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Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2 nci maddesinde belirtilen sosyal hukuk devleti, şüpheli ve
sanıkların yanı sıra mağdurlar için de bazı hak ve güvencelerin sağlanmasını gerektirmektedir. Son
dönemde sanık odaklı cezalandırıcı adalet anlayışı yerini, mağduru da dikkate alan onarıcı adalet
anlayışına bırakmaya başlamıştır. Zira yargılama sonucunda sanığın mahküm edilmiş olması, mağduru
her zaman tatmin etmemektedir.

Suça konu eylem nedeniyle fiziksel ve ruhsal bakımdan zor bir dönem geçiren mağdurların, bu
hassas dönemde adli süreç hakkında bilgilendirilmeleri ve ihtiyaç duyduklan durumlarda uzmanlar
tarafından psiko-sosyal yönden desteklenmeleri gerekmektedir.

Anayasanın "Ailenin korunması ve çocuk haklan" kenar başlıklı 41 inci maddesinde, Devletin
ailenin huzur ve refahı ile özellikle anarun ve çocukların korunması için gereken teşkilatı kurarak her
tiirlü istismara ve şiddete karşı çocuklan koruyucu tedbirleri alacağı ifade edilmektedir. Yine Ülkemizin
de taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi Çocukların
Cinsel Sömürüsü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinde çocukların adli siireçte korunmalarına
ilişkin tedbirlerin alınması öngörülmektedir.
Başta çocuklar olmak iizere tüm kırılgan grupların adalete erişimlerinin güçlendirilmesi ve ikincil
örselenmelerinin engellenmesiyle birlikte maddi hakikatin ortaya çıkarılabilmesi için ifade ve beyan
işlemlerinin bu kişilerin mevcut fiziksel, zihinsel ve psikolojik durumlarma uygun özel ortamlarda
yürütülmesi gerekmektedir.

Adliyelerde mağdurların ve özellikle çocukların özel olarak oluşfurulan ortamlarda uzmanlar
aracılığıyla şüpheli ve sanıkla yıız ynze gelmeden beyanına başvurulabilmesine imk0n sağlayan adli
görüşme odaları (AGO) mağdur odaklı uygulamaların başında gelmektedir.
Nitekim, 7l88 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunla 527l sayıl,ı Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesine eklenen dördüncü fikrayla; ifade
ve beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yilz yiize gelmesinde sakınca
bulunduğu değerlendirilen çocuk veya mağdurların özel ortamlarda ifadelerinin alınması yönünde
düzenleme yapılarak, AGO kullanrmına açıkça işaret edilmiştir.

Bu dtDenlemeyle, mağdur veya suçun niteliği bakımından bir ayrıma gidilmemiş, başta çocuk,
kadın, engelli ve yaşlı mağdurlar olmak iizere işlenen suçun etkisi altında olan ttim kırılgan grup suç
mağdurları için AGO kullanımı mümkün hale getirilmiştir. Yine, suça sürüklenen çocuklar için de bu
özel ortamların kullanılabilmesine imkan sağlanmıştır. Aynı zamanda, soruşfurma ve kovuşturma
aşamalarında fail ile mağdurun ytız yiıze gelmemesi ya da mağdurun beyanının özel ortamda alınması
gerektiği değerlendirilen her vakada, mağdur beyanının AGO kullanılarak alınması zorunlu kılınmıştır.
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Aynı şekilde, 527| sayılı Kanunun 236 ncı maddesine eklenen beşinci ve altıncı fıkralar|a; 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun l02 ve 103 üncü maddelerinin ikinci fıkralarında diizenlenen nitelikli cinsel
saldırı ve nitelikli cinsel istismar suçlarına ilişkin soruşfurmalarda çocuk izlem merkezi (ÇİM) ve benzeri
özel merkezlere işaret edilmekle birlikte, söz konusu maddelerin birinci fikralarında dtizenlenen
eylemlere ilişkin soruşturmalarda ise özel ortamların (AGO) kullanılması miimkün kılınmıştır.
Soruşturma aşamasındaki muayene olgusu dışında özel ortam ve merkezler benzer özellikler taşımaktadır
AGO ve ÇİM uygulamalarının temel amacl mağdur ifadesinin uzman eşliğinde rahat bir ortamda
alınması, mağdur ile failin karşı karşıya getirilmeyerek mağdurun ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi
ve sağlıklı bir beyan delili elde edilebilmesidir. Şu halde ÇİM ve AGO birbirini tamamlayan ve
destekleyen uygulamalardır.
Bununla birlikte ÇİM, nitelikli cinsel istismar mağduru çocukların muayene ve beyan işlemlerinin
uzmanlar aracılığıyla bir arada tamamlanabilmesine imk6n tanımaktayken; AGO, SEGBİS donanımı ile
h6kim ve Cumhuriyet savcılarmln yanı sra şüpheli, sanık, müdafii ve mağdur vekilinin de uzmanlar
aracılığıyla mağdura çevrimiçi soru yöneltebilmesine olanak tanımaktadır.
Soruşturma ve kovuşfurma mercilerine kendilerini doğrudan ifade etmekte zorlanan çocuklar,
uzmanlar tarafından yapılan ön görüşme sonrasında özel iletişim teknikleri kullanılarak alınan ifade ve
beyanlarında kendilerini daha rahat ifade edebilmektedirler. Uzmanlar, sorulması gereken sorulan
çocukların yaş ve gelişim diizeylerine uygun şekilde yöneltmekte ve bu sayede örseleyici sorulara
doğrudan muhatap olmayan çocukların üsti.in yararı gözetilmektedir. Bu suretle sağlıklı ve ayrıntılı bir
beyan delili de elde edilebilmektedir.

