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Suç mağdurlarına sunulacak hak ve hizmetler konusunda çalışmalar yaparak adli süreçte
mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri
çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulmasına katkı sağlamak üzere
kurulan Başkanlığımız, 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 63 Numaralı Suç
M ağdurlannın Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımız ana hizmet birimi
olarak teşkilatlandırılmıştır. Aynı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile taşrada adli destek ve mağdur
hizmetleri müdürlüklerinin kurulmasına yönelik mevzuat alt yapısı oluşturulmuştur.
63 sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yanı sıra,
Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planında adli destek ve mağdur hizmetleri
müdürlüklerinin kurulması ve Ülke geneline yaygınlaştırılması ile ilgili hedef ve faaliyetlere yer
verilmiştir.
Bu kapsamda suç mağdurlarım bilgilendirmek sureti ile hizmet alabilecekleri kurumlara
yönlendirmek, işlenen suç sonrasında mağdurlara destek olmak, kırılgan gruba dâhil suç mağdurlarına
adli süreçte psiko-sosyal destek hizmetleri sunmak ve Adli Görüşme Odalan (AGO) uygulamaları ile
özellikle mağdurların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere 2019
yılında 7 pilot adliyede kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinin (ADM) sayısı hali
hazırda 114’e ulaşmıştır. Söz konusu müdürlüklerin Ülke geneline yaygınlaştırılması yönündeki
çalışmalar devam etmektedir.
Müdürlüklerin kurulmasıyla birlikte; suç mağdurlarının tamamına yönelik etkin bir bilgilendirme
ve yönlendirme sistemi kurulmuş, daha önce aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan
uzmanlar aracılığıyla sadece bu mahkemelere yönelik sağlanan psiko-sosyal destek faaliyetleri adli
süreçteki tüm birimleri kapsayacak şekilde genişletilmiş, hizmet sunumuna ilişkin standartlar
geliştirilerek vaka yönetiminin uygulandığı, adli görüşme odalarının kullanıldığı mağdur odaklı
uygulamalar faaliyete geçirilmiştir.
63 sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Danışma
Kurulu ve koordinasyon kurulları" kenar başlıklı 12 nci maddesinde; "(1) Bu Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi kapsamına giren hizmetlerin sunumuna ve hizmet sunumunda karşılaşılan sorunların
çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla
Bakanlıkta Danışma Kurulu, müdürlük bulunan yerlerde ise koordinasyon kurulu oluşturulur. Kurul
toplantılarına, görüşlerine başvurulmak üzere sivil toplum kuruluşları temsilcileri de davet edilebilir.
Kurulların oluşumu ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir." hükmüne
yer verilmiştir.
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Bu kapsamda adli süreçte suç mağdurlanna ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere sağlanacak
hizmetler ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelere sunulacak hizmetlerin yerine getirilmesine dair
görev, yetki ve sorumluluklarla birlikte buna ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere Bakanlığımız
tarafından hazırlanan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik hazırlanırken alınan kurum görüşleri de dikkate alınarak söz konusu Yönetmeliğin 17
ilâ 19 uncu maddelerinde Adalet Bakanlığı nezdinde, adli destek ve mağdur hizmetlerine ilişkin danışma
organı nitehğinde görev yapmak üzere ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında ilgili Bakanlık ve kurum
temsilcilerinin katılımı ile Danışma Kurulunun oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esaslarına
ilişkin hükümlere yer verilmiş, yine aynı Yönetmeliğin 28 ilâ 30 uncu maddelerinde de müdürlük kurulan
yerlerde sunulan adli destek ve mağdur hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artıniması amacıyla
uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere Cumhuriyet başsavcısı
veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekilinin başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile
sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla kurulacak koordinasyon kurullarının oluşturulması,
görevleri ve çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.
Bu kapsamda merkezde kurulacak Danışma Kurulunda Türkiye Barolar Birliği Başkam veya
temsilcisine, yine müdürlük bulunan yerlerde kurulacak koordinasyon kurullanna da Baro başkanı veya
temsilcisine yer verilmiştir. Danışma Kurulunun yılda en az bir kez, Koordinasyon Kurullannın ise yılda
en az iki kez toplanması öngörülmektedir.
Bu itibarla;
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği yazımız ekinde gönderilmiş olup tüm barolara
duyurulması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Ramazan GURKAN
Hâkim
Bakan a.
Başkan V.

Ek:
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği (21 sayfa)
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YÖNETMELİK
A d a le t B a k a n lığ ın d a n :

ADLİ D ESTEK VE M AĞ DUR
H İZM ETLERİ YÖ NETM ELİĞ İ
BİRİNCİ KISIM
G enel Hüküm ler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, K apsam , D ayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetm eliğin amacı; adli süreçte suç m ağdurlarına ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere
sağlanacak hizm etler ile Cum huriyet başsavcılıklan ve m ahkem elere sunulacak hizm etlerin yerine getirilm esine dair
görev, yetki ve sorum luluklar ile buna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
M ADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; adli süreçte suç m ağdurlanna ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere
sunulacak hizm etler ile Cum huriyet başsavcılıkları ve m ahkem elere sunulacak hizm etlere ilişkin temel ilkeleri,
yüküm lülükleri, merkez ve taşra teşkilatının çalışm a usul ve esaslarmı kapsar
Dayanak
M ADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza M uhakem esi K anununun 52, 234 ve
236 ncı maddeleri, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Korum a K anununun 15, 22, 32, 33, 34, 35 ve 39 uncu
m addeleri, 9/1/2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile M ahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine D air
K anunun 5, 6 ve 7 nci maddeleri, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resm î G azete’de yayım lanan 1 sayılı
Cum hurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkm da Cum hurbaşkanlığı K ararnam esinin 53 üncü maddesi, 10/6/2020 tarihli ve
31151 sayılı Resm î G azete’de yayım lanan 63 sayılı Suç M ağdurlarının D esteklenm esine D air Cum hurbaşkanlığı
Kararnam esinin 12 ve 16 ncı m addelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
M ADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Adalet kom isyonu: Adli yargı ilk derece m ahkem esi adalet komisyonunu,
b) Adli destek hizmetleri: Cum huriyet başsavcılığı veya mahkem elerin talebiyle ya da kişilerin başvurusu ile
psikolog, pedagog, sosyal çalışm acılar ve ilgili diğer personel aracılığıyla sunulan hizmetleri,
c) Adli destek görevlisi: Adli Destek ve M ağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile adli destek ve m ağdur
hizm etleri m üdürlükleri bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışm acı olarak çalışanlan,
ç) Adli görüşme: M ahkemelerden veya Cum huriyet başsavcılıklarından adli görüşm e odasına yönlendirilen
dosyalardaki kişilerle adli görüşm e odalarında yaşlarına ve içinde bulunduklan durum a uygun şekilde adli destek
görevlisi aracılığıyla yapılan görüşmeyi,
d) Adli görüşmeci: Adli görüşm e odasında çalışm ak üzere görevlendirilen adli destek görevlisini,
e) Bakan: Adalet Bakanını,
f) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
g) Bakmakla yüküm lü olunan kişi: Suç dolayısıyla ölenin eşini, çocuğunu, anasını, babasını, kardeşini veya
ölenle evlatlık bağı bulunanları,
ğ) Başkan: Bakanlık Adli Destek ve M ağdur Hizmetleri Dairesi Başkanını,
h) Başkanlık: Bakanlık Adli D estek ve M ağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığını,
ı) Gönüllü: Adli destek ve m ağdur hizm etleri m üdürlüğünde bilgi, beceri ve ilgi alanları doğrultusunda
gönüllülük esasına göre çalışan kişiyi,
i) K ınlgan grup: Adli destek görevlileri tarafından yapılan bireysel değerlendirm e sonucunda suçtan daha fazla
etkilendiği ve korunm ası gerektiği tespit edilen m ağdurlar ile adli sisteme dâhil olan çocukları,
j) Mağdur: Suç nedeniyle fiziksel, zihinsel, ruhsal veya ekonom ik olarak doğrudan zarar gören gerçek kişiyi,
k) Müdür: Adli destek ve m ağdur hizmetleri müdürünü,
1) M üdürlük: Adli destek ve mağdur hizmetleri m üdürlüğünü,
m) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,
ifade eder
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve İşbirliği
Temel ilkeler

M ADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan destek ve hizm etlerin yerine getirilm esinde eşitlik, insan
onuruna saygı, dürüstlük ve m ahrem iyet ilkeleri esas alınarak aşağıdaki hususlara riayet edilir:
a) Cinsiyet, yaş, engellilik, ırk, toplumsal sınıf, dil, din, siyasi görüş veya diğer sebeplerle aynm cılık
yapılamaz; aşağılayıcı, onur kırıcı söylem ve davranışlarda bulunulamaz.
b) Herkesin özel ve farklı olduğu kabul edilerek, görüşme ve işlem ler gerçekleştirilirken yazılı ya da sözlü
iletişimde yalın ve açık bir dil kullanılır.
c) Hizmetin sunumu sırasında elde edilen kişisel verilerin ve düzenlenen raporların gizliliği ilgili m evzuat
hükümleri kapsamında korunur. Bu veriler ilgili m evzuatta öngörülen hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez.
ç) M esleki etiğe ve tarafsızlığa gölge düşürecek tutum , davranış ve ilişkilerden kaçınılır.
d) Kişilerin, örselenm elerine yol açabilecek eylemlerin engellenmesi, ilgili m evzuat hüküm leri saklı kalmak
kaydıyla istemedikleri kişilerle yüz yüze getirilm em eleri, güvenliklerinin sağlanm ası ve temel ihtiyaçlarının
karşılanması için gereken tedbirler alınır.
(2) M ağdurlara yönelik iş ve işlem ler yerine getirilirken; m ağdura azami saygının gösterilm esinin yanında,
m ağdurun anlama ve anlaşılma hakkı gözetilir.
(3) Sunulan hizmetler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kişinin örselenm esini engelleyecek şekilde
işbirliği ve karşılıklı iletişim içerisinde, gecikm eksizin, koordineli ve etkin bir şekilde yerine getirilir.
Çocuğun üstün yaran
M ADDE 6 - (1) Çocuklara yönelik tüm iş ve işlem ler ile hizm et sunum unda çocuğun üstün yaran ilkesi esas
alınır.
(2) Çocuklar hakkmdaki iş ve işlemler, çocuğun örselenm esini engelleyecek şekilde zam anında ve m üm kün
olan en kısa sürede gerçekleştirilir. Zorunluluk olmadıkça bu işlem ler tekrar edilmez.
(3) İfade ve beyan işlemlerinde, m ağdur çocukların kaygı düzeyini düşürerek kendilerini daha rahat ifade
edebilmelerini sağlam ak amacıyla adli destek görevlilerinin uzmanlığından faydalanılır.
(4) Çocuklar adli süreçler hakkında gelişim düzeylerine uygun şekilde bilgilendirilir.
(5) Anlama ve anlaşılma hakkı gözetilerek çocukların alınacak kararlar öncesinde kendilerini ifade etm elerine
olanak tanınır.
(6) Çocukların örselenm elerine neden olabilecek eylem lerin önlenmesi am acıyla gerekli tedbirler alınır.
Başvuru ve işbirliği
M ADDE 7 - (I) M ağdurlann, bu Yönetmelikteki hizm et ve yardım lardan faydalanabilm eleri için kolluğa,
C ıunhuriyet başsavcılığına veya müdürlüğe başvurm aları ve işbirliği içerisinde hareket etm eleri gerekir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmetlerin sunum unda, başvuru koşulu çocuklar için aranmaz.
İKİNCİ KISIM
Teşkilat
BİRİNCİ BÖLÜM
M erkez Teşkilatı
Başkanlık ve Danışm a Kurulu
M ADDE 8 - (1) Adli destek ve m ağdur hizmetleri. Bakanlık merkez teşkilatında Başkanlık tarafından
yürütülür.
(2)
Bakanlıkta, adli destek ve mağdur hizmetleri ile bu hizm etlerin koordinasyonuna ilişkin danışm a organı
olarak Danışma Kurulu oluşturulur.
Başkanlığın görev ve yetkileri
M ADDE 9 - (1) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:
a) K ınlgan gruba yönelik hak ve hizm etlerin geliştirilm esi ve uygulanm asına ilişkin faaliyetleri yürütmek.
b) M ağdurların kendilerine tanınan haklar ve yardım lar konusunda bilgilendirilm esine yönelik çalışm alar
yürütmek.
c) Adli desteğe ihtiyaç duyanlara uygun m üdahale programları geliştirmek, tekrarianan mağduriyetleri
önleyici tedbirler alm ak ve psiko-sosyal destek hizm etlerinin geliştirilm esine ve uygulanm asına yönelik faaliyetleri
yürütmek.
ç) M ağdurların adalete erişimini güçlendirm eye yönelik çalışm alar yapm ak ve uygulamak.
d) Adli süreçte tanıklara yönelik hizm etlerin geliştirilm esine ve uygulanm asına ilişkin faaliyetleri yürütmek.
e) Adliyelerde görev alan pedagog, psikolog ve sosyal çalışm acı gibi uzm anların çalışm a usul ve esaslarını
belirlemek.
f) Adli yardım la ilgili m evzuatın Bakanlığa verdiği görevleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde
yürütm ek ve adli yardım hizm etlerinin etkin ve verimli bir şekilde işleyişine yönelik tedbirleri almak.
g) Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
yapmak.
ğ) M ağdurlann her alanda desteklenmesini sağlam ak am acıyla toplum sal farkındalığı artırıcı faaliyetlerde
bulunmak.

