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T.C. 

ANTALYA CUMHURIYET BAŞSAVCILIĞI 

Bakanlı k/HSK Muhabere Bürosu 

Sayı  : B.M.2021/917I 	 05.07.2021 

Konu : AGO Farkındalık Çalışması  

ANTALYA ADLİ  YARGI İ LK DERECE MAHKEMESI 

ADALET KOMISYONU BAŞKANLIĞINA 

Antalya Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün 01.07.2021 tarih ve 2021/336 Muh 
sayı lı  hakim ve savcı  adayları  ile avukat stajyerlerine yönelik AGO farkındalı k çalışmasına ilişkin yazısı  
ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ali GÜLLÜ 
Cumhuriyet Başsavcı  Vekili 
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T.C. 

ANTALYA CUMHURIYET BAŞSAVCILIĞI 

Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü 

Sayı 	: 2021/336 Muh 	 01.07.2021 

Konu 	: Stajer Hakim Savcı  ve Avukatlara yönelik AGO farkındalı k çalışması  hk. 

ADLİ  YARGI İ LK DERECE MAHKEMESI ADALET 

KOMİSYON BAŞKANLIĞINA 

( Sunulmak Üzere ) 
ANTALYA CUMHURIYET BAŞSAVCILIĞINA 

(Bakanlık/HSK Muhabere Bürosu) 

Adli Desek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızın 21.06.2021tarih ve 
E-10228849-601-0002-2020-157/780 sayı lı  Ago uygulamaları  ve farkı ndalık konulu yazısı  gereği 
müdürlüğümüz koordinasyonunda stajyer hâkim, savcı  ve avukatların AGO uygulamalannı  yerinde 
gözlemleyerek mağdurlarla kuracakları  iletişim konusunda yol gösterici nitelikte bir farkındalı k çalışması  
yapılması  istenmiş  olup, 

Müdürlüğümüz tarafindan stajyer hâkim, savcı  ve avukatlara yönelik olarak planlanmış  olan 
eğitime ilişkin tarih, saat ve yer ile AGO farkındalık eğitimleri sı rası nda kullanılmak üzere Mağdura 
Yaklaşım Kı lavuzu, 176 sayı lı  AGO genelgesi ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri yönetmeliğine bağlı  
kalınarak oluşturulmuş  olan dokümanlar ektedir. 

Gereği takdirlerinize arz olunur. 

HALIL DÖNMEZ 	 ALİ  GÜLLÜ 

Müdür 	 Cumhuriyet Başsavcı  Vekili 

114609 	 98067 

Ek: 
ago2021.docx 
ADM koordinasyonunda mağdura yaklaşım ve ago eğitim planlaması .docx 
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ADLİ  GÖRÜŞME ODASINDA YAPILAN ADLİ  GÖRÜŞMELER SIRASINDA 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI 

Müdürlüğümüze bağlı  olarak faaliyetlerine devam etmekte olan AGO'da sunulan 
hizmetlerin sürekliliği ve devamlı-an sağlanmasına yönelik olarak müdürlüğümüz 

bünyesinde adli görüşme odasında istihdam edilmek üzere iletişim becerileri iyi 
sürekli bir personelin görevlendirilmesinin uygun olacağı  düşünülmektedir. Şimdiki 

zamanda Adli görüşme odasında görevli sürekli bir personelin bulunmaması  
nedeniyle AGO'yu kullanmak isteyen adli mercilerle koordinasyon ve işbirliği 

konusunda aksaklıklar meydana gelebilmektedir. 

Randevu takviminin AGO uygulaması  üzerine etkileri, 
Adliyemiz bünyesinde faaliyet göstermekte olan kurulu tek bir adli görüşme 
odamızın varlığının bulunduğu dikkate alındığında randevu sisteminde 
yaşanabilecek en ufak gecikmeler bile zincirleme bir etkiyle adli görüşme 
odasını  kullanmak için randevu saatini bekleyen yargı  mercileri ile 
mağdurların bekleme sürelerinin uzamasına ve bu nedenle de magdurlann 
adli sistem içerisinde ikincil örselenmeye maruz kalmalarına neden 
olabilmektedir. Ayrıca randevu takviminde yaşanan bu gecikmelerin 
AGO'nun mevcut iş  ve işleyişi kolaylaştırıcı  değil zorlaştırıcı  bir etkisinin 
olduğu yönünde algı lann oluşmasına neden olabilmektedir. 
Yine, randevu sisteminde yaşanan gecikmelere bağlı  olarak mağdurlann 
artan bekleme sürelerinin mağdurlar tarafından algılanan stres-kaygı  
düzeyleri üzerine negatif bir etkisinin olduğu dikkate alındığında randevu 
sistemindeki bu gecikmelerin gerçekleştirilecek olan adli görüşmelerin 
niteliği üzerine olumsuz etkileri olduğu değerlendirilmektedir. 

Bu nedenlerle mağdurlar için oluşturulmuş  olan AGO randevu takviminde 
gecikmelerin yaşanmaması  için mağdurlara öncelik verilmesi ve de adli 
görüşmenin bitirilmesi sonrasında diğer devam eden başka randevuların 
olabileceği dikkate alınarak bağlantının sonlandırı lmasının uygun olacağı  
düşünülmektedir. 

Mağdurlann beyanlarının AGO'da alınmasına karar verilmesi durumunda 
mağdurlann duruşma solanlannın bulunduğu koridorlarda sanık, sanık yakınları  vs 
ile karşılaşmalarının ve dolayısıyla ikincil örselenmelerinin de engellenebilmesine 
yönelik olarak mağdurlar için çıkarılan davetiyelerde AGO tanıtım, bilgilendirme 
broştirü ve adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğümüz ait iletişim bilgilerinin 
eklenmesinin 176 sayı lı  AGO genelgesinde de ayrıca teşvik edilmiştir. Bu konudaki 
hassasiyetin onarıcı  adalet anlayışının gerçekleşmesi amacına hizmet edeceği ve 
magdurların yüksek yararına olacağı  düşünülmektedir. 

Adli görüşmelerden hedeflenen ve de beklenen yararın gerçekleşebilmesi ve yine 
uzman eşliğinde gerçekleştirilen adli görüşmenin akışının süreldiliginin 
sağlanmasına yönelik olarak hazırlık evresinin önemli olduğu bu nedenle de 
bahsedilen amaçlara ulaşı labilmesine yönelik olarak dosyaya ait içerik bilgilerinin 
tümünün seçilerek gönderilmesinin uygun olacağı  düşünülmektedir. ( 176 sayılı  ago 
genelgesi, 12 Madde ) Yine görüşme sürekliliğinