The Victims’ Code Poster V1 in Turkish
Mağdurlar Kodu
Suç Mağduları: Bekleyebileceğiniz desteği anlamak
Destek ve Bilgi:
Suç mağduru olmak üzücü olabilir.
Suçun etkisi kişiden kişiye değişse de mücadele etmek ve normale dönmek için yardım ve
bilgiden birçok insan yararlanır.
Mağdurlar kodu, yasal bir devlet dokümanıdır. Bu dokümanda, hem şahsi hem de iş
sektöründeki mağdurların ne şekilde yardım ve bilgi alacağı açıklanmaktadır. Özel
koşullardaki mağdurlar, örneğin; ağır suçların kurbanı olmuş kişilerin çocukları daha fazla
yardım alma hakkına sahiptir. Bu konu da kodda açıklanmaktadır.
Suç İhbarı:
Herhangi bir emniyet bürosuna giderek, telefonla veya ınternet üzerinden suç ihbarında
bulunabilirsiniz.
Bu beyandan sonra adalet sisteminden ne beklemeniz gerektiği konusundaki detayları size
polis verilecektir. Eğer kabul ederseniz; polis, detaylarınızı size ulaşacak ve yardım edecek
mağdur servisleri organizasyonları ile paylaşacaktır.
Mağdur servisleri organizasyonları; örneğin, hayır kurumları, Mağdular Kodu kapsamında
değillerdir. Bu kod, adalet sistemi üyelerinin; örneğin, polis ve mahkemelerin, mağdurlara
hakettikleri servisi verdiğinden emin olmaya odaklanmıştır.
Nasıl olursa olsun, mağdur servisleri suçla karşı karşıya gelmiş kişilere pratik ve duygusal
destek içeren değerli yardım önerebilirler.
Size ne olduğunu açıklamak amacıyla tanık ifadesi vermeniz istenebilir. Eğer isterseniz, bu
suçun sizi nasıl etkilediğini açıklayan bir Kişisel Mağdur İfadesi (VPS) de verebilirsiniz.
Sizi Bilgilendirmek:
Polis, soruşturmanın gelişimine bağlı olarak sizi bilgilendirecek, herhangi bir tutuklama
olduğu veya şüpheli kişiler gözaltına alındığı zaman size bu bilgiyi aktaracaktır.
Soruşturma hakkında polisten ne sıklıkta haber almak istediğiniz konusunu polis ile
kararlaştırabilirsiniz.
Mahkemeye Gitmek:
Eğer davanız mahkemeye giderse, duruşmada tanık olarak bulunmanız gerekebilir. Eğer
davanız mahkemeye gitmezse, bu karara ilişkin sebep size bildirilmelidir.
Eğer davanız duruşmada görülecek ise bir Tanık Destek Memuru’na ya da başka bir temas
noktasına atanırsınız. Bu kişilere bütün sorularınızı sorabilirsiniz ve onlar sizi ne olduğu
konusunda haberdar edeceklerdir. Bu bilgiler, duruşmaların tarih ve yerleri ile şüpheli
kişilerin kefaletle serbest bırakılıp bırakılmadığını veya gözaltında tutulup tutulmadığına dair
detayları içerir. Bu kişiler, dava süreci tamamlanana kadar size destek olacaklardır.
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Tanık Olmak:
Eğer mahkemede tanık olacaksanız, kanıtı en iyi şekilde verebilmenize yardımcı olabilmek
amacıyla, Özel Desktekleri kullanmayı talep edebilirsiniz. Özel Destekler, tanık kürsünün
etrafında bir panel veya gerçek zamanlı video bağlantısı üzerinden ifade verebilme imkanını
içerebilir. Bu sayede şüpheli kişi, ailesi veya arkadaşları ile yüzleşmeniz gerekmez.
Ayrıca, mahkeme görevlilerine şüpheli, ailesi ve arkadaşlarından uzak bir alanda beklemek
istediğinizi de söyleyebilirsiniz.
Karar:
Eğer şüpheli kişi suçlu bulunursa, duruşmada Kişisel Mağdur İfadenizi mahkemeye okumayı
veya eğer isterseniz başka birinin bunu sizin için okumasını talep edebilirsiniz. Ceza kararını
alırken, yargıç bunu göz önünde bulundaracaktır.
Tanık Destek Memurunuz veya temas noktası olan başka bir kişi, size bu cezanın ne anlama
geldiğini açıklayacaktır.
Eğer suçluya temyiz hakkı tanınırsa, temasta olduğunuz kişi bu duruşmanın nerede ve ne
zaman olacağını size bildirecektir.
Mağdur İletişim Tasarısı, cinsel taciz ve/veya şiddet içeren suçların mağdurları içindir ve
suçlu kişininoniki ay veya üzerinde hapis cezasına çarptırılması sonucu geçerli olur. Eğer
bu tasarıdan yararlanırsanız, suçlu hüküm giydikten sonra ve hapis cezasını tamamlayana
kadar ne olacağı konusunda haberdar edileceksiniz.
Onarıcı Adalet:
Suç mağduru olarak Onarıcı Adalet içerisinde yer alabilirsiniz. Bu, suçtan zarar görmüş
mağdur kişi ile suçlunun iletişim içinde olduğu durumlarda her iki tarafın da pozitif ve ileriye
dönük bir yol bulabilmesi içindir. Bu işbirliğinin gerçekleşebilmesi için hem mağdur hem de
suçlu görüş birliğine varmalıdır.