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Şube müdürlükleri
M ADDE 10 - (1) Başkanlık aşağıdaki şube m üdürlüklerinden oluşur:
a) Adli Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü.
b) Çocuk Destek Hizmetleri Şube M üdürlüğü.
c) Kadın D estek Hizmetleri Şube M üdürlüğü.
ç) Tanık ve Diğer M ağdur Destek Hizmetleri Şube M üdürlüğü.
d) Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü.
e) İdari ve Mali Hizmetler Şube M üdürlüğü.
Adli Yardım Hizmetleri Şube M üdürlüğü
M ADDE 11 - (1) Adli Yardım Hizmetleri Şube M üdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Adli yardım hizm etlerinin kalitesinin artırılm asına ve bu hizm etten faydalananların adalete erişim lerinin
güçlendirilm esine yönelik çalışm alar yürütmek.
b) Adli yardım alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen etkinliklere katılmak,
projeler geliştirmek ve adli yardım m evzuatının geliştirilm esine katkıda bulunmak.
c) Sunulan adli yardım hizm etlerinin etkinliğinin artınim ası için Türkiye Barolar Birliği, barolar ve diğer ilgili
birim lerle işbirliği içinde çalışmak.
ç) M evzuatla ya da Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Çocuk D estek H izm etleri Şube M üdürlüğü
M ADDE 12 - (1) Çocuk Destek Hizmetleri Şube M üdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Suça sürüklenen, mağdur veya tanık sıfatıyla adli sürece dâhil olan çocuklara yönelik psiko-sosyal
m üdahale ve temel yaklaşım programları geliştimıek.
b) Adli sürece dâhil olan çocukların sahip oldukları haklar ile kam u kurum ve kuruluşlarınca kendilerine
sunulan hizm etler konusunda bilgilendirilm elerine yönelik çalışm alar yapmak.
c) Çocuk hakları alanında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen etkinliklere katılm ak ve
m evzuatın geliştirilm esine katkıda bulunmak.
ç)

Çocuk

adaleti

alanındaki

hizm etlerin

kalitesinin

artırılması
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erişim inin

güçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek.
d) Çocuklara yönelik hizm et sunan kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlan ile koordineli
şekilde çalışm alar yürütmek.
e) Çocuk hak ve politikalanna ilişkin olarak ihtiyaç duyulan konularda araştırm a, incelem e ve analiz
çalışmaları yürütmek.
f) M evzuatla ya da Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Kadm D estek H izm etleri Şube M üdürlüğü
M ADDE 13 - (1) Kadın Destek Hizmetleri Şube M üdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Kadın mağdurlara yönelik psiko-sosyal m üdahale program lan geliştirmek.
b) Kadın m ağduriann sahip olduklan haklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kendilerine sunulan hizm etler
konusunda bilgilendirilm elerine yönelik çalışm alar yapmak.
c) Ulusal ve uluslararası gelişm eleri takip etmek, düzenlenen etkinliklere katılm ak ve m evzuatın
geliştirilm esine katkıda bulunmak.
ç) Şiddet m ağduru kadınlara sunulan hizm etlerin etkinliğinin artırılm ası ile kadın m ağduriann adalete
erişim inin güçlendirilm esine yönelik araştırma, incelem e ve analiz çalışm aları yapm ak ve projeler geliştirmek.
d) Şiddet m ağduru kadınlara yönelik hizm et sunan kam u kurum ve kuruluşlan ve sivil toplum kuruluşları ile
koordineli şekilde çalışm alar yürütmek.
e) M evzuatla ya da Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Tanık ve Diğer M ağdur Destek H izm etleri Şube M üdürlüğü
M ADDE 14 - (1) Tanık ve Diğer M ağdur Destek Hizmetleri Şube M üdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Tanıkları sahip olduklan haklar ile görev ve yüküm lülükleri konusunda bilgilendirm ek üzere çalışm alar
yürütmek.
b) D iğer şube m üdürlüklerinin görev alanı dışm da kalan yaşlı ve engelliler ile mülteci ve geçici korum a
altındaki yabancılar gibi kınlgan gruba dâhil m ağdurları sahip olduklan haklar ile kamu kurum ve kuruluşlan
tarafmdan kendilerine sunulan hizm etler konusunda bilgilendirm ek üzere çahşm alar yürütmek.
c) Tanıklar ile diğer şube müdürlüklerinin görev alanı dışında kalan m ağdurlara yönelik psiko-sosyal
m üdahale program ları geliştirmek.
ç) Tanıklığın önem ve değerine ilişkin farkındalık oluşturm ak üzere çalışm alar yürütmek.
d) Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, düzenlenen etkinliklere katılm ak ve mevzuatın
geliştirilm esine katkıda bulunmak.
e) Tanıklar ile diğer şube müdürlüklerinin görev alanı dışında kalan m ağdurlara hizm et sunan kam u kurum ve
kuruluşlan ve sivil toplum kuruluşlan ile koordineli şekilde çahşm alar yürütmek.

f) ihtiyaç duyulan konularda araştırma, incelem e ve analiz çalışmaları yürütmek, projeler geliştirmek.
g) M evzuatla ya da Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Taşra Teşkilatı Şube M üdürlüğü
M ADDE 15 - (1) Taşra Teşkilatı Şube M üdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) M üdürlükler aracılığıyla sunulan hizm etlerin koordinasyonunu ve yeknesaklığını sağlamak.
b) M üdürlüklerin çalışma usul ve esaslarım belirlem ek, yürütülen çalışm alan takip ederek hizm et kalitesinin
artırılm asını sağlamak.
c) Adli görüşme odalarının çalışm a usul ve esaslarım belirlemek.
ç) Adli görüşme odalarının etkin kullanımı ile adli görüşm enin niteliğinin artırılm asına yönelik faaliyetler
yürütmek.
d) Adli görüşme odalarında yapılan görüşm elere ve müdürlüklerde sunulan hizm etlere ilişkin istatistiki verileri
toplamak.
e) M üdürlüklerin ve adli görüşme odalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışm alar yürütmek.
f) Taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik eğitim ve uygulam a faaliyetlerini ilgili birim ler ile işbirliği
içerisinde düzenlemek.
g) M evzuatla ya da Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
İdari ve M ali H izm etler Şube M üdürlüğü
M ADDE 16 - (1) İdari ve Mali Hizm etler Şube M üdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın faaliyetlerinin etkin ve verim li şekilde yürütülebilm esi için ihtiyaç duyulan idari işleri
planlam ak ve yürütmek, gerekli araç, gereç ve m alzeme ile hizm et alım lannı gerçekleştinnek.
b) Başkanlığa ait yazışma, evrak kayıt, doküm antasyon ile arşiv iş ve işlemlerini yürütmek.
c) Başkanlıkta çalışanların göreve başlama, ayrılm a ve izin gibi durum larıyla ilgili olarak gerekli işlemleri
yapmak.
ç) Başkanlığa tahsis edilen ödeneklerin takibi ile tahakkuk iş ve işlemlerini yapmak.
d) Her türlü teknik, bakım ve onarım işlerini yaptırmak.
e) Başkanlığın taşınır kayıtlannı tutmak.
f) M evzuatla ya da Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
İKİNCİ BÖLÜM
Danışm a K urulu, Çalışm a Usul ve Esasları
Danışm a K urulunun oluşumu
M ADDE 17 - (1) Bakanlıkta, adli destek ve m ağdur hizm etlerine ilişkin danışm a organı niteliğinde görev
yapm ak üzere ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında Danışm a Kurulu oluşturulur.
(2) Danışm a Kurulunda aşağıdaki üyeler yer alır:
a) Aile ve Sosyal Hizm etler Bakanlığı Bakan Yardımcısı.
b) Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı.
c) İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı.
ç) M illî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı.
d) Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı.
e) Türkiye Barolar Birliği Başkanı veya temsilcisi.
f) Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek, üniversitelerin biri hukuk fakültelerinden, biri ise sosyal
hizm et, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölüm lerinden olm ak üzere profesör veya doçent unvanına
sahip öncelikle bu Yönetm eliğin içerdiği konularda çalışmaları bulunan iki öğretim üyesi.
g) Adli D estek ve M ağdur H izmetleri Dairesi Başkanı.
(3) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yerine getirilir.
Danışm a Kurulunun görevleri
M ADDE 18 - (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Adli destek ve m ağdur hizmetlerinin sunum una ilişkin m evzuat ve uygulam aları değerlendirm ek,
karşılaşılan sorunların çözüm üne yönelik tavsiye niteliğinde kararlar almak.
b) Adli destek ve m ağdur hizm etlerinin daha etkin ve verimli şekilde sunulm asını sağlam ak am acıyla ilgili
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
c) M evzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışm a K urulunun çalışma usul ve esasları
M ADDE 19 - (1) Danışma Kurulu her takvim yılında en az bir defa toplanır. Kurul başkanı, gerekli g ö r d ü p
hallerde Danışm a Kurulunu toplantıya çağırabilir.
(2) Başkanlıkça, toplantı tarihinden en az 1 ay önce Danışma Kuruluna üye gönderecek kurum lara toplantının
yerini, tarihini ve saatini belirten davet yazısı gönderilir. Davet yazısında toplantıya katılacak kişiler ile gündeme
ilişkin öneri ve görüşlerin bildirilmesi istenir.
(3) Gelen öneri ve görüşler ile m üdüriüklerin ve koordinasyon kurullarının yıllık faaliyet raporiarı dikkate
alınarak hazırlanan gündem toplantı tarihinden en az on beş gün önce üyelere gönderilir.

