
RİSK DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki sorular mağdura tek tek okunacak / sorulacak ve yanıtlarına göre doldurulacaktır. Soruları şüphelinin 
mağdurla yakınlığının ne olduğunu birinci sayfadan kontrol ederek sorunuz. (Örnek: Eşi, babası vs.) 

 Evet  Hayır 

1.  Eşiniz/……., bu olayda ya da önceki bir ailieiçi şiddet olayında önemli bir yaralanmaya yol açtı mı? (Şimdiye kadar 
yaptığı en kötü eylemi dikkate alın. Kırık, yanık, sağırlık, körlük, dikişli yara gibi durumlar varsa “evet”I işaretleyin.) 

     

2. Eşinizin/….. silahı var mı? (ateşli, delici, kesici silahlar, kimyasallar vs.)       
3. Ev içi şiddet olaylarında silah kullanır mı? (Şimdiye kadar bir kez bile kullanmış ise, evet olarak işaretleyin.)      
4.  Eşinizle boşanma/ayrılma döneminde misiniz? (Son 2-3 ay içinde ayrılma kararını söylemiş, boşanma için başvurmuş 
vs. olanlar “evet” olarak işaretlenecek)  

  

5. Daha önce eşinize/ ……. İlişkin aile içi şiddet müracaatınız var mı? (1.sayfadaki ilgili kısımla kontrol ediniz.)      
6. Eşiniz/ ….. hakkında hiç  4320 sK tedbir kararı alındı mı? (1.sayfadaki ilgili kısımla kontrol ediniz.)      
7. Eşiniz/…. hiç boğazınızı sıktı mı?       
8. Son altı ayda eşiniz/…… şiddete daha sık veya daha çok başvurur hale geldi mi?    
9. Sizce, eşiniz/….  Sizi yaralayabilir ya da sakat bırakabilir mi? (Mağdur bir kez bile fiziksel şiddet ile hastanelik olmuş ya 
da sakat kalma söz konusu olmuşsa ise, evet olarak doldurulacak.) 

     

10. Eşiniz/…….. hiç sizi öldürmeye kalkıştı mı?   
11. Eşiniz/……. Çocuklarınızı döver ya da onlara zarar verir mi?    
12. Eşinizin/………… ailesi ve/veya sizin aileniz namus cinayetini onaylar mı? (Ailelerden biri onaylıyorsa ya da ailelerden 
birinde daha önce yaşanmış bir namus cinayeti olayı varsa, mutlaka “evet” olarak işaretlenecek) 

       

13. Özel bir durumunuz (hamilelik, yaşlılık, zihinsel ya da fiziksel özürlülük, akıl hastalığı, 15-19 yaş grubunda genç olmak, 
kaçak işçi ya da göçmen olmak vb) var mı? (1.sayfadaki ilgili kısımla kontrol ediniz.) 

     

14. Eşinizin/……. Risk artırıcı bir özelliği (akıl hastalığı, zihinsel özürlülük, alkol-madde bağımlılığı vb) var mı? (1.sayfadaki 
ilgili kısımla kontrol ediniz.) 

     

15. Siz hiç intihar girişiminde ya da tehdidinde bulundunuz mu?      
16. Eşiniz/……. size sözlü ya da fiziksel olarak cinsel şiddet gösterir mi? (İstemediği cinsel ilişkilere zorlananlar mutlaka 
evet olarak işaretlenecek) 

   

17. Eşinizin/…….. maddi problemleri var mı? (mesela işsiz mi, kumar oynuyor vs. ise “evet” olarak işaretlenecek.)    
18. Eşiniz/…….. kıskançlık nedeniyle size kötü davranır mı?        
19. Eşiniz/……. şimdiye kadar herhangi bir kimseyi ya da sizi öldürmekle tehdit etti mi?        
20. Eşiniz/……. intihar tehdidinde ya da girişiminde bulundu mu?        
21. Eşiniz/….… aileniz ve/veya arkadaşlarınızla görüşmenizi engeller mi? (Eşi/…….  tarafından eve kilitlenen ya da 
dışarıya çıkmasına izin verilmeyenler mutlaka evet olarak işaretlenecek) 

