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: 26/11/2018 tarihli ve B.M. 2018/6294 sayılı yazı.

19/11/2018 tarihli ve 170 Nolu “Çocuk ve Kadınlara Karşı İşlenen Cinsel Suç
Soruşturmaları” konulu Genelgede; cinsel istismar mağduru çocukların ifadelerinin çocuk
izlem merkezlerinde alınmasının, çocuk izlem merkezi bulunmayan yerlerde ise ikincil
mağduriyetin önlenmesi için ifadenin bir seferde tamamlanmasının istendiği, ancak
Zonguldak çevresindeki ilçelerden mağdur çocukların ifadelerinin çocuk izlem merkezinde
alınması için polis ve jandarma eşliğinde il merkezine gönderildikleri, çok sayıda mağdur
çocuğun gönderilmesi nedeniyle mağdur çocukların uzun süre ifade alma işlemlerini
bekledikleri gibi, kolluk eşliğinde uzun bir yolculuk yapmak zorunda kaldıkları, esasen çocuk
izlem merkezi olmayan ilçelerde meydana gelen olaylarda mağdurların ifadelerinin kolluk
kuvvetleri nezaretinde il merkezine getirilmesi yerine uzmanlar eşliğinde bulundukları yer
Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından alınmasının daha uygun olacağının düşünüldüğü
belirtilerek; çocuk izlem merkezi bulunmayan ilçelerdeki mağdur ifadelerinin bağlı oldukları
ilçede alınmasının uygun olup olmayacağı hususunda görüş bildirilmesi talebini içeren ilgi
yazı ve eki incelendi.
Bilindiği üzere;
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun,
“Çocukların cinsel istismarı” kenar başlıklı 103 üncü maddesinde; (1) (Yeniden
düzenlenen birinci ve ikinci cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Çocuğu cinsel yönden istismar
eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın
sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(Ek cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde
verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz.
Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma
yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden;
a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam
ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü
cinsel davranış,
b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir
nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,
anlaşılır.
(2) (Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/13 md.) Cinsel istismarın vücuda organ veya
sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak
üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde
verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.
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(3) Suçun;
a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların
sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı
ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma,
bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle
ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde,
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır
neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına hükmolunur.”
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun,
“Mağdur ile şikâyetçinin hakları” kenar başlıklı 234 üncü maddesinde; “(1) Mağdur ile
şikâyetçinin hakları şunlardır:
a) Soruşturma evresinde;
1. Delillerin toplanmasını isteme,
2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından
belge örneği isteme,
3. (Değişik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile
alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat
görevlendirilmesini isteme,
4. 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini
ve elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,
5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda
yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma.
b) Kovuşturma evresinde;
1. Duruşmadan haberdar edilme,
2. Kamu davasına katılma,
3. Tutanak ve belgelerden örnek isteme,
4. Tanıkların davetini isteme,
5. (Değişik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile
alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat
görevlendirilmesini isteme,
6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına
başvurma.
(2) Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade
edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil
görevlendirilir.
(3) Bu haklar, suçun mağdurları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanır ve bu husus tutanağa
yazılır.”
“Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi” kenar başlıklı 236 ncı maddesinde; “(1)
Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır.
(2) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin
soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya
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çıkarılması açısından zorunluluk arz eden haller saklıdır.
(3) Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer
mağdurun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında
uzman bir kişi bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler uygulanır.”
24 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren Adli Görüşme Odaları Yönetmeliğinin,
"Amaç" kenar başlıklı 1 inci maddesinde; "(1) Bu Yönetmeliğin amacı; öncelikli olarak
çocuğun üstün yararı ilkesi uyarınca çocuk dostu adli usullerin işletilmesini, adli süreç içinde
yer alan mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar ile cinsel suç, aile içi şiddet mağdurları ve
diğer kırılgan gruba dahil mağdurlarla uygun ortam ve yöntemle görüşme yapılmasını, ikincil
örselenmenin önlenmesini, korunma ihtiyaçlarının tespitini ve ilgili hizmetlere
yönlendirilmesini sağlamak üzere adliyeler bünyesinde özel bir alan olarak adli görüşme
odalarının kurulması, işlerlik kazanması, ilgili personelin görev, yetki, sorumlulukları ile bu
odaların işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir."