(4) Danışm a Kurulu toplantılarına uzman kişiler, sivil toplum kuruluşları ile diğer kurum veya kuruluşların
temsilcileri davet edilerek görüşleri alınabilir.
(5) Danışm a Kurulu toplantısında gündem Başkanlıkça takdim edilir. Toplantıya katılanlann çoğunluğunun
oyuyla yeni konular gündeme alınabilir.
(6) Toplantı içeriği ile alınan kararlar tutanağa bağlanır ve Danışm a Kurulu üyelerince imzalanır. Kararlar
B aşkanlıkça ilgili kurum ve kuruluşlara iletilir.
(7) Alm an kararlar toplantıya katılan Bakanlıklarca ilgili kurum lara genelge veya duyuru hâlinde bildirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşra Teşkilatı
M üdürlük ve hizmetin yürütülmesi
M ADDE 20 - (I) Adli destek ve m ağdur hizmetleri, bulundukları adliyedeki Cum huriyet başsavcılığı ile
m ahkem elere yönelik hizm et sunan m üdürlükler tarafından yürütülür.
(2) A dalet kom isyonu bulunan yerlerde Bakanlığa bağlı olarak Cum huriyet başsavcılığının gözetim ve
denetiminde müdürlük kurulur.
(3) İş durum u ve coğrafi konum göz önüne alınarak adalet kom isyonu bulunm ayan yerlerde B akanlık onayı ile
m üdürlükler veya müdürlüğe bağlı bürolar kurulabilir.
(4) M üdürlüklerde bir müdür ile yeterli sayıda adli destek görevlisi ve yardım cı personel bulunur.
(5) Adli destek ve mağdur hizmetlerinin etkin ve bütüncül sunumunu sağlam ak am acıyla m üdürlük bulunan
yerlerde koordinasyon kım ıllan oluşturulur.
M üdürlüğün görevleri
M ADDE 21 - (1) M üdürlüğün görevleri şunlardır:
a) M ağdurlan kendilerine tanınan haklar ve yardım lar konusunda bilgilendirm ek ve yönlendirm ek.
b) Adli süreçte, kırılgan gruba yönelik destek hizm etlerini sunmak.
c) Adli desteğe ihtiyaç duyanlara uygun m üdahale program lannı uygulam ak, tekrarlanan m ağduriyetlerini
önleyici tedbirler alm ak ve psiko-sosyal destek faaliyetlerini yürütmek.
ç) Adli süreçte görev alan adli destek görevlilerinin koordineli ve etkin şekilde çalışm alarını sağlamak.
d) M ağdurların adalete erişim inin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek.
e) Adli süreçte tanıklann desteklenm esine yönelik hizm etleri sunmak.
f) Adli yardım hizm etlerine ilişkin bilgilendirm e yaparak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde hizm etin
etkin sunulm asına yönelik faaliyetleri yürütmek.
g) Görev alanıyla ilgili hizm et sunan kamu kurum ve kuruluşlan veya sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
yapmak.
ğ) M üdürlüğün görev alanına giren konularda toplum sal farkm dalığı artırıcı faaliyetlerde bulunmak.
h) M evzuatla veya Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Bürolar
M ADDE 22 - (1) M üdürlük bünyesinde aşağıdaki bürolar bulunur:
a) Bilgilendirm e ve yönlendim ıe bürosu.
b) Kırılgan grup destek bürosu.
c) Ceza yargılam ası destek bürosu.
ç) Hukuk yargılam ası destek bürosu.
d) Adli yardım hizmetleri bürosu.
Bilgilendirm e ve yönlendirm e bürosu
M A D D E 23 - (1) Bilgilendirm e ve yönlendirm e bürosunun görevleri şunlardır:
a) Başvuran ya da yönlendirilen kişileri, kamu kurum ve kuruluşlan tarafından kendilerine sunulan hizm etler
konusunda bilgilendirmek.
b) 38 inci madde uyarınca bireysel değerlendirm e yapılm ası gerektiği düşünülen m ağdurlan rızalan dâhilinde
sisteme kaydederek kırılgan grup destek bürosuna yönlendirmek.
c) M ağdurları, kamu kurum ve kuruluşlan tarafından kendilerine sunulan hizm etlerden faydalanabilm eleri
am acıyla ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.
ç) M üdürlüğe gelen evrakın gereğini yapmak.
d) Koordinasyon kurulunun sekretarya hizm etlerini yerine getirmek.
e) M üdür tarafm dan verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Kırılgan grup destek bürosu
M A D D E 24 - (1) Kırılgan grup destek bürosunun görevleri şunlardır:
a) Yapılan bireysel değerlendirm e sonucunda kırılgan gruba dâhil olduğu tespit edilen m ağdurlara yönelik adli
destek planı hazırlayarak psiko-sosyal destek sağlamak.
b) Adli süreçte etkin desteğe ihtiyaç duyan m ağdurlara yönelik hizm etlerde vaka yönetim i uygulamak.
c) Adli görüşme odalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
ç) M üdür tarafindan verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Ceza yargılam ası destek bürosu
M ADDE 25 - (1) Ceza yargılam ası destek bürosunun görevleri şunlardır:
a) Cum huriyet başsavcılıkları ve m ahkem eler tarafından 5395 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci
fıkrası, 22 nci m addesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 34 üncü, 35 inci ve 39 uncu m addeleri gereğince yapılm ası
istenen işlemleri yapmak.
b) Cum huriyet başsavcılıkları ve m ahkem eler tarafından 5271 sayılı Kanunun 236 ncı m addesi gereğince
yapılm ası istenen işlemleri yapmak.
c) M üdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Hukuk yargılam ası destek bürosu
M ADDE 26 - (1) Hukuk yargılaması destek bürosunun görevleri şunlardır:
a) M ahkem eler tarafından 4787 sayılı Kanunun 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri gereğince yapılm ası istenen
işlemleri yapmak.
b) Adli destek görevlilerinin görev alanına giren konularda hukuk m ahkem elerinin taleplerine ilişkin iş ve
işlemleri yapmak.
c) M üdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Adli yardım hizmetleri bürosu
M ADDE 27 - (1) Adli yardım hizm etleri bürosunun görevleri şunlardır:
a) Adli yardım a ihtiyaç duyanlara, bu hizmete başvurabilm eleri için gerekli olup UYAP üzerinden temin
edilebilen bilgi ve belgelerin toplanm asında yardım cı olmak ve ilgili birim lere yönlendirm ek.
b) Baroların adli yardım büroları ile eşgüdüm hâlinde çalışmak.
c) M üdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
K oordinasyon Kurulu, Çalışm a Usul ve Esasları
K oordinasyon kurulunun oluşumu
M A D D E 28 - (1) M üdürlük kurulan yerlerde sunulan adli destek ve m ağdur hizm etlerinin etkinliğinin ve
verim liliğinin artınim ası amacıyla uygulam ada karşılaşılan sorunların çözüm üne ilişkin önerilerde bulunm ak üzere
Cum huriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cum huriyet başsavcıvekilinin başkanlığında ilgili kam u kurum ve
kuruluşlan ile sivil toplum kuruluşlarının tem silcilerinin katılım ıyla koordinasyon kurulu oluşturulur.
(2) Koordinasyon kurulunda aşağıdaki üyeler yer alır:
a) Adli destek ve m ağdur hizm etleri müdürü.
b) Aile ve sosyal hizm etler müdürü veya şube müdürü.
c) Baro başkanı veya temsilcisi.
ç) Belediye başkanı.
d) Emniyet müdürü.
e) Gençlik ve spor müdürü.
f) Jandarm a komutanı.
g) M illî eğitim müdürü.
ğ) Sağlık müdürü.
h) Sosyal yardım laşma ve dayanışm a vakfı müdürü.
ı) Cum huriyet başsavcılığınca, m ağdur haklan alanında hizm et sunan dem ek ve vakıflar arasından belirlenen
bir temsilci.
K oordinasyon kurulunun görevleri
M A D D E 29 - (1) Koordinasyon kurulunun görevleri şunlardır:
a) Adli destek ve m ağdur hizm etlerinin sunulm asında uygulam ada karşılaşılan sorunlan değerlendirm ek ve
çözüm önerilerinde bulunmak.
b) İlgili kam u kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini sağlam ak, sunulan
hizm etlerin etkinliğini artırm ak amacıyla projeler ve uygulam alar geliştirmek,
c) Hakkında vaka yönetimi uygulanan mağdurlara diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları
tarafından sunulan hizm etlerde etkinliğin ve koordinasyonun sağlanabilm esi için alınması gereken tedbirleri
değerlendirmek.
ç) M evzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
K oordinasyon kurulunun çalışma usul ve esasları
M ADDE 30 - (1) Koordinasyon kurulu her takvim yılında en az iki defa toplanır. Kurul başkanı, gerekli
gördüğü hâllerde kurulu toplantıya çağırabilir.
(2) M üdürlükçe toplantı tarihinden en az yirmi gün önce koordinasyon kuruluna üye gönderecek kum m lara
toplantının yerini, tarihini ve saatini belirten davet yazısı gönderilir. Davet yazısında toplantıya katılacak kişiler ile
gündeme ilişkin öneri ve görüşlerin bildirilmesi istenir,
(3) Kurum ların öneri ve görüşleri de dikkate alınarak hazırlanan gündem toplantı tarihinden en az bir hafta
önce üyelere gönderilir.

(4) M ağdur destek hizmetleri alanında çalışan ve kırılgan gruplara hizm et sunan kurum ve kuruluşlar ile sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri de kurul toplantılarına davet edilebilir.
(5) Koordinasyon kurulu toplantısında gündem
çoğunluğunun oyuyla yeni konular gündeme alınabilir.

m üdürlükçe

takdim

edilir.

Toplantıya

katılanlarm

(6) Toplantı içeriği ile alınan kararlar tutanağa bağlanır ve koordinasyon kurulu üyelerince imzalanır. Kararlar
ilgili kurum ve kuruluşlara iletilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
M üdürlükçe M ağdur H izm etlerinin Sunumu
BİRİNCİ BÖLÜM
Bilgilendirm e ve Yönlendirm e H izm etleri
Bilgilendirm e hizmetleri
M ADDE 31 - (1) Suç mağdurlarına, talepleri hâlinde m üdürlükçe;
a) M ağduru olduğu suçu nereye ve nasıl bildirebileceği,
b) Adli sürecin işleyişi ve m ağdurun bu süreçteki yeri,
c) Destek ve yardım almak için hangi kurum veya kuruluşlara başvurabileceği,
hususlarında bilgilendirm e hizmeti sunulur.
Bilgilendirm e yöntem leri
M ADDE 32 - (1) Bilgilendirme ve yönlendirm e bürosuna başvuran tüm suç m ağdurlarına sözlü veya yazılı
bilgilendinne yapılır.
(2) Bilgilendirmede mağdurun yaş, engellilik, anlam a ve kendini ifade etme gibi bireysel özellikleri dikkate
alınarak belirlenecek teknikler kullanılır.
(3) Adli süreçte mağdurların sahip oldukları haklar ve ilgili kurum lar tarafından kendilerine sunulan
hizm etlere ilişkin bilgilerin yer aldığı broşür, afiş ve kılavuz gibi m ateryaller de bilgilendirm e am acıyla kullanılabilir.
(4) M ağdurlann bilgilendirilm esinde bilişim sistemlerinin yanı sıra yazılı, görsel ve sosyal m edya ile kamu
spotu gibi iletişim araçlarından da yararlanılabilir.
Yönlendirm e hizmetleri
M ADDE 33 - (1) İhbar ve şikâyette bulunm ak istemesi hâlinde mağdur. Cum huriyet başsavcılığına
yönlendirilir.
(2) M üdürlüğe başvuranlar m ağduriyet türüne göre kendilerine hizm et verebilecek ilgili kam u kurum ve
kuruluşlan konusunda bilgilendirilir ve yönlendirilir.
(3) Kam u kurum ve kuruluşlannca sunulan hizm etlere yönelik hazırlanan bilgilendirici m ateryaller mağdurlara
verilir.
(4) M üdürlüğe başvuruda bulunan ve korunma ihtiyacı olan çocuk, kadın, yaşlı ve engelliler. Aile ve Sosyal
Hizm etler Bakanlığının il müdürlüğüne veya sosyal hizm et m erkezlerine ya da belediyelere bildirilir ve yönlendirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Yargılamasma Yönelik Destek Hizm etleri
M ağdurun dinlenilmesinde uzman desteği
M ADDE 34 - (1) 5271 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince m ağdur çocuklarm veya
işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulm uş olan diğer m ağdurlann tanık olarak dinlenilm esi sırasında Cum huriyet
savcısı veya hâkim tarafından talep edilmesi hâlinde adli destek görevlisi bulundurulur.
(2) Cum huriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının özel ortam da alınması gerektiği ya da şüpheli
veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya m ağdurların ifade ve beyanları özel
ortamda adli destek görevlisi aracılığıyla alınır.
(3) Adli destek görevlileri tarafından sunulan destek hizm etleri şunlardır;
a) Cum huriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanına başvurulm adan önce m ağdurla içinde
bulunduğu ortam , ilgili kişiler ve ifade sürecine ilişkin görüşm e yapmak.
b) M ağdurun adli süreçte kendisini rahat ifade edebilmesi için alınması gereken tedbirleri Cum huriyet savcısı
veya hâkime bildirmek.
c) Cum huriyet savcısı veya hâkim tarafından m ağdurun ifade veya beyanının alınm ası sırasm da kaygı
düzeyinin düşürülm esi ve kendisini daha rahat ifade edebilmesini sağlam ak am acıyla yanında bulunmak.
ç) Birinci fıkra kapsam ında m ağdurun ifade veya beyanının özel ortam da alınması gerektiğinin anlaşılm ası ya
da şüpheli veya sanıkla yüz yüze getirilm em esinin uygun olacağına kanaat getirilm esi hâlinde adli görüşm e odasının
kullanılm asını önermek.
d) Cum huriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade veya beyan alınması sırasında sürecin kolaylaştınim asm a
yönelik tavsiyede bulunm ak ve talep edilen iş ve işlemleri yapmak.
e) İfade veya beyan işlemi sırasında kişinin kendisini rahat şekilde ifade edip edem ediği, fiziksel ve zihinsel
gelişim inin yaşı ile uyum lu olup olmadığı ve diğer belirtiler hususunda görüşlerini sunmak.

f)

ifade veya beyan işlemi bittiğinde kişinin acil korunma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi durum unda uygun

koruma tedbirlerini talep etmek.
g) İfade veya beyan işlemi sırasm da mağdurun kırılgan gruba dâhil olabileceğinin anlaşılması hâlinde bireysel
değerlendirm e yapılm ak üzere m ağduru kırılgan grup destek bürosuna yönlendirm ek.
Çocuklara yönelik hizmetler
M ADDE 35 - (1) 5395 sayılı Kanun uyannca Cum huriyet başsavcılığı, m ahkem e veya hâkim in istem i üzerine
suça sürüklenen veya korunma ihtiyacı olan çocuklann kaygı düzeylerinin düşürülm esi, kendilerini rahat ifade
edebilmeleri ve haklarmda gereken tedbirlerin belirlenebilm esi için müdürlükçe adli destek görevlisi görevlendirilir.
(2) Cum huriyet savcısı çocuğun üstün yararı ilkesi uyarınca tedbir odaklı yaklaşım ın bir neticesi olarak uygun
koruyucu ve destekleyici tedbirlerin belirlenebilm esi, çocuğun ifadesinin alınm ası, sosyal incelem e raporu
hazırlanm ası veya çocuk hakkındaki diğer işlemlerin yerine getirilebilmesi için m üdürlükten adli destek görevlisi
görevlendirilmesini isteyebilir.
(3) M ahkeme veya hâkim, çocuğun ifadesinin alınması, sosyal inceleme raporu hazırlanm ası veya diğer
işlem ler sırasında kendisini rahat ifade edebilmesi ve uygun koruyucu ve destekleyici tedbirlerin belirlenebilm esi için
m üdürlükten adli destek görevlisi görevlendirilmesini isteyebilir.
(4) Adli destek görevlisi tarafından yukandaki işlemlerin yapılması sırasında çocuğun km lgan gruba dâhil
olabileceğinin anlaşılması hâlinde bireysel değerlendirme yapılm ak üzere çocuk kırılgan grup destek bürosuna
yönlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖ LÜM
Hukuk Yargılamasına Yönelik Destek Hizm etleri
Aile m ahkem elerine sunulan hizmetler
M ADDE 36 - (1) Aile m ahkem esinin görev alanına giren iş ve işlemlerde hâkimin istemi üzerine m üdürlükçe
adli destek görevlisi görevlendirilmek suretiyle aşağıdaki hizm etler sunulur:
a) Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, m ahkem ece istenen konular hakkında
taraflar arasındaki uyuşm azlık nedenlerine ilişkin sosyal inceleme yapmak ve rapor hazırlam ak.
b) M ahkeme tarafından sosyal inceleme raporunun yanında çocuğun beyanına tekrar başvurulm ak istenilmesi
durum unda adli görüşme odasında alınacak beyan sırasında hazır bulunmak.
c) Duruşm ada dinlenilm esine karar verildiği hallerde çocuğun üstün yararı ilkesi gözetilerek kendisini rahat
ifade etmesini sağlam ak am acıyla çocuğu duruşmaya hazırlam ak, duruşm ada hazır bulunm ak ve görüş bildirmek.
ç) Yapılan iş ve işlemler sırasında gerekli görülmesi hâlinde tarafların aile, boşanm a veya ebeveyn
danışmanlığına yönlendirilm esi hususunda aile m ahkem esine görüş bildirmek.
d) Çocuğun üstün yararını göz önünde bulundurmak suretiyle hazırlanan sosyal incelem e raporunda, çocuk ve
ebeveynleri hakkında uygulanabilecek tedbirlere yönelik görüş bildirmek.
e) İhtiyaç duyulması hâlinde taraflar hakkında evlilik birliğinden doğan yüküm lülüklere ve m üşterek
çocuklarla ilişkilere dair uygun tedbirler önermek.
f) M ahkemece verilecek diğer görevleri yapmak.
Diğer hukuk m ahkemelerine sunulan hizmetler
M ADDE 37 - (1) Müdürlüğün görev alanına giren konulara ilişkin olarak aile m ahkem eleri dışındaki diğer
hukuk mahkem elerinin de talepte bulunmaları hâlinde m üdürlükçe adli destek görevlisi görevlendirilir.
DÖ RDÜNCÜ BÖLÜM
Kırılgan G ruplara Y önelik D estek Hizm etleri
Bireysel değerlendirme
M ADDE 38 - (1) Suçtan daha fazla etkilenen ve desteğe ihtiyaç duyan m ağdurlar ile çocukların adli süreç
içerisinde ikincil örselenm elerden korunması, ihtiyaçlarının ve sunulacak hizm etlerin belirlenm esi am acıyla bireysel
değeriendirm e yapılır.
(2) Bireysel değerlendinne, bilgilendirme ve yönlendirm e hizmeti alm ak üzere m üdürlüğe başvuran veya
yönlendirilen m ağdurlar hakkında yapılır.
(3) Bireysel değeriendinne, müdürlüğün hizm et sunum una ilişkin idari bir işlemdir.
Bireysel değerlendirmenin kapsamı
M ADDE 39 - (1) Adli destek görevlileri tarafından suçun niteliği ve ağıriiğı, m ağdur üzerindeki etkisi ile
tekrarlanm a riski dikkate alınarak;
a) Adli sürece dâhil olan çocuklar,
b) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlann m ağdurlan,
c) Aile içi şiddet m ağdurlan,
ç) Terör suçlarının mağdurları,
d) İnsan ticareti suçunun m ağdurlan,
hakkında bireysel değerlendirm e yapılır.
(2)