Ayrıca, hukuk mahkemelerinde ve özellikle boşanma, velayet ve kişisel ilişki tesisine dair
davalarda da AGO'nun kullanılabilmesi mümkündür. Bu davalarda uzmanların tanık çocuklarla
yaptıklan görüşme ve hazırladıkları sosyal inceleme raporları ile yetinilmemesi nedeniyle mahkeme
tarafından çocukların beyanına başvurulmasına karar verilmesi halinde AGO kullanılabilmektedir.
Böylece çocuklar, anne babalan arasrndaki olaylara ilişkin bilgi ve görgülerini duruşma ortamında
anlatmak ve kimin yanında kalmak istedikleri gibi örseleyici sorulara alenen muhatap olmak durumunda
kalmamakta ve çocuğun üstiin yaran hukuk muhakemesinde de gözetilmiş olmaktadır.
Bu itibarla;

|-527| sayılı Kanunun 236 ncı maddesinin dördiincü fikrası uyarrnca çocuk veya mağdurun,
şüpheli veya sanık ile yi.iz yi.ize gelmemesi ya da ifade veya beyanının özel ortamda alınması gerektiği
değerlendirilen durumlarda mutlaka AGO'nun kullanılması,
2-AGO'nun sadece çocuk ifadelerinde değil, şüpheli veya sanık ile yüz ytize gelmemesi ya da
beyanının özel ortamda alınması gerektiği değerlendirilen diğer suç mağdurlarının beyanlannın
alınmasında da kullanılması,
3-5237 sayılı Kanunun 102 ve l03 üncü maddelerinin birinci fikralarına ilişkin soruşfurma ve
kovuşturmalarda fail ve mağdurunyızyiize gelmemesi ya da mağdurun beyanının özel ortamda alınması
gerektiği değerlendirilen durumlarda mağdur beyanının mutlaka AGO'da alınması,
4-5237 sayılı Kanunun l02 ve l03 üncü maddelerinin ikinci fikralarına ilişkin soruşfurmalarda
mağdur beyanının Cumhuriyet savcısrnrn nezaretinde bunun için oluşturulmuş ÇİM ve benzeri özel
merkezlerde alınması,

S-Soruşturma aşamasında AGO veya ÇİM'de beyanına başvurulan çocuk veya mağdurlara,
şüphelinin lehine ve aleyhine sorulması gereken hususlar ile maddi hakikatin ortaya çıkarılmasına
yönelik tüm soruların yöneltilmesi, böylece zorunluluk arz eden durumlar dışında bu mağdurların
kovuşturma aşamasında beyanlarının yeniden alınmasının önüne geçilmesi,
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6-ÇiM veya AGO'da soruşturma aşamasında alınan ifade kayıtlannın öncelikle değerlendirilmesi,
maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk bulunmayan hallerde ya da alınan ifade ve
beyanların diğer delillerle (kamera/ses kaydı, biyolojik delil, swap, parmak izi, il<rar vs.) yeterince
desteklenmesi durumunda mağdurun ÇİM veya AGO'da alınan beyanıyla yetinilmesi hususunda
hassasiyet gösterilmesi,

7-5237 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin kovuşturmalarda, maddi
gerçeğin ortaya çıkarılması için mağdur çocuğun mutlaka tekrar dinlenilmesi gerektiği değerlendirilen
durumlarda mağdur çocuk beyanının ÇİM ve benzeri özel merkez|erde alınmasr,