"Tanımlar" kenar başlıklı 4 üncü maddesinde; "(1) Bu Yönetmelikte geçen;
...
e) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,
f) Görüşme yapılan/yapılacak kişi: Adli süreç içinde yer alan mağdur, tanık ve suça
sürüklenen çocuklar ile cinsel suç, aile içi şiddet mağdurları ve diğer kırılgan gruba dâhil
yetişkin mağdurları,
...
ifade eder."
"Adli işlemlerin adli görüşme odalarında yürütülmesine ilişkin esaslar" kenar başlıklı
15 inci maddesinin birinci fıkrasında; "(1) Adli görüşme odasının;
a) Öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların,
b) Cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba dâhil
mağdurların, ifade ve beyanlarının alınmasında kullanılması esastır."
Hükümleri yer almaktadır.
Öte yandan; 4 Ekim 2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren 2012/20 sayılı ve Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) konulu Başbakanlık
Genelgesinde,
"... Mağdur çocukların; kolluk kuvvetleri, adli merciler ve sağlık kurumları tarafından
ayrı ayrı değerlendirilmesi ve bu süreçte yaşadıklarını defalarca dile getirmek zorunda
bırakılması, gizliliğin yeterince sağlanamaması, ilgili kurumlarda çocukla görüşme
yapanların; çocuğun ruhsal durumunu gözeterek görüşme yapabilecek yeterlilikte eğitime
sahip olmaması halinde, çocuğun uğradığı travma şiddetlenmektedir.
Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak; çocuk istismarının önlenmesi ve
istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla,
öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek,
adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde
gerçekleştirilmesini temin etmek üzere; Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler/kurumlar
bünyesinde Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) kurulması ve bu merkezlerin işleyişinin Sağlık
Bakanlığınca koordine edilmesi gerekli görülmüştür.
...
Öte yandan; ÇİM'lerin çalışma ve yaygınlaşma sürecinin sağlıklı ve amacına uygun bir
şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri görüşüp karara bağlamak ve bu konuda kurumlar
arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ya da
yardımcısının başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
temsilcilerinin (bakanlıklardan müsteşar yardımcısı, başkanlıklardan başkan yardımcısı
düzeyinde) katılımıyla ÇİM Yönetim ve Koordinasyon Kurulu (Kurul) oluşturulmuştur.
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Kurulun ve ÇİM'lerin çalışma usul ve esasları, aşağıda sayılan hususlar çerçevesinde
Kurul tarafından belirlenecek; sekretarya hizmetleri, alınan kararların ilgili kurumlarca
uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Yargıtay
Başkanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve ilgili İl Cumhuriyet Başsavcılığı
temsilcileri ile katkı sağlayabileceği öngörülen ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, konu ile ilgili uluslararası kuruluş ve
özel sektör temsilcileri de Kurul toplantılarına davet edilebilecektir." denilmiştir.
Bakanlığımızın 19/11/2018 tarihli ve 170 nolu “Çocuk ve Kadınlara Karşı İşlenen
Cinsel Suç Soruşturmaları” konulu Genelgesinde de;
“Öte yandan, mağdur çocuğun; kolluk görevlileri, sağlık çalışanları ve adli merciler
tarafından ayrı ayrı dinlenmesi, tekrarlanan usul işlemleri sebebiyle mağdurun faille tekrar
karşılaşmak durumunda kalması, üçüncü kişiler huzurunda olayı en ince ayrıntısına kadar
defalarca anlatması, yaşanılan travmayı derinleştirebilmektedir.
Cinsel istismar suç soruşturmalarında; mağdur çocukların ikincil örselenmesini
asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli personelin görev yaptığı bir
merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere, 32 ilde 35 hastane/kurum
bünyesinde Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurularak adlî işlemlerin bu merkezlerde uzmanlar
aracılığıyla yerine getirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda, Cumhuriyet başsavcılıkları
tarafından da mümkün olduğu ölçüde cinsel suç mağduru çocuk ifadelerinin bu merkezlerde
alınması belirtilen sakıncaları ortadan kaldıracaktır.
Çocuk İzlem Merkezlerinde mağdurun ifadesi, alanında uzman personel tarafından
aynalı bir odada, ses ve görüntü kaydı yapılarak alınmakta, ifade sırasında aynanın arka
tarafında Cumhuriyet savcısı, kolluk, mağdur çocuk avukatı, adli tıp uzmanı, çocuk psikiyatrı
bulunmakta ve ifadeyi izlemektedir.