Kadın, yaşlı ve engelli m ağdurlar başta olmak üzere, mağdurun kişisel özellikleri, suçun niteliği ve ağırlığı

ile işlendiği koşullar dikkate alınarak suçtan daha fazla etkilendiği ve korunması gerektiği yapılacak ön değerlendirm e

ile anlaşılan diğer mağdurlara yönelik olarak da bireysel değerlendirm e yapılabilir.
Bireysel değerlendirmenin esasları
M ADDE 40 - (1) Bireysel değerlendirm e yapılırken kişilerin ihtiyaçları ile gönüllülük hali dikkate alınır.
Kişilerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki bütünlüklerine saygı gösterilir.
(2) Kişinin ihtiyaçlan tespit edilirken özellikle şu hususlar göz önünde bulundurulur:
a) Bireysel özellikleri, ruhsal durumu, acil ihtiyaçlan, yaşı, cinsiyeti ve gelişim düzeyi.
b) Engellilik durumu.
c) Hayatını idam e ettirebilmesinde şüpheli ya da sanığa duyduğu ihtiyaç hali.
ç) Özel korum a ihtiyaçları ya da özel hassasiyeti.
d) Suçun m eydana getirdiği koşullar.
e) İçinde bulunduğu veya yaşam akta olduğu ortam ve çevrenin koşulları.
(3) Bireysel değerlendirm e ilgili kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılır. M ağdurun m enfaati gözetilerek kişisel
verilerin gizliliğine özen gösterilir.
(4) Ceza yargılaması destek bürosu veya hukuk yargılam ası destek bürosu tarafından yapılan iş ve işlem ler
sırasında adli destek görevlisinin mesleki tecrübesine ve uzm anlığına dayanarak yapacağı ön değerlendirm e
sonrasında kırılgan gruba girebileceğinin anlaşılması hâlinde m ağdur bireysel değerlendirm e yapılm ak am acıyla rızası
dâhilinde kırılgan grup destek bürosuna yönlendirilir.
(5) Dördüncü fıkra kapsamında yönlendirilen kişiler hakkında önceden sosyal incelem e raporu hazırlanm ış
olması ve bu raporun içeriğinin adli destek görevlisi tarafından yeterli bulunması hâlinde bireysel değerlendirm e evrak
üzerinden yapılabilir.
Bireysel değerlendirme raporu
M ADDE 41 - (1) Bireysel değerlendirm e raporu, Başkanlıkça oluşturulan bireysel değerlendirm e form u
kullanılm ak suretiyle kişinin ihtiyaçları, risk faktörleri, suçtan etkilenme düzeyi, suçun tekrarlanm a riski ile adli
destek görevlisinin m esleki tecrübe ve uzmanlığına dayanarak edindiği izlenim dikkate alınarak hazırlanır.
Adli destek planı
M ADDE 42 - (1) Bireysel değeriendirm e sürecinden sonra kırılgan gruba girdiği tespit edilen m ağdur
hakkında, mağdurun veya yasal tem silcisinin aydınlatılmış nzasıyla suçun fiziksel ve psikolojik sonuçları, m ağdurun
çevresindeki şartlar, ikincil mağduriyet ve sosyal ortam riski değerlendirilerek adli destek görevlisi aracılığıyla
sunulacak hizmetlere ilişkin adli destek planı hazırlanır.
(2) Adli destek planında m üdürlük tarafından sunulacak hizm etler ile adli süreç kapsam ında m ağdura destek
ve korum a sağlanm asına yönelik önerilen tedbirler yer alır.
(3) Adli destek planı, müdürlükçe ifade veya beyan işlemleri sırasında kunlgan gruba sunulacak hizm etlerin
yanı sıra aşağıdaki öneri ve tedbirleri de içerir:
a) Suç m ağdurunun ikincil örselenm esinin önlenebilm esi amacıyla yapılacak iş ve işlem lerin m ümkün olan en
kısa sürede ve az sayıda yapılması,
b) M ağdurun kendisini daha rahat ifade edebilmesi amacıyla ifade ve beyan işlemleri sırasında seçtiği bir
kişinin kendisine eşlik edebilmesi.
c) Soruşturm a veya kovuşturm anın zorunlu kıldığı haller dışında m ağdurun şüpheli veya sanıkla yüz yüze
getirilmemesi.
ç) M ağdurun ifadesinin adli görüşme odasında veya bulunmaması hâlinde başkaca bir özel ortam da alınması.
d) M ağdurun ikincil örselenm esini önlem ek ve kendisini daha rahat ifade edebilmesini sağlam ak amacıyla adli
görüşm eciler aracılığıyla ifadesinin alınması.
(4) H azırlanan adli destek planı ilgisine göre Cum huriyet başsavcılığına ya da m ahkem eye bildirilir. Adli
destek planında belirtilen hizm etlerin sunulabilmesi için adli destek görevlisi tarafından ifade ve beyan işlem inin yeri
ve zamanı takip edilir.
(5) Adli süreç boyunca bireysel değerlendirm enin dayandığı koşullarda değişiklik olması hâlinde adli destek
planı güncellenebilir.
Kırılgan gruplara sunulan hizmetler
M ADDE 43 - (1) Bireysel değerlendirm e sonucunda kırılgan gruba girdiği tespit edilen m ağdurlara adli
destek görevlisi aracılığıyla sunulan hizm etler şunlardır:
a) Cum huriyet savcısı, hâkim veya mağdurun isteği üzerine, ifade veya beyan işlem lerinden önce kaygı
düzeyini düşürm ek amacıyla m ağdura içinde bulunduğu ortamı, ilgili kişileri ve süreci açıklamak.
b) M ağdurun kendini rahat ifade edebilmesi için alınması gereken tedbirleri Cum huriyet savcısı veya hâkime
bildirm ek ve m ağdur dinlenilirken yanında bulunmak.
c) Cum huriyet savcısı veya hâkimin isteği üzerine sosyal inceleme raporu hazırlamak.
ç) İfade ve beyan işlemlerinin adli görüşme odasında gerçekleştirilm esini Cum huriyet savcısı veya hâkime
önermek.
d) Tedavi veya rehabilitasyona ihtiyaç duyan m ağdurlan ilgili birim lere yönlendirm ek.

e)
Adli süreç boyunca etkin desteğe ihtiyaç duyduğu değerlendirilen mağdurlara yönelik hizm etlerde vaka
yönetimi uygulamak.
(2) Soruşturma veya kovuşturm a sürecinin tam amlanm asm dan sonra destek ihtiyacı devam eden m ağdurlar
ilgili kurum lara yönlendirilir.
(3) Adli süreçte korunm a ihtiyacı olduğu tespit edilen çocuk, kadın, yaşlı ve engelliler. Aile ve Sosyal
Hizm etler Bakanlığının il müdürlüğüne ve sosyal hizm et m erkezlerine bildirilir,
(4) Gerek görülmesi hâlinde bu maddedeki hizm etlerden suçtan zarar görenler de faydalanabilir.
Vaka yönetimi
M ADDE 44 - (1) Kırılgan gruba dâhil olup ikinci fıkra kapsamına giren mağdurlara yönelik hizm etlerin
sistemli bir şekilde ve zamanında sunulabilmesi için gerekli planlam a, uygulama, izleme ve koordinasyon işlem lerinin
tek bir adli destek görevlisi tarafından etkin şekilde yürütülebilm esi amacıyla vaka yönetim i uygulanabilir.
(2) Adli destek görevlisi tarafından adli sürecin yönetilmesinde etkin destek ihtiyacı olduğu değerlendirilen;
a) Suçun etkileri sebebiyle psikolojik travm a yaşayan,
b) Cinsel saldırıya veya istismara maruz kalan, yaşı veya cinsiyeti nedeniyle suçtan daha fazla etkilenen,
e) Aile veya diğer sosyal çevre desteğinden yoksun olan,
m ağdurlar hakkında vaka yönetimi uygulanabilir.
Valia yönetim inin ilkeleri
M ADDE 45 - (1) Adli destek görevlisi vaka yönetimi uygularken aşağıdaki ilkeleri gözetir:
a) Sunulacak hizm etleri ve faaliyetleri tek elden koordine etmek.
b) Vakayı disiplinlerarası ve çok yönlü bakış açısıyla ele almak.
c) M ağdurun ihtiyaç duyduğu hizm etlere en iyi biçim de ulaşmasını sağlamak.
ç) Gerekli mesleki bilgi ve deneyimin yanında sunulacak hizm ete ilişkin kaynaklara ulaşım konusım da etkin
yönlendirm e yapmak.
d) M ağdurla işbirliği içerisinde, sunulacak hizm etin belirlenm esine ve
gerçekleştirmek.

sunum una

ilişkin yönetimi

Vaka yönetim inin uygulanm ası
M ADDE 46 - ( 1) Bireysel değerlendirme raporu veya m ağdurla yapılan görüşme neticesinde vaka yönetimi
uygulanm asına karar verilm esi hâlinde takip program ı hazırlanır,
(2) Vaka yönetim inde adli destek görevlisinin görevleri şunlardır;
a) Adli destek planı hazırlam ak ve etkin bir şekilde uygulanm asını takip etmek.
b) Adli süreçte mağdurun ikincil örselenmesini önlemek amacıyla yapılacak işlere ve alınacak tedbirlere dair
takip program ı hazırlamak.
c) M ağdurun örselenm eden adli sürece etkin şekilde katılımı için alınm ası gereken tedbirleri Cum huriyet
savcısı veya hâkim e önermek.
ç) M ağdurun adli süreçte kendisini ifade edebilmesine yönelik kolaylaştırıcı tedbirler almak,
d) Mağduru, adli yardım hizm etlerinden etkin faydalanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirm ek
ve sonucunu takip etmek.
e) D iğer kamu kurum ve kuruluşlarından alabileceği destek hizm etlerine ulaşabilmesi için m ağduru ilgili
kurum lara yönlendirm ek ve sonucunu takip etmek.
f) İfade veya beyan işleminden sonra psiko-sosyal destek süreci hakkında bilgi vermek.
BEŞİNCİ BÖ LÜM
Adli G örüşm e Odaları
Adli görüşm e odalarmm kurulması
M ADDE 47 - (1) M üdürlük bünyesinde; 5271 sayılı Kanunun 236 ncı m addesinin dördüncü fıkrasının
uygulanm ası, ifade ve beyanının özel ortamda alınması veya fail ile yüz yüze gelm esinde sakınca bulunduğu
değerlendirilen kişilerin ifade ve beyanlarının adli görüşmeci aracılığıyla özel ortam da alınabilm esi am acıyla adli
görüşm e odaları kurulur.
Adli görüşm e odalarmm genel standartlan
M ADDE 48 - (1) M üdürlük bünyesinde özel bir alan olarak oluşturulacak adli görüşm e odaları aşağıdaki
bölüm lerden oluşur:
a) Görüşme yapılacak kişilerin ve diğer ilgililerin işlem öncesinde bekleyeceği, görüşm eye hazırlanacağı ve
gerektiğinde avukatıyla birebir görüşme yapabileceği çok amaçlı “Bekleme Odası” .
b) Görüşme yapılan kişi ile adli görüşm ecinin ses ve görüntü kaydı alınarak, görüşm enin birebir ve yüz yüze
gerçekleştirildiği “Görüşm e Odası”.
c) Adli görüşm e sırasında ilgili hâkim veya Cum huriyet savcısı ile birlikte hazır bulunabilecek diğer kişilerin,
adli görüşmeyi takip ettiği, görüşme odasındaki donanımın kontrol edildiği ve teknik cihazların yer aldığı “Gözlem
Odası”.
(2) Adli görüşme odalannda, mümkün olduğu ölçüde aşağıdaki genel standartların yerine getirilm esi sağlanır:

