleme raporunda adınız geçmeyecektir.
Katkılarınız değerli olacaktır ve kamu kurumları da dahil olmak üzere toplumun, aile içi şiddet mağdurlarına
yaklaşımını değiştirmeye yardımcı olabilir.
İNCELEME SÜRECİ NE KADAR SÜRECEK?
Aile içi cinayet incelemesi için belirlenmiş bir zaman çerçevesi söz konusu olmamakla birlikte ölüm olayından bir
ay sonra başlayacağı tahmin edilmektedir. İncelemenin, altı ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir ancak
örneğin faile karşı devam etmekte olan cezai işlemler gibi soruşturmaların sonucuna bağlı olarak altı ay içerisinde
tamamlanmalıdır.
İNCELEMENİN SONUCUNDA ORTAYA NE ÇIKAR?
• Detaylı bir rapor ile bu raporun bir özeti kamuya açık bir web sitesinde mevcut olacaktır
• Raporda yapılan tavsiyelerin ileriye götürüldüğünü temin etmek için bir eylem planı
SONRAKİ ADIMLAR
Bu incelemeye katılmak tamamen sizin vereceğiniz karar bağlıdır ve katılmak istemiyorsanız, düşüncenize saygı
gösterilecektir. İncelemenin tamamlanmış olduğunu bildirmek için sizinle tekrar irtibat kurmamız gerekebilir.
Eğer inceleme sürecine katılmak isterseniz ya da bunun hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bu broşür ile
birlikte olan mektubu imzalayan kişi ile irtibat kurunuz. Bu kişi, ya sorunuzu doğrudan yanıtlayacak ya da sizi
sorunuzu yanıtlayabilecek başka birisine yönlendirecektir.
DAHA FAZLA BİLGİ VE DESTEK
Ulusal Aile İçi Şiddet Yardım Hattı (National Domestic Violence Helpline): 0808 2000 247 veya
www.nationaldomesticviolencehelpline.org.uk
Erkeklerin Danışma Hattı (Men’s Advice Line): 0808 801 0327 veya www.mensadviceline.org.uk
Kırık Gökkuşağı (Broken Rainbow): 0300 999 5428 veya www.broken-rainbow.org.uk
AAFDA (Advocacy After Fatal Domestic Abuse - Ölümcül Aile Şiddet Sonrası Savunma): 07768 386922 veya
www.aafda.org.uk
Ulusal Cinayet Servisi (National Homicide Service): 0845 3030 900 veya www.victimsupport.org.uk
Bu broşürü, İçişleri Bakanlığı ile birlikte geliştiren AAFDA’ya (Ölümcül Aile Şiddet Sonrası
Savunma) ve Kadınlara Destek (Women’s Aid) organizasyonuna teşekkür ederiz.