Diğer taraftan, 24.02.2017 tarihinde yürürlüğe giren Adlî Görüşme Odaları
Yönetmeliği ile 49 il ve 56 adliyede, 59 adli görüşme odası kurularak, fail ile yüz yüze
gelmesinde sakınca bulunduğu veya ifadesinin özel ortamda alınması gerektiği
değerlendirilen, başta cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları olmak üzere, mağdur,
tanık ve suça sürüklenen çocukların ifade ve beyanlarının uzman aracılığıyla alınmasına
imkân sağlanmıştır.
Bakanlığımız tarafından ayrıca, suç mağdurları ile temas halinde olan kamu
görevlilerinin mağdurlara yaklaşımına ilişkin ilke ve davranış kurallarını içeren “Mağdura
Yaklaşım Kılavuzu” hazırlanmıştır. Uygulamacılar için rehber niteliği taşıyan kılavuzda;
kamu görevlilerinin kırılgan gruba dahil suç mağdurlarına hizmet sunarken dikkat etmeleri
gereken hususlara ilişkin yol gösterici bilgiler verilmiş, bu kapsamda mağdur çocuklara
pedagojik açıdan doğru yaklaşım ilkeleri de belirlenmiştir.
Mağdur çocuğun ifadesinin alınacağı yerde Çocuk İzlem Merkezi bulunmaması
hâlinde, işlenen suç nedeniyle psikolojisi bozulmuş mağdur çocuğun ifadesinin alınması
sırasında Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca uzman bulundurulması ve işlemin görüntülü ve
sesli olarak kayıt altına alınması gerekmektedir.
Şu halde, çocuğun cinsel istismarıyla ilgili soruşturmalarda, olayın çocuk üzerinde
yarattığı etki de dikkate alınarak; çocuğun bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından dinlenmesi
ve ikincil örselenmenin önüne geçilebilmesi amacıyla bu işlem sırasında suçun
nitelendirilmesi için sorulması gereken tüm hususların sorularak olayın aydınlatılması söz
konusu olumsuz etkiyi azaltacaktır. Nitekim, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesi,
soruşturma sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi eşliğinde
görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınan mağdur çocuk ifadesinin, mahkemede yargılama
sırasında da kullanılmasını ve maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından zorunluluk
bulunmadıkça yalnızca bir kez dinlenmesini öngörmektedir.
Maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için zorunluluk bulunması ve ceza
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muhakemesindeki "doğrudan doğruyalık" ilkesi ile "adil yargılanma hakkı"nın bir sonucu
olarak şüpheli, sanık ya da müdafii tarafından mağdur çocuğa soru sormalarına imkan
tanımak amacıyla soruşturma veya kovuşturmada kural olarak bir kez dinlenen mağdur
çocuğun istisnai olarak tekrar dinlenilmesine ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu durumda, ifade ve
beyan alma işlemlerinin Bakanlığımız tarafından çalışma usul ve prensipleri belirlenen adlî
görüşme odalarında yerine getirilmesi, söz konusu odanın bulunmadığı yerlerde ise Ceza
Muhakemesi Kanunu ile Çocuk Koruma Kanununun amir hükümleri uyarınca, çocuğun üstün
yararı
ilkesi
de
gözetilerek
işlemlerin
tamamlanmasının
uygun
olacağı
değerlendirilmektedir.” şeklinde ifadelere yer verilmiştir.
Görüldüğü üzere, 5271 sayılı Kanunun mağdur ile şikeyetçinin haklarını düzenleyen
234 üncü maddesinde; vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan
fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini
isteme hakkına sahip olduğu, mağdurun onsekiz yaşını doldurmamış olması halinde ise istemi
aranmaksızın bir vekil görevlendirilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.
5271 sayılı Kanunun, mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesini düzenleyen 236 ncı
maddesinde ise; işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdurun, bu suça
ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebileceği, maddî gerçeğin
ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden hallerin saklı olduğu, ayrıca mağdur
çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurun tanık olarak
dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi
bulundurulmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.
Öte yandan, 04.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren 2012/20 sayılı Başbakanlık
Genelgesine istinaden cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye
indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek
seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere Sağlık Bakanlığına bağlı 35 hastane/kurum
bünyesinde Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurularak adli işlemlerin bu merkezde uzman
aracılığıyla gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
Diğer taraftan, 24.02.2017 tarihinde yürürlüğe giren Adli Görüşme Odaları
Yönetmeliğine istinaden halihazırda 49 il ve 56 adliyede bulunan 59 Adli Görüşme Odasında
fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu veya ifadesinin özel ortamda alınması
gerektiği değerlendirilen başta mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar olmak üzere cinsel
suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile kırılgan gruba dâhil diğer mağdurların ifade ve
beyanlarının sosyal çalışma görevlisi aracılığıyla alınması sağlanmaktadır.