a) Adli görüşme odasının, kurulduğu binanın kolay ulaşılabilir bir bölüm ünde, m üm künse girişi ayn bir
kapıdan olacak şekilde ve kısıtlı alan düzenlem elerine uygun olarak yapılandırılm ası.
b) Adli görüşme odasının bölüm lerinin müdürlük içinde ve yan yana konum landırılm ası.
c) Her bir bölüm ün en az yirmi dört metre kare büyüklüğünde, ses yalıtım lı, aydınlık ve ferah olması.
ç) Bekleme odasının, farklı kırılgan gruplann ihtiyaçlan dikkate alınarak tasarlanm ası, yetişkinler dışında
çocuklarla görüşme yapıldığı hallerde çocuğun kendisini rahat hissetmesini sağlayacak oyuncak, boyam a kiti, kâğıtkalem, çizgi rom an gibi m ateryallerin bulundurulması.
d) Görüşme odasmm, adli görüşm e amacına uygun olarak m üm kün olduğunca sade bir şekilde tasarlanm ası,
gerektiğinde görüşme yapılan kişinin yaşına uygun bir şekilde kendisini ifade etmesini kolaylaştıracak oyuncak, yazı
tahtası, boyama kalemleri, kâğıt-kalem gibi m ateryallerin bulundurulması.
e) Gözlem odasının, adli işlem sırasında hazır bulunabilecek kişilerin görüşmeyi rahatça takip edebileceği
şekilde tasarlanması, odada Bakanlık tarafından kurulan aynı anda ses ve görüntü nakledilm esi yoluyla kişilerin
dinlenilm elerine imkân sağlayan sistem ve UYAP bağlantısı ile görüşm enin sesli, görüntülü ve yazılı kaydı için
gerekli teknik donanım ın bulunması.
(3)
İkinci fıkrada belirtilen genel standartlann yanı su-a adli görüşme odalannın kuruluşu, bölüm leri ve teknik
donanım ları gibi hususlara ilişkin Bakanlıkça belirlenen standartlara uyulur.
K oordinatörün görevleri
M ADDE 49 - (1) Adli görüşme odasındaki iş ve işlemleri koordine etm ek üzere organizasyon ve iletişim
becerisi yüksek bir personel görevlendirilir.
(2) Adli görüşme odası koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) Hizmet kalitesi standartlarını gözetmek, adli görüşm e odasının düzenli ve etkin şekilde işlemesini
sağlam aya yönelik tedbirlerin alınmasını müdüre bildirmek.
b) M ahkeme veya Cum huriyet başsavcılığı tarafından görüşme yapılm ası istenilen kişiler için UYAP
ekranında gerekli kayıtlan oluşturarak güncellem eleri ve takibini yapmak.
c) Görüşmelerin belirli bir düzen içinde gerçekleşmesi için gerekli işlemleri yapmak.
ç) Görüşme öncesinde ilgili hâkim, Cum huriyet savcısı, müdafi, vekil, adli görüşm eci, yazı işleri personeli ve
teknik personel arasında koordinasyonu sağlamak.
d) M ahkeme ve Cum huriyet başsavcılığı tarafından yapılan adli görüşme taleplerini m üdüre ve ilgili adli
görüşm eciye aktarmak.
e) Acil hallerde adli görüşme odalarının kullanımı ile ilgili gerekli düzenlem eleri yapm ak ve ilgili m ercilerin
koordinasyonunu sağlamak.
f) Görüşmenin verim li ve güvenli geçmesi için gereken tedbirleri alm ak, bu konuda gerektiğinde güvenlik
güçlerinden yardım

istem ek ve görüşm e sonrasında ilgili dosyanın m ahkem e veya Cum huriyet

savcısına

gönderilm esini sağlamak.
g) Görüşm e yapılan kişi ve yakınlannı, istemeleri hâlinde görüş ve önerilerini iletebilecekleri yöntem ve
m erciler konusunda bilgilendirmek.
ğ) M evzuatla ya da m üdür tarafindan verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Adli görüşm ecinin görevleri
M ADDE 50 - (1) M üdür tarafından adli görüşm e odasında görev yapm ak üzere adli destek görevlileri
arasından yeterli sayıda adli görüşmeci görevlendirilir.
(2) Adli görüşm eci olarak görevlendirilen adli destek görevlisinin görevleri şunlardır:
a) UYAP üzerinden dosya bilgilerinin kendisine iletilm esi ile biriikte görüşme yapılacak kişinin dosyasını
gerekli işlem lerin gerçekleştirilm esini sağlayacak şekilde önceden incelemek.
b) Görüşme yapılacak kişinin m enfaatine ve çocuğun üstün yararına aykırı olm adıkça ailesi, kanuni tem silcisi,
m üdafii veya vekili ya da gerektiğinde Cum huriyet savcısı veya hâkim ile irtibata geçmek, süreç hakkında bilgi
verm ek ve gerekli görülen hallerde işlem öncesinde ön görüşme yapmak.
c) Engellilik, kronik hastalık gibi özel durumları veya tercüm an ihtiyacı olan kişiler ve aileleri için
müdürlükçe gerekli imkânların sağlanm asını talep ve takip etmek, gerektiğinde durum u müdür, ilgili hâkim veya
Cum huriyet savcısının bilgisine sunmak.
ç) Görüşme yapılacak kişinin adli görüşme odasına gelişinden ayrılışına kadar kendisine eşlik etmek,
gerektiğinde güvenlik güçlerinin ve diğer personelin yardım ını almak.
d) Görüşme öncesinde görüşme yapılacak kişiyi ve gerekli hallerde ailesini görüşm eye hazırlam ak ve temel
ihtiyaçlarının karşılanm asını sağlamak.
e) M ahkem eler veya Cum huriyet başsavcılığı tarafından adli görüşm e odasına yönlendirilen kişilerle adli
görüşme yapmak.
f) Adli görüşme sırasında hâkim. Cum huriyet savcısı, müdafi, vekil veya diğer ilgililerce. Bakanlık tarafından
kurulan aynı anda ses ve görüntü nakledilm esi yoluyla kişilerin dinlenilm elerine imkân sağlayan sistem kullanılarak
iletilen soruları görüşme yapılan kişiye uygun ve anlaşılabilir bir dille aktarm ak ve rahat bir şekilde cevap vermesini
sağlamak.

M ADDE 55 - (1) Soruşturm a veya kovuşturm a aşam asında UYAP üzerinden dosya bilgilerinin kendisine
iletilmesi üzerine adli görüşmeci dosyayı inceler. Görüşme yapılacak kişinin aleyhine olm adıkça kanuni temsilcisiyle
ve gerektiğinde müdafii veya vekili ile irtibata geçerek görüşme yapılacak kişiyle bir ön görüşm e gerçekleştirebilir.
Adli görüşme
M ADDE 56 - (1) Adli görüşm enin görüşme yapılacak kişinin yaşma, gelişim özelliklerine ve durum una
uygun şekilde yapılması esastır. Adli görüşm enin süresi ve kapsam ı görüşm e yapılacak kişinin yaran gözetilerek
vakanın niteliğine göre belirlenir.
(2) Adli görüşme aşağıdaki esaslara uygun şekilde yapılır:
a) Görüşme sırasında görüşme yapılacak kişi ve adli görüşmeci ile gerekm esi hâlinde tercüm an dışında
görüşm e odasına kimse alınmaz.
b) Kendisini daha rahat ifade edebilmesi am acıyla görüşme yapılan kişinin talebi veya adli görüşm ecinin
önerisi üzerine ilgili hâkim ya da Cum huriyet savcısmın uygun görmesi hâlinde ifade işlemleri sırasında, seçtiği bir
kişi kendisine eşlik edebilir.
c) Adli görüşm eci, görüşm e öncesinde görüşme yapılacak kişiye görüşm enin niteliğini, yapılacak işlemleri,
görüşm enin sesli ve görüntülü olarak aktarıldığını, görüşm enin kayda alındığını ve ilgililer tarafından takip edildiğini
anlaşılır bir dilde anlatır.
ç) Hâkim, Cum huriyet savcısı, m üdafi ve vekil, Bakanlık tarafından kurulan aynı anda ses ve görüntü
nakledilm esi yoluyla kişilerin dinlenilm elerine imkân sağlayan sistem aracılığı ile duruşm a salonundan ya da gözlem
odasından görüşm eyi takip eder. Sorularını dijital ortamda adli görüşm eciye iletebilir.
d) Görüşme odasında bağlantı sağlanıp kayıt işlemi başladıktan sonra adli görüşm eci yapılan görüşm enin sesli
ve görüntülü olarak aktarıldığını ve kayda alındığını belirterek görüşm eye başlar.
e) Adli görüşmeci, kendisine iletilen soruyu özünü değiştirmeden, maddi hakikatin ortaya çıkarılabilm esini de
sağlayacak şekilde ancak görüşme yapılan kişinin ikincil örselenm esine m ahal verm eden uygun bir dille aktarır.
f) Adli görüşm enin sesli ve görüntülü olarak kaydı ile kam eralann kullanılm a işlemi, ilgili m ahkem e veya
Cum huriyet başsavcılığı zabıt kâtibi veya teknik personel tarafından yapılır. Sesli ve görüntülü kayıt dijital ortamda
kaydedilir.
g) Alm an beyan ve görüntü kayıtlan ilgili Cum huriyet başsavcılığı veya m ahkem e zabıt kâtibi tarafından
yazılı tutanağa dönüştürülür. Tutanağın bir örneği talepte bulunan şüpheli, sanık, müdafi, mağdur, vekil veya kanuni
tem silciye verilir. Daha sonrasında sesli ve görüntülü kaydın çözüm üne ilişkin iş ve işlem ler Cum huriyet başsavcılığı
ya da m ahkem e tarafından ilgili m evzuat uyarınca yerine getirilebilir.
ğ) Görüşme sonunda adli görüşmeci tarafından görüşm enin genel çerçevesi, görüşm e sırasında dikkat çeken
ve yargılam a için önemli olabilecek konulan içeren adli görüşm e raporu düzenlenir ve belirlenen süre içinde dosyaya
sunulur.
(3) Maddi gerçeğin ortaya çıkarılm asına katkı sunulabilecek durum larda, hâkim ya da Cum huriyet savcısı
tarafından görüşm eyi izlemek üzere adli tıp gibi farklı uzmanlık alanlanndan kişiler de görevlendirilebilir.
(4) Üçüncü fıkra uyarınca görevlendirilenler, yapılan görüşmeyi gözlem odasından veya duruşm a salonundan
takip ederek, 5271 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen usule uygun olarak soru
yöneltebilirler.
(5) 5271 sayılı Kanunun 68 inci m addesi uyannca katılanm veya vekilinin, şüphelinin ya da sanığın yahut
müdafii ile kanuni temsilcinin istemi üzerine davet edilen uzman hakkında da dördüncü fıkra hüküm leri uygulanır.
Adli görüşm e sırasmda kullanılacak teknikler
M ADDE 57 - (1) Adli görüşmeci; görüşme yapılacak kişinin durumu, görüşm enin niteliği, süresi ve diğer
hususları göz önünde bulundurarak genel mesleki bilgi ve tecrübesinin gerektirdiği teknikleri kullanır.
(2) Görüşme esnasında, m ağdur ile arasındaki fiziksel mesafe ve tem as, adli görüşmeci tarafından mağdurun
kişisel durum u gözetilerek ayarlanır.
(3) Yapılan görüşmede adli görüşmeci tarafından yönlendirici olmayan ve açık uçlu sorular sorulur. Serbest
öyküleme, yeniden ifade etme ve yansıtm a gibi teknikler kullanılabilir. Özellikle cinsel istismar m ağduru çocuklarla
yapılan adli görüşm elerde çocuğun ikincil örselenm esinin önüne geçmek için uygun yöntem lerden faydalanılır.
(4) Görüşmeyi takip eden hâkim, Cum huriyet savcısı, müdafi, vekil ve diğer ilgililer de görüşm enin üçüncü
fıkra uyannca ve görüşm e yapılan kişinin örselenmesini engelleyecek şekilde gerçekleşebilm esi için gereken özeni
gösterirler.
ALTINCI BÖLÜM
M üdürlükçe Sunulan Diğer H izmetler
Sosyal inceleme raporu hazırlanması
M ADDE 58 - (1) Cum huriyet savcısı, m ahkem e veya hâkim tarafından ilgili m evzuat uyarınca istenmesi
hâlinde adli destek görevlisince sosyal inceleme raporu hazırlanır.
(2)

Sosyal incelem e raporu hazırlanırken yapılacak iş ve işlemlerde. Bakanlıkça belirlenen standart, esas ve

rehber ilkelere uyulur.