8-5237 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin kovuşfurmalarda, maddi
gerçeğin ortaya çıkarılması için mağdurun mutlaka tekrar dinlenilmesi gerektiği durumlarda AGO
kullanılarak mağdur beyanının alınması hususunda hassasiyet gösterilmesi,

9-AGO'nun sadece mağdur çocuklar

ile cinsel suç

mağdurlarının beyanlarının alınması

işlemlerine özgülenmediği hatırda tutularak;

ilk defa

suç işleyen çocuklar başta olmak iizere suça stirfülenen çocukların
soruşturma aşamasındaki ifadelerinin alınmasında mi.imkün olduğu kadar AGO'nun kullanılması,
b) İşlenen suçun niteliği itibarıyla taraflarla yıız yine gelmemesi veya özel ortamda
dinlenilmesi gerektiği değerlendirilen tanık çocuk beyanlarının, çocuğun üstiin yarafl ilkesi gereğince
AGO' da alınması yönünde hassasiyet gösterilmesi,
c) 527I sayılı Kanunun236 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyannca, mağdur çocuklar ile maruz
kaldığı suç nedeniyle psikolojisi bozulan ve uzman desteğine ihtiyaç duyan diğer mağdur beyanlarının da
AGO'da alınabileceğinin bilinmesi,
L}-Ceza yargılamasına dışında; boşanma. velayet ve çocukla kişisel ilişki tesisine ilişkin davalar
başta olmak iizere hukuk muhakemesinde de çocukların duruşma sırasında tanık olarak beyanlarının
alınmasında AGO'nun kullanılabileceğinin hatırda tufulması,

a) Özellikle

1|-Uzman tarafından nitelikli bir görüşme yapılabilmesi, gerekli bilgilerin edinilmesi ve görüşme
sürecine ilişkin hazırlıkların tamamlanabilmesi için AGO randevularının UYAP sistemi iizerinden
mümkün olduğu kadar önceden talep edilmesi,

l2-AGO'dan randevu alınması işlemleri sırasında; uzmanın adli görüşmeye hazırlanması ve
görüşmede dikkate alması gereken hususlarla ilgili bilgi sahibi olması amacıyla iddianame, taraf
beyanları ve raporlar başta olmak iizere tiim ilgili evrakların da UYAP iizerinden gönderilmesi,
l3-İfade ve beyanının AGO'da alınmasına karar verilen çocuk veya mağdurlar için çıkartılacak
davetiyelerde, ifade veya beyanın alınacağı saat öncesinde AGO'da hazır olunması gerektiği hususunda
meşruhat verilmesi, mümkün olduğu ölçüde davetiyelere AGO broşürünün eklenmesi,
l4-Adli görüşme yapılmadan önce mağdura sorulacak sorular ile özellikle açıklığa
kavuşfurulması beklenen hususlara ilişkin olarak gerekmesi halinde ön görüşme de dahil olmak tizere
uzman tarafindan tüm hazırlıkların yapılması,

15-AGO'da ifade ve beyan alma süreçlerine katılması beklenen müdafii ve vekillerin adli
görüşme gün ve saatinde gözlem odası veya duruşma salonunda hazır bulunmasının sağlanması,

l6-AGO'da dinlenilmek tizere uzman tarafından hazır|anan çocukların mutlaka belirlenen saatte
beyanlarının alınması, çocukların uzun süre bekletilerek ikincil örselenmelerine mahal verilmemesi,
l7-Adli görüşmenin gerçekleştirilmesi sırasında görüşme yapılan kişiye Cumhuriyet savcısr,
h6kim veya avukat tarafindan sorulması istenen soruların çocuk veya mağdunrn yaşı, gelişimi ve bireysel
özellikleri dikkate alınarak bizzat vzman tarafindan yöneltilmesi,
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l8-Adli görüşme sırasında mağdurun anlatımının mümkünolduğu ölçüde sorularla bölünmemesi,
sorulması istenen ek hususların çocuk veya mağdurun anlatımına ara verdiği zaman|arda usulünce
yöneltilmesi,

lg-Adli görüşme sonrasında uzman tarafından hazırlanan adli görüşme raporunda çocuk hakkında
alınabilecek koruyucu ve destekleyici tedbirlerin önerilmesi,

2O-AGO'ların işleyişi ve etkin şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla yılda bir kez
Cumhuriyet başsavcısı, adalet komisyonu başkanı ve ilgili Cumhuriyet savcılarının katılımıyla
değerlendirme toplantısı yapılması, bu toplantıya AGO'yu kullanması öngörülen hdkimlerin de davet
edilmesi,

Konularında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.

Abdulhamit GÜL
Bakan
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