Benzer şekilde, 19/11/2018 tarihli ve 170 nolu “Çocuk ve Kadınlara Karşı İşlenen
Cinsel Suç Soruşturmaları” konulu Genelgesinde de mağdur çocuğun; kolluk görevlileri,
sağlık çalışanları ve adli merciler tarafından ayrı ayrı dinlenmesinin, tekrarlanan usul işlemleri
sebebiyle mağdurun faille tekrar karşılaşmak durumunda kalmasının, üçüncü kişiler
huzurunda olayı en ince ayrıntısına kadar defalarca anlatmasının yaşanılan travmayı
derinleştirdiği belirtilerek; cinsel suç mağduru çocukların ikincil örselenmesini asgariye
indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli personelin görev yaptığı bir merkezde ve
tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere, kurulmuş olan Çocuk İzlem
Merkezlerinde uzmanlar aracılığıyla söz konusu işlemlerinin yerine getirilmesi istenmiş,
Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından da mümkün olduğu ölçüde cinsel suç mağduru çocuk
ifadelerinin bu merkezlerde alınmasının gereğine dikkat çekilmiştir.
170 nolu Genelgede ayrıca, fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu veya
ifadesinin özel ortamda alınması gerektiği değerlendirilen, başta cinsel suç ve aile içi şiddet
suçu mağdurları olmak üzere, mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların ifade ve
beyanlarının uzman aracılığıyla alınması için hazırlanmış olan adli görüşme odalarının
kullanılması, bu işlem gerçekleştirilirken Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve suç
mağdurları ile temas halinde olan kamu görevlilerinin mağdurlara yaklaşımına ilişkin ilke ve
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davranış kurallarını içeren “Mağdura Yaklaşım Kılavuzu” nun kullanılması, kovuşturma
aşamasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için zorunluluk bulunması ve ceza
muhakemesindeki "doğrudan doğruyalık" ilkesi ile "adil yargılanma hakkı"nın bir sonucu
olarak şüpheli, sanık ya da müdafii tarafından mağdur çocuğa soru sormalarına imkan
tanımak amacıyla soruşturma veya kovuşturmada kural olarak bir kez dinlenen mağdur
çocuğun istisnai olarak tekrar dinlenilmesine ihtiyaç duyulması halinde de adli görüşme
odalarının kullanılması suretiyle mağdurun ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi istenmiş,
mağdurun bulunduğu yerde çocuk izlem merkezi veya adli görüşme odasının bulunmaması
halinde ise 5271 sayılı Kanunun işlenen suç nedeniyle psikolojisi bozulmuş mağdur çocuğun
ifadesinin alınması sırasında Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca uzman bulundurulması ve
işlemin görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınması gerektiğine dikkat çekilmiştir.
Bu itibarla;
1- Çocuk izlem merkezi bulunan yerlerde, mağdur çocukların ve bu kapsamda özellikle
cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmelerinin önüne geçilebilmesi için
ifadelerinin uzmanlar eşliğinde, zorunlu haller dışında tek seferde ve mümkün olduğu ölçüde
bu merkezler kullanılarak ve bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınmasının
2- Adli görüşme odası bulunan yerlerde, başta cinsel suç ve aile içi şiddet suçu
mağdurları olmak üzere, mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların ifade ve beyanlarının
uzman aracılığıyla alınması için hazırlanmış olan adli görüşme odalarının kullanılmasının,
3- Çocuk izlem merkezi veya adli görüşme odası bulunmayan yerlerde ise; Ceza
Muhakemesi Kanunu ile Çocuk Koruma Kanununun amir hükümleri ile çocuğun üstün yararı
ilkesi uyarınca, mağdur çocuk ifadelerinin bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından ve psikoloji,
psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişinin eşliğinde alınması, ayrıca çocuğun
ikincil mağduriyetinin önüne geçilebilmesi açısından ifade alma işleminin görüntülü ve sesli
olarak kayıt altına alınmasının,
4- Çocuk izlem merkezi veya adli görüşme odası bulunmayan yerlerde, mağdur
çocuğun bu merkezlerin veya odaların bulunduğu yerlere kolluk nezaretinde sevki suretiyle
mağdur çocuklar ile yakınlarının daha fazla mağduriyetlerine sebep olunmamasının,
Uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgilerine rica ederim.
Aytekin SAKARYA
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür

* Bu belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.
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