(3) Sosyal inceleme raporlarının hazırlanm asında, 23/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resm î G azete’de
yayım lanan Çocuk Korum a Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetm eliğin 20, 21 ve 22
nci m addelerinde belirlenen hükümlere riayet edilir.
(4) Aile m ahkemesine sosyal inceleme raporu hazırlanırken aynca taraflar arasındaki geçim sizlik nedenleri,
sosyo-ekonom ik koşullar, çocuğun geçim sizliğe ve taraflara ilişkin görüşleri ile bu görüşlerin çocuğun üstün yaranna
uygun olup olmadığı gibi hususlara yer verilir.
(5) Hakkında sosyal incelem e raporu hazırlanması talep edilen kişinin ceza infaz kurum unda bulunması
hâlinde rapor bu kurum da çalışan psikolog veya sosyal çalışm acılar tarafindan hazırlanır.
Adli yardım a yönelik destek hizmetleri
M A D D E 59 - (1) Adli süreçte, adli yardım a ihtiyaç duyan kişiler talepleri hâlinde bu hususta sözlü olarak
veya yazılı materyaller kullanılarak bilgilendirilir. Bu kişilerin m evzuatta yer alan adli yardım hüküm lerinden
yararlanm alarını sağlayarak adalete erişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla destek hizm etleri sunulur.
(2) Adli yardım sisteminin daha etkin ve hızlı şekilde çalışm asını sağlam ak amacıyla ihtiyaç duyanlara
müdürlük taraflndan aşağıdaki hizm etler sunulur:
a) 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayıh H ukuk M uhakem eleri K anununda yer alan adli yardım a ilişkin
hüküm lerden yararlanm alan için UYAP üzerinden bilgi ve belgelerin toplanm asında yardım cı olm ak ve m ahkem elere
yönlendirm ek.
b) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık K anununda yer alan adli yardım a ilişkin hüküm lerden
yararlanm aları için UYAP üzerinden bilgi ve belgelerin toplanm asında yardım cı olmak, m ahkem elere veya baronun
ilgili bürosuna yönlendirm ek.
(3) Adli yardım hizmetlerinin sunum unda müdürlük barolann adli yardım büroları ile eşgüdüm içerisinde
çalışır.
Tanıklara yönelik hizmetler
M A D D E 60 - (1) M üdürlüğe başvuran tanıklar yazılı m ateryal kullanılarak veya sözlü olarak bilgilendirilir.
(2) Bilgilendirm ede tanığın yaş, engellilik durumu ile anlam a ve kendini ifade etme gibi bireysel özellikleri
dikkate alınır.
(3) Bilgilendirm e yapılması amacıyla tanığın hakları ve yüküm lülüklerine ilişkin bilgilerin yer aldığı broşür,
afiş ve kılavuz gibi m ateryaller kullanılır.
(4) Tanığın ifadesinin alınması sırasında Cum huriyet savcısı veya hâkim tarafından talep edilmesi hâlinde adli
destek

görevlisi

görevlendirilebileceği

gibi

ifade

işlem i

adli

görüşm e

odası

kullanılm ak

suretiyle

de

gerçekleştirilebilir.
DÖ RDÜNCÜ KISIM
M ağdurlara Diğer Kurum larca Sunulan H izmetler
BİRİNCİ BÖLÜM
K olluk Birim lerince Sunulan H izm etler
Bilgilendirm e hizmetleri
M ADDE 61 -

(1) Mağdur, kolluk birim lerine başvurusu ile birlikte 31 inci m adde doğrultusunda

gecikm eksizin bilgilendirilir. Bilgilendirm e hizm eti Bakanlık tarafından hazırlanan ve bu am açla kolluk birim lerine
gönderilen afiş, broşür ve kılavuz gibi m ateryaller aracılığıyla da yapılabilir.
(2) Soruşturm ası kolluk birim leri aracılığıyla yürütülen suçlarda m ağdura, ihbar veya şikâyetine ilişkin yazılı
bir belge verilir.
(3) Kolluk birim lerince ifade veya beyan işlemleri öncesinde 5271 sayılı Kanunun 234 üncü m addesinde yer
alan m ağdurun haklarına ilişkin olarak bilgilendirm e yapılır.
Yönlendirm e hizmetleri
M A D D E 62 - (1) M ağdurlar kendilerine sunulan hizm etlerden faydalanabilm eleri am acıyla ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarına yönlendirilir.
(2) Bu kurum lar tarafından sunulan hizm etlere yönelik hazırlanan bilgilendirici m ateryaller m ağdurlara iletilir.
Temasın önlenm esi
M A D D E 63 - (1) K asten öldüm ie ve bu suça teşebbüs, neticesi sebebiyle ağırlaşm ış yaralam a, çocuğım cinsel
istism an, nitelikli cinsel saldın ve neticesi sebebiyle ağırlaşm ış işkence suçlanndan m ağdur olanlann ceza
m uhakem esinin zorunlu kıldığı durum lar haricinde kolluk birim lerince yürütülen adli işlem ler sırasında suç failiyle
temas etmesini veya yüz yüze gelmesini önleyici tedbirler kolluk birim lerince alınır.
M ağdurun korunm ası
M A D D E 64 - (1) M ağdurun veya ailesinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik bir saldırı ihtim aline ilişkin
emarelerin bulunması hâlinde, ilgililerin başvurusu üzerine suçun tekrarının veya başkaca bir suçun işlenmesinin
önlenmesi için kolluk birim lerince ilgili m evzuat hüküm lerine göre gerekli tedbirler alınır.
(2)

Tutuklu veya hükümlülerin ceza infaz kurum larından tahliyesine veya firarına ilişkin bilgiler ceza infaz

kurum u müdürlüğünce 63 üncü m addede belirtilen suçlardan m ağdur olanların bulunduğu yer kolluk birim ine

bildirilir. Kolluk birim ince yapılan değerlendirme sonucunda gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler almır. M ağdur için
tehlike oluşturabilecek hallerde mağdura bilgi verilir.
(3)

Bu bilgilendirme mağdurun çocuk olması hâlinde kanuni temsilcisine, kurum bakım ında veya korum a

altında olan kişiler açısından ilgili kurumdaki yetkili kişilere yapılır.
İK İN Cİ BÖLÜM
Adli M erciler Tarafından Sunulan H izm etler
Bilgilendirme ve yönlendirme
MADDE 65 - (1) Cum huriyet başsavcılığı tarafından ihbar veya şikâyetine ilişkin m ağdura yazılı bir belge
verilir.
(2) Cum huriyet başsavcılığı veya m ahkem eler tarafından beyanının alınması öncesinde 5271 sayılı Kanunun
234 üncü maddesi uyarınca mağdura, kanuni haklan ilgisine göre Cum huriyet savcısı veya hâkim tarafından anlatılır
ve açıklanır.
(3) Soruşturma sürecine ilişkin olarak toplanan deliller, failin tespiti ve yakalanm ası gibi aşam alar hakkında
mağdura, soruşturm anın gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde bilgilendirm e yapılabilir.
(4) Soruşturm a ve kovuşturm a m ercileri tarafından olayın niteliği ve ihtiyaçlan gözetilerek m üdürlüğe
yönlendirilen m ağdurlara m üdürlük tarafından aşağıdaki hizm etler sunulur:
a) İşlenen suç nedeniyle psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan, suçun etkileri halen üzerinde görülen, kaygı
düzeyi yüksek m ağdurlara psiko-sosyal destek sağlanır.
b) M aruz kalınan suç ile durum u ve ihtiyaçları gözetilerek m ağdur kendisine hizm et sunabilecek kurum ve
kuruluşlar konusunda bilgilendirilerek ilgili hizmete yönlendirilir.
M ağdura vekil tayini
M ADDE 66 - (1) Mağdur, ceza muhakem esinin her aşamasında vekil tayin etmek suretiyle kendisini temsil
ettirebilir.
(2) Vekili bulunmaması hâlinde, cinsel saldın suçu ile ah sının beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren
suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteyebilir.
(3) M ağdurun, on sekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da m eramını ifade edem eyecek derecede
malûl olması ve vekilinin bulunmam ası hâlinde, istemi aranm aksızın kendisine bir vekil görevlendirilir.
M ağdurun dinlenilm esi ve temasm önlenm esi
M ADDE 67 - (1) M ağdurun dinlenm esinde yem in dışında, tanıklığa ilişkin hüküm ler uygulanır.
(2) Adli süreçte ikincil örselenm enin önüne geçilebilm esi için işlenen suç nedeniyle psikolojisi bozulm uş
çocuk veya mağdur, tanık olarak bir defa dinlenebilir Ancak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk
arz eden haller saklıdır.
(3) Beyan işlemleri öncesinde 5271 sayılı Kanunun 234 üncü m addesinde yer alan hakları m ağdura hatırlatılır.
(4) Ceza muhakem esinin zorunlu kıldığı durum lar hariç olmak üzere, soruşturm a veya kovuşturm a
işlem lerinin yapıldığı yerlerde şüpheli veya sanıkla mağdurun temasını önleyici tedbirler alınır.
Özel durumlar
M ADDE 68 - (1) Cum huriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının özel ortam da alınması
gerektiği veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuklann ve m ağdurlann ifade ve
beyanları adli görüşme odalannda alınır.
(2) M ağdur çocuklann veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulm uş olan m ağdurun tanık olarak
dinlenmesi sn:asmda m üdürlük bünyesindeki adli destek görevlilerinden yararlanılabilir.
(3) Engelli m ağdurlar ile meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilm eyen m ağdurlar 5271 sayılı Kanunun 202
nci maddesi uyarınca bir tercüm an aracılığıyla dinlenirler.
M ağdurun ifadesinin kayda almması
M ADDE 69 - (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 103 üncü m addesinin ikinci
fıkrasında düzenlenen suçlardan m ağdur olan çocukların dinlenmesi esnasında beyan ve görüntülerinin kayda alınması
zorunludur.
(2) 5237 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen suçlardan m ağdur olan kişilerin
beyan ve görüntülerinin kayda alınm asında nzalan aranır.
(3) Duruşmaya getirilmesi m ümkün olmayan ve tanıklığı m addî gerçeğin ortaya çıkarılm ası açısm dan zonm lu
olan kişilerin tanıklığı esnasında da kayıt yapılm ası zorunludur.
(4) Cinsel suç m ağdurlarının muayene, ifade ve beyan işlem lerinin tek seferde gerçekleştirilebilm esi için
oluşturulan m erkezlerde alınan ses ve görüntü kayıtlan ile ifadeler CD, DVD, taşınabilir bellek gibi dijital depolam a
aygıtlanna aktarılarak dosyasında saklanır.
(5) İfade ve beyan işlemlerinin adli görüşme odalannda gerçekleştirilm esi hâlinde kayıt yapılırken ses ve
görüntü içerikleri ilgili zabıt kâtibi tarafından Bakanlıkça kurulan aynı anda ses ve görüntü nakledilm esi yoluyla
kişilerin dinlenilm elerine imkân sağlayan sistem bağlantısının başlatıldığı bilgisayara kaydedilir.
(6) CD, DVD, taşınabilir bellek gibi dijital depolam a aygıtlarına aktarılarak dava dosyasında saklanan bu
kayıtlar kimseye verilm ez ve gizliliğinin korunm ası için gerekli tedbirler alınır.