       

22. Eşinizin/……..’ın size veya çocuklarınıza zarar vereceğinden korkuyor musunuz?   
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk değerlendirmesi: Evet cevabı  sayısı:   (1-15 numaralı sorular için:  ..6..)  Toplam evet sayısı:  …..…         Hayır cevabı sayısı:  ……..…… 
Yüksek risk: 1-15 numaralı sorularda en az 8 ya da  toplam 22 soruda en az 12 evet yanıtı veren mağdura durumunun yüksek riskli 
olduğu bildirilerek, kendisi için SHÇEK ile ilişki kurulduğu söylenecek ve SHÇEK’ten bir uzman gelinceye kadar 11 Ocak 2007 tarihli ve İçişleri 
Bakanlığı 2007/6 (EGM-2007/8) sayılı Genelge’ye göre gerekli işlemler yapılacaktır.  
Standart risk: Yüksek riskli olmayan bütün mağdurlara, SHÇEK’e ya da bir kadın kuruluşuna başvurarak durum değerlendirmesi 
yapması, hukuki olarak bilgi edinmesi ve kendisi, çocukları ve ailesi için alması gereken önlemleri öğrenmesi tavsiye edilecektir.  

 
 
 

 

İdari işlemlerle ilgili sorular (İşlemleri yapan karakol/merkez görevlileri yanıtlayacak) 
 

 Evet 
  

Hayır 
1.Mağdur ile ilgili yerel SHÇEK birimine bilgi verildi mi?      
2.Mağdurun SHÇEK görevlisi tarafından teslim alınmasına kadar geçen sürede korunması sağlandı mı?  
    (Sağlandı ise nereye gönderildi? …Karakolda bekletildi………………………………………………………………………..) 

       

3. Şiddet mağduru kadın ise, karakol/polis merkezindeki işlemlere kadın polis memuru katıldı mı?        
4. Mağdurun acil ihtiyaçlarının karşılanması için harcama yapıldı mı?  
    Yapıldı ise ne tür bir harcama?  Gıda     Giyim     Ulaşım    Konaklama    Diğer: ………………………………… 

       

5. Mağdur ilkyardım aldı mı?      
6. Çocuk(lar)la ilgili işlem yapıldı mı? (Ne yapıldı?: ……..……………………………………………………………..)      
7. Mağduru bilgilendirme işlemleri:    
     7.a) Mağdura 4320 sayılı Kanunla ilgili bilgi verildi mi?       
     7.b) Mağdura, “aileiçi şiddet ve mağdurlara destekler” broşürü verildi mi?  
             (Broşürü yanına alması sakıncalıysa, vermeyin. Bu durumda burayı işaretleyin:    

       

     7.c) Mağdura güvenlik açısından risk durumuna ilişkin bilgi verildi mi?        
     7.d) Mağdura ifadesinin kopyası ya da olay numarası verildi mi?      
     7.e) Mağdur ifadesini okudu mu? (Ya da, mağdura ifadesi okundu mu?)      
     7.f) Ayrılma aşamasındaysa, mağdura hukuksal danışmanlık alması söylendi mi? (Ayrılma aşamasında değil:  )   

Yüksek risk grubundaki mağdur SHÇEK görevlisini:       Bekledi      Beklemedi 
(Beklemeyi kabul etmeyen mağdur, aşağıdaki kısmı doldurup imzalamadan Karakoldan/Merkezden ayrılmamalıdır.)  
Kendi isteğimle, SHÇEK görevlisini beklemeden, Karakoldan/Merkezden ayrılıyorum.   
Adı Soyası:  …………………………………………………. Tarih: ……/……/..……….  İmza:  .......……………….. 

 