(7) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında alınan beyan ve görüntü kayıtlan, yazılı tutanağa dönüştürülür. Beyan
ve görüntü kayıtlan taraflara, kanuni tem silcilerine, m üdafii veya vekillerine soruşturm a ve kovuşturm a m akam larının
gözetiminde gizliliği korunm ak suretiyle izletilebilir.
(8) Alm an ses ve görüntü kayıtları, sadece ceza muhakem esinde kullanılabilir.
Eşya veya malların iadesi
M ADDE 70 - (1) Mağdur, işlenen suça ilişkin delil niteliği taşıyan ve el konulan veya m uhafaza altma alman
kendisine ait eşya ve malvarlığı değerlerinden, ceza m uhakem esi bakım ından m uhafazasına ihtiyaç kalm ayanlann
iadesini talep edebilir.
(2) M ağdurun el konulan eşya veya malvarlığı değerlerinden suçun sübutuna etkisi olmayan ve delil niteliği
taşım ayanlar soruşturma ve kovuşturm a bakım ından muhafazasına gerek kalm aması hâlinde derhal iade edilir.
Dava nakli veya adli tıp giderleri
M ADDE 71 - (1) Soruşturma veya kovuşturm a aşamasında, dava nakli veya adli tıp işlemleri nedeniyle
yerleşim yeri dışında bir yere gitme zorunluluğu doğması hâlinde mağdurun yapm ış olduğu konaklam a, iaşe ve ulaşım
giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hüküm lerine göre karşılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖ LÜM
Diğer H izm etler
M eslek edindirme
M ADDE 72 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlan ile belediyeler tarafından 63 üncü m addede belirtilen suçlardan
m ağdur olanların m eslek edinmeleri am acıyla kurslar düzenlenebilir. M evcut kurslara katılabilm eleri için m ağdurlara
öncelik tanınır.
(2) Birinci fıkra kapsamında kalan ve meslek edindirme kurslarına katılmak isteyen m ağdurun, ilgisine göre
Cum huriyet başsavcılığı veya m ahkem e tarafından düzenlenen ve belirtilen suçlann m ağduru olduğunu gösteren belge
ile kursu düzenleyen kurum lara başvurması gerekir.
İşyerini değiştirm e
M ADDE 73 - (1) 63 üncü maddede belirtilen suçlardan mağdur olan ve yerleşim yerini değiştirm ek zorunda
kalan m ağdurların talepleri hâlinde kendilerinin veya birlikte ikam et ettikleri aile bireylerinin, çalıştıklan kam u kurum
ve kuruluşlarının kadro, pozisyon ve teşkilat durumu göz önünde bulundurularak görev yerleri değiştirilir. Bu şekilde
yapılacak yer değiştirme talepleri derhal karara bağlanır,
(2) Bu madde kapsamında kalan ve özel hukuk hüküm lerine tabi çalışan m ağdurlardan yerleşim yerini
değiştirm ek zorunda kalanların talepleri hâlinde aynı işverene ait başka işyerlerinde çalışm aları sağlanabilir.
(3) Birinci fıkra kapsamında kalan ve işyerini değiştirm ek isteyen mağdurun, ilgisine göre Cum huriyet
başsavcılığı veya m ahkem e tarafından düzenlenen ve belirtilen suçların m ağduru olduğunu gösteren belge ile çalıştığı
kurum a başvurm ası gerekir.
Eğitim yerini değiştirme
M ADDE 74 - (1) 63 üncü m addede belirtilen suçlar nedeniyle yerleşim yerini veya okulunu değiştirm ek
zorunda kalan m ağdurların talepleri hâlinde, kendilerinin ya da bakm akla yüküm lü oldukları kişilerin veya birlikte
ikam et eden altsoyunun eğitim gördükleri kurum lann aynı türde eğitim veren okullanna veya yükseköğretim
kurum larına devam etmeleri ilgisine göre M illî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve yükseköğretim
kurum larm ca öncelikli olarak sağlanır.
(2) Birinci fıkra kapsamında yer alan kişilere, yeni başladıkları eğitim kurum larında ihtiyaç duyulması hâlinde
rehberlik hizmeti sunulur.
(3) Birinci fıkra kapsam ında kalan ve eğitim yerini değiştirm ek isteyen m ağdurun, ilgisine göre Cum huriyet
başsavcılığı veya m ahkem e tarafından düzenlenen ve belirtilen suçların m ağduru olduğunu gösteren belge ile ilgili
kurumlara başvurması gerekir.
BEŞİNCİ KISIM
M üdürlüğün Çalışma Usul ve Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Personelin Atanm a ve Nakil İşlemleri
M üdürlük personeli
M ADDE 75 - (1) M üdürlüklerde bir müdür, yeteri kadar adli destek görevlisi ve yardım cı personel görev
yapar.
(2)
Başkanlık ve müdürlüklerde görev yapan personelin özlük işlemleri Bakanlık Personel Genel M üdürlüğü
tarafmdan yerine getirilir.
Adli destek görevlisi olarak atanma
M ADDE 76 - (1) M üdürlük bünyesinde adli destek görevlisi olarak çalışm ak üzere 10/7/2003 tarihli ve 25164
sayılı Resmî G azete’de yayım lanan Adalet Bakanlığı M em ur Sınav, A tam a ve Nakil Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına veya pozisyonlarına atam a yapılır.

(2) Atama ve nakil işlemlerine ilişkin Bakanlık bünyesinde oluşturulan kurul ve kom isyonlara Başkanlığm
katılımı sağlanır.
(3) Adli destek görevlilerinin geçici görevlendirm e işlem lerinde Başkanlığın görüşü alınır.
Diğer personelin görevlendirilm esi
M ADDE 77 - (1) M üdürlükte çalışm ak üzere adalet kom isyonu tarafından yeteri kadar zabıt kâtibi
görevlendirilir.
(2) Hizmet sunum unda sürekliliğin sağlanması, kurum sal hafızanın m uhafaza edilmesi ve hizm ette etkinliğin
sağlanması bakım ından müdürlükte görevlendirilen personelin
müdürlükteki görevlerine ek olarak başka görev verilmemesi esastır.
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(3) M üdürlükte görevlendirilecek zabıt kâtipleri belirienirken m ümkün oldukça organizasyon ve iletişim
kabiliyeti jmksek, empati becerisine sahip kişiler tercih edilir.
(4) M üdürlük tarafından yürütülen işlemlerin ivedilikle ve aksamadan yerine getirilebilm esi için ihtiyaç
duyulması hâlinde hizmetli, şofor ve diğer yardım cı personel de görevlendirilebilir.
ÎK İNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorum luluidar
M üdürün görev ve sorumlulukları
M ADDE 78 - (1) Müdür, m üdürlüğün en üst amiri olup, görevlerinden dolayı sıralı am irlerine karşı
sorumludur. M üdürün görevleri şunlardır:
a) M üdürlükte görev yapan adli destek görevlileri ve yardım cı personelin görev tanım larına uygun şekilde iş
bölüm ünü yapmak.
b) İşlerin aksatılmadan yürütülm esini, adli destek görevlileri ve yardım cı personelin işbirliği içerisinde etkili
ve verim li bir şekilde çalışm alannı sağlamak.
c) İlgili adli destek görevlilerinin katılım ıyla vaka toplantıları düzenlemek.
ç) Hizmet kalitesi standartlannı gözeterek adli görüşme odasının düzenli ve etkin şekilde kullanılmasını
sağlam ak için gereken tedbirleri almak.
d) Adli görüşme odasında ve m üdürlüğün diğer bürolarında yer alan teknik donanım ın çalışır durum da
olmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak.
e) M üdürlük hizm etleriyle ilgili personel, donanım ve diğer ihtiyaçları belirlem ek ve Cum huriyet
başsavcılığına sunmak.
f) M üdürlüğün faaliyetleri ile ilgili veri girişlerinin zam anında ve eksiksiz şekilde yapılm asını sağlamak,
g) Adli destek görevlileri ve yardım cı personel üzerinde m evzuatın öngördüğü şekilde gözetim ve denetim
yetkisini kullanmak.
ğ) M üdürlükçe sunulan hizm etler ve adli görüşme odasının işleyişi konusunda hâkim. Cum huriyet savcısı ve
ilgili diğer personelin bilgilendirilm esini sağlamak.
h) Her yıl Ocak ve Temmuz aylannda m üdürlüğün işleyişi, sunulan hizmetler, geri bildirim ler ve istatistiki
verileri içeren raporu hazırlayarak Başkanlığa göndermek.
ı) Yapılan çalışm alar ve tespit edilen ihtiyaçlar konusunda Başkanlığı bilgilendirm ek.
i) M üdürlüğün yetki alanı içerisinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlan tarafından m ağdurlara ve adli desteğe
ihtiyaç duyan kişilere sunulan hizm etlerin daha etkin ve bütüncül şekilde sunum unu sağlam ak için hizm et haritaları
çıkarmak.
j) Kam u kurum lan ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek ve m üdürlüğü tem sil etmek.
k) Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.
Adli destek görevlilerinin görev ve sorum lulukları
M ADDE 79 - (1) M üdürlükte görev alan adli destek görevlilerinin görev ve sorum lulukları şunlardır:
a) Görevlendirildiği dosya kapsamında, ilgili kişileri adli sürece ilişkin olarak bilgilendirm ek.
b) M üdürlüğe başvuran veya yönlendirilen kişilerle ilgili bireysel değerlendirm e yapmak,
c) Bireysel değerlendirm e sonucunda kırılgan gruba dâhil olduğu tespit edilen kişiler için adli destek planı
hazırlam ak ve gerek görülmesi hâlinde vaka yönetimi uygulamak,
ç) Bireysel değerlendirm e sonucu kişinin tespit edilen ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yazışm aları yapm ak ve
kişiyi ilgili m ercilere yönlendirmek.
d) Korunm a veya desteklenm e ihtiyacı içinde bulunduğu tespit edilen kişinin durum unu ilgili kurum , kuruluş
veya adli m ercilere bildirmek,
e) Cum huriyet savcısı, m ahkem e veya hâkim tarafından 5395 sayılı Kanun gereğince yapılm ası istenen
işlemleri yapmak,
f) Adli destek görevlilerinin görev alanına giren konularda hukuk m ahkem elerinin taleplerine ilişkin iş ve
işlemleri yapmak,
g) Cum huriyet savcısı, m ahkem e veya hâkim in isteği üzerine sosyal inceleme raporu hazırlamak.
ğ) Cum huriyet savcısı, mahkeme veya hâkimin isteği üzerine çocukların veya ihtiyacı olan diğer kişilerin tanık
olarak dinlenm esi öncesinde mesleki görüşm e yapm ak ve duruşm a esnasında yanında bulunarak tespit ve görüşlerini

sunmak.
h) M evzuatla ya da m üdür tarafmdan verilen diğer görevleri yerine getirmek.
D iğer personelin görev ve sorumlulukları
M ADDE 80 - (1) M üdüriükte görev alan zabıt kâtibi ile diğer personelin görev ve sorum lulukları şunlardır:
a) Bilgilendirme ve yönlendirm e bürosuna başvuran kişileri, haklan ve yüküm lülükleri ile kam u kurum ve
kuruluşlan tarafından kendilerine sunulan hizm etler konusunda bilgilendirmek.
b) Bireysel değeriendirm e yapılm ası gerektiği düşünülen m ağdurlan, talep etm eleri hâlinde sisteme
kaydederek kırılgan grup destek bürosuna yönlendirmek.
c) M ağdurlan, kendilerine sunulan hizmetlerden faydalanabilm eleri am acıyla ilgili kurum veya kuruluşa
yönlendirmek.
ç) M üdürlüğe gelen evrakın gereğini yapmak.
d) Koordinasyon kurulunun sekretarya hizm etlerini yerine getirmek.
e) Görevlendirildikleri büronun görev alanına giren iş ve işlemleri yapmak.
f) M evzuatla ya da müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İş Bölümü, K ayıtlar ve İş Akışı
İş bölümü
M ADDE 81 - (1) Müdürlükte çalışan adli destek görevlileri ve diğer personel ile ilgili iş bölümü m üdür
tarafından yapılır.
(2) Iş bölümü yapılırken adli destek görevlisinin;
a) Mezun olduğu bölüm,
b) Lisansüstü eğitim durumu,
c) Katılm ış olduğu kurslar ve sertifika programları,
ç) Daha önce çalışmış olduğu birimler,
d) M esleki tecrübe ve yetkinliği,
gibi hususlar m ümkün olduğunca dikkate alınır.
UYAP’ın kullanılması
M ADDE 82 - (1) Bakanlık Bilgi İşlem Genel M üdürlüğünce, m üdüriük tarafından bu Y önetm elik
kapsamında sunulan hizm etlerin, istatistiki veri alım ına imkân sağlayacak şekilde kayıt edilerek iş akışının elektronik
ortamda sağlanması am acıyla UYAP ekranları oluşturulur.
(2) M üdürlükte her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile doküm antasyon işlemleri ve bunlara ilişkin her türlü
kayıt, dosyalam a, saklam a ve arşivlem e işlemlerinde güvenli elektronik imza da kuüanılm ak suretiyle UYAP’m
sağladığı imkânlardan yararlanılır. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan belgeler aynca fiziki olarak gönderilmez.
(3) UYAP kullanıcıları, iş listesini günlük olarak kontrol etmek, işlemlerin gereğini yerine getirm ek, ihtiyaç
duyulan alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesi, değerlendirilm esi ile gerekli adli istatistiklerin üretilmesine esas
bilgileri güveniliriik, tutarlılık ve güncellik ilkelerine uygun olarak UYAP ortam ına doğru, eksiksiz ve zam anında
girmekle yükümlüdür.
(4) Diğer kişi, kurum veya kuruluşlara verilm ek üzere elektronik ortam dan fiziki örnek çıkartılması gereken
hâllerde, tutanak veya belge, aslının aynı olduğu belirtilerek ad, soyad, unvan ve sicil num arası yazılm ak suretiyle
görevli personel tarafından imzalanır ve gerekirse mühürlenir.
(5) M üdürlüğe elektronik ortam dışında gelen evrak, taranıp elektronik ortam a aktanlarak UYAP’a kaydedilir.
Kurum ve kuruluşlardan elektronik ortam dışında gelen evrak ile fiziken muhafazası gereken diğer belgeler aynca
m ahsus kartonlarında m uhafaza edilir.
(6) Teknik nedenlerie fiziki olarak düzenlenen belge veya raporlar, engelin ortadan kalkm asından sonra derhâl
elektronik ortam a aktarılır, yetkili kişilerce güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP'a kaydedilir ve gerektiğinde
UYAP vasıtasıyla ilgili birim lere iletilir. Bu şekilde elektronik ortam a aktanlarak ilgili birim lere iletilen belge ve
kararların asıllan m ahallinde saklanır, aynca fiziki olarak gönderilmez. Ancak belge veya karar aslının incelenm esinin
zorunlu olduğu hâller saklıdır. Elektronik ortam a aktarılması im kânsız olan belgeler ise fiziki ortam da saklanır ve
gerektiğinde fiziki olarak gönderilir.
(7) Kişisel verilerin kaydedilmesinde ve paylaşılmasında bu verilerin yetkisiz kişilerce elde edilm esini veya
hukuka aykın kullanılm asını önlemek için gerekli olan her türlü tedbir alınır.
Tevzi
M ADDE 83 - (1) M üdürlüğe gelen iş ve işlemler, m üdür tarafindan elektronik ortam da UYAP tevzi
kriterlerine göre otom atik olarak dağıtılır. İstisnai hallerde ise tevzi işlemi gerekçesi belirtilm ek suretiyle adil bir iş
dağılımını sağlam ak amacıyla M üdür tarafmdan yapılabilir.
(2) Tevzi kriterieri Başkanlık tarafindan belirlenir ve UYAP’a tanımlanır.
ALTINCI KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler

BtR ÎN C İ BÖLÜM
Çeşitli Hülcüınler
M ağdur liizmetlerinin destelilenm esi ve işbirliği
M ADDE 84 - (1) Başkanlık; belediyeler ile m ağdur hizm etlerinin sunulm asma katkı sağlam ak am acıyla ortak
program lar geliştirebileceği gibi belediyeler ilgili m evzuat çerçevesinde m üdürlüklere yer ve araç tahsis edebilir,
(2) Adli süreçte sosyo-ekonom ik desteğe ihtiyaç duyduğu anlaşılan m ağdurlar. A ile ve Sosyal Hizm etler
Bakanlığının ve belediyelerin ilgili birim lerine yönlendirilebilir.
(3) Başkanlık, belediyeler bünyesinde mağdurlara hizm et sunan birim lerle işbirliği yapabilir.
(4) Başkanlık ve m üdürlükler ile üniversiteler arasında m ağdur hizm etlerinin sunulm asına ve m ağdur
haklarına ilişkin farkındalık oluşturulm asına katkı sağlam ak üzere ortak program ve projeler geliştirilm esine yönelik
işbirliği sağlanabilir. Üniversitelerin, m ağdur hakları ve adalete erişimin güçlendirilmesi konulannda yapacağı
bilim sel araştırmalar ilgili m evzuat hükümleri kapsam ında B aşkanlıkça desteklenir.
(5) M ağdur haklarına ilişkin farkındalığm artırılması ve m ağdurlara sunulan hizm etlerin etkinliğinin
sağlanması amacıyla Başkanlık ile barolar arasında işbirliği yapılabilir.
(6) Diğer kamu kurum ve kuruluşlan m ağdur hizm etlerinin sunulm asına katkı sağlam ak am acıyla Başkanlık
ile ortak program lar geliştirebileceği gibi ilgili m evzuat çerçevesinde yer tahsis edebilir. H izm et binalannm inşaatı ile
bakım ve onarım m ı yapabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir.
G önüllüler
M ADDE 85 - ( 1 ) M ağdurlara yardım ve destek hizm etlerinde bu Yönetm elikte belirtilen ilkeler gözetilerek,
üniversitelerin hukuk, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizm et gibi ilgili bölüm lerinde öğrenim
gören öğrenciler ve bu bölümlerden mezun olan gönüllü kişilerden faydalanılabilir.
(2) Çocuk veya mağdur hizmetleri alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında çalışan ya da bu
alanlarda sertifika veya kurs bitirm e belgesine sahip olan kişilerden de gönüllü olarak faydalanılabilir.
(3) Gönüllü olabilm ek için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Türkiye Çumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını bitirm iş olmak.
c) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanm a, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırm a, edim in ifasına fesat karıştırm a, suçtan kaynaklanan
m alvarlığı değerlerini aklam a veya kaçakçılık suçlanndan m ahkûm olmamak.
(4) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca gönüllü olarak hizm et sunmak isteyen kişilerin ekinde T.C. kimlik
num arası yazılı beyanı ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanının bulunduğu bir dilekçe ile m üdürlüğe başvurm alan
gerekir. Başvurular, m üdürlüğün önerisi dikkate alınarak adalet kom isyonu tarafından incelenerek karara bağlanır.
(5) Gönüllüler tarafından sağlanan yardım ve destek hizm etlerinde soruşturm anın ve kişisel verilerin
gizliliğine, mağdurun mahremiyetine azami düzeyde özen gösterilir.
(6) Başkanlık tarafından, m üdürlüğün genel işleyişi ve kurallan, hizm et sunum ilkeleri, gönüllülerin yetki ve
sorum luluklan ile bunlara uym am anın sonuçlarını içeren form oluşturulur. Form un gönüllü tarafından imzalanıp
müdürlükçe onaylanm asından sonra gönüllüye hizm et sunum una başlama tarihi bildirilir.
(7) Bakanlık tarafından gönüllülerin, sunacaklan hizm etlere ilişkin eğitim almaları sağlanabilir.
(8) Gönüllülerin eğitim durumları, aldıkları sertifika ve kurs bitirm e belgeleri ile bireysel ve sosyal becerileri
de dikkate alınm ak suretiyle sunacakları hizm etler m üdür tarafından belirlenir.
(9) Gönüllüler, çalıştıklan m üdürlüğün genel işleyişi ile çalışm a usul ve esaslarına doğrudan veya dolaylı
m üdahalede bulunamaz.
(10) Belirlenen kurallara ve çalışm a program ına uym ayan gönüllülere yazılı uyarı yapılır. Uyarıya rağmen
kurallara ve çalışm a program ına uygun davranm ayan gönüllülerin m üdürlük bünyesinde hizm et sunum una, m üdürün
teklifi üzerine adalet kom isyonu tarafından son verilebilir.
Staj ve klinik uygulamaları
M A D D E 86 - (1) Bakanlıkça, üniversitelerin hukuk fakülteleri, fakültelerin sosyal hizm et, psikoloji, rehberlik
ve psikolojik danışm anlık bölümleri ve m ağdurlara ya da adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere yönelik çalışm alar yapan
ilgili diğer bölümleri ile mağdurlara sunulan hizm etlerde m esleki deneyim ve tecrübe artınm m ı sağlam ak am acıyla
işbirliği yapılabilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen bölümlerde eğitim gören öğrenci ve stajyerler, uygulam ayı yerinde görerek
m esleki deneyim ve tecrübelerini artırm ak üzere müdürlüklerde staj yapabilir ve klinik uygulam alarda yer alabilir.
Stajyerler,
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getirilm esinde, m üdürün ve adli destek görevlilerinin gözetim ve denetimi altında uygulam a yapabilir. Görüşme
yapılacak kişinin aydınlatılmış rızası dâhilinde görüşm elere katılabilir.
(3) Yükseköğretim kurum lannın ilgili bölüm lerinde öğrenim gören ve müdürlüklerde staj yapm ak isteyen
öğrencilerin ekinde ilgili üniversiteden alınmış ve m üdürlükte staj yapılm asını talep eden yazı, m eslek ve iş kazaları

sigortası, öğrenci belgesi, T.C. kimlik numarası beyanı ve adli sicil beyanına ilişkin belgeler ile diğer ilgili belgelerin
bulunduğu bir dilekçe ile m üdürlüğe başvurmaları gerekir. Başvurular, m üdürlüğün önerisi dikkate alınarak adalet
kom isyonu tarafından incelenerek karara bağlanır.
(4)
M üdürlükte staj yapmak üzere başvuran öğrencilerin başvurulan hakkında alınan kararlar adalet
kom isyonu tarafından bilgi için Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığına ve Başkanlığa iletilir.
Kurum lararası koordinasyon
MADDE 87 - (1) M üdürlüğün hizm et sunum unda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışılması
esastır. Farklı kurum lar arasındaki koordinasyon m üdürlük tarafından sağlanır.
(2) Sunulan hizmetin sürekliliği ve takibi açısından ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapan irtibat kişileri
belirlenir. İlgili kurum lar tarafından mağdurlara sunulan hizm etlerin belirlenen irtibat kişileri üzerinden koordine
edilmesi sağlanır.
(3) îlgili kurum lar tarafından müdürlüğün görev alanına giren konulara ilişkin düzenlenen koordinasyon
toplantılarına müdürlükçe katılım sağlanır.
Eğitim
M ADDE 88 - (1) Adli sürece dâhil olan m ağdurlar ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilerin sahip oldukları
haklar, bu kişilere sunulan hizm etler ve yaklaşım teknikleri konusunda hâkim ve Cum huriyet savcıları ile adaylara
yönelik olarak Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ile Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan görevlilere
yönelik olarak ise ilgili birim lerle işbirliği hâlinde eğitim ler düzenlenir. Eğitimlerde disiplinlerarası çalışm aya yönelik
yöntem ler kullanılm asına özen gösterilir.
(2) Çalıştıkları bürolardaki görevleri göz önüne alınarak adli destek görevlilerine yönelik uygulam ayı
destekleyici nitelikte eğitimler düzenlenir.
(3) Başkanlıkça üniversitelerin ilgili birimleri ile m ağdur hakları alanına ilişkin sertifika ve yüksek lisans gibi
eğitim program ları geliştirmek üzere işbirliği yapılabilir.
(4) Öğrencilerin bilgi ve donanım lannı artırm ak amacıyla m üdürlüğün çalışm a konulanna ilişkin olarak ilgili
m evzuat uyarınca üniversitelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmak üzere Başkanlık veya m üdürlükte görev
yapan personele. Başkanlığın görüşüyle Bakanlık Personel Genel M üdürlüğünce izin verilebilir.
(5) Eğitim faaliyetlerinde Başkanlıkça oluşturulm uş olan m ateryallerden de faydalanılır. Bu m ateryaller
hazırlanırken personelin ihtiyaç ve görüşleri de dikkate alınır.
Denetim
M ADDE 89 - (1) M üdürlük tarafından yapılan iş ve işlem ler Cum huriyet başsavcılığının gözetim ve
denetiminde yerine getirilir.
(2) Denetim;
a) K ayıtlann düzenli tutulması,
b) Adli destek görevlilerinin görevlendirm elerinin usulüne uygun yapılması,
c) Evrak havalesinin süresinde yapılması,
ç) Fiziki ortam da teslim i gereken evrakla ilgili işlemlerin usulüne uygun yapılması,
d) Kararların ilgililere tebliğinin sağlanması,
e) M evzuatla ya da m üdür tarafından verilen diğer görevlerin usulüne uygun yapılması,
hususlarını kapsar.
(3) M üdürlük tarafından yapılan iş ve işlem ler adalet m üfettişlerinin denetimine tabidir.
H izm etin izlenm esi ve değerlendirilm esi
M ADDE 90 - (1) M üdürlüklerde, hizm et sunulan kişilerin veya ailelerinin geri bildirim lerini alm ak am acıyla
istek-şikâyet kutuları ile yeterli sayıda geri bildirim formu bulundurulur.
(2) Hizmet sunulan kişilere veya ailelerine geri bildirim form larıyla ilgili bilgi verilir ve bu formları
doldurmaları teşvik edilir. Geri bildirimin sözlü yapılması, ilgililerin okum a-yazm a bilm emesi ya da başkaca bir
engelin bulunması hâlinde, çalışan bu durum u belirterek form u kendisi de doldurabilir.
(3) M üdürlük, çalışan personelin görüşlerini ve geri bildirim formlarındaki değerlendirm eleri de dikkate alarak
hizm etin sunum unda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile iyi uygulam a örneklerini toplar ve Başkanlığa gönderir.
(4) M üdürlükçe sunulan hizm etler değerlendirilirken hizmetten yararlanan kişiler ile personelin görüşlerini
açıkça paylaşabileceği katılım cı bir yaklaşım sergilenmesi esastır.
(5) Başkanlıkça müdürlükte sunulan hizm etlerin belirlenen standartlara uygun şekilde yerine getirilm esinin
kontrolü ve som nlann yerinde tespit edilmesi am acıyla uygun aralıklarla alan ziyaretleri düzenlenebilir.
(6)
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değerlendirilmesi, uygulam ada yaşanan sorunların ve ihtiyaçların tespiti ile çözüm önerilerinin geliştirilm esi, iyi
uygulam a örneklerinin paylaşılması am acıyla m üdürler ve diğer ilgili kişilerin katılım ıyla değerlendirm e toplantısı
düzenlenir.
(7) Sunulan hizm etlerin etkinliğinin artınim ası için, m evzuat değişiklikleri de dâhil olm ak üzere yapılm ası
gereken çalışm alara ilişkin öneriler her yıl Başkanlık tarafından Bakanlığa arz edilir.
İstatistik ve raporlam a

M ADDE 91 - (1) M üdürlükler tarafından, sunulan hizm etlere ilişkin istatistikler özenle tutulur. Bu
hizm etlerden faydalanan kişilerin yanı sıra hâkim, Cum huriyet savcısı ve avukatlar ile diğer kişi ve kurum lardan
alınan geri bildirim ler toplanır.
(2) M ağdurlar ile adli desteğe ihtiyaç duyanlara yönelik hizm etlerin daha etkin ve bütüncül sunulabilmesi
amacıyla Başkanlıkça yapılan istatistiki veri talepleri bu alanda hizm et sunan diğer kamu kurum ve kuruluşlannca
karşılanır.
(3) İstatistiki veriler ve toplanan geri bildirim ler raporlaştınlarak her yıl O cak ve Temmuz aylan içerisinde
Başkanlığa sunulur.
(4) Her yıl Başkanlıkça, m üdürlüklerin hazırladıkları istatistiki veriler ve çalışm a raporları dikkate alınarak
Adli Destek ve M ağdur Hizmetleri Değerlendirm e Raporu hazırlanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ M ADDE 1 - (1) Kurulan müdürlükler, adli destek görevlisi atanm asıyla birlikte faaliyete geçer.
(2) M üdürlüklere müdür atanıncaya kadar müdüre ait iş ve işlemleri yapm ak üzere idarecilik vasfı, mesleki
bilgi ve kıdem gibi özellikler dikkate alınarak bir adli destek görevlisi tedviren ya da gerekli koşullan taşım ası hâlinde
vekâleten atanır.
İK İNCİ BÖLÜM
Son Hülcümler
Yürürlük
M ADDE 92 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütm e
M ADDE 93 - (1) Bu Yönetmelik hüküm lerini Adalet Bakanı yürütür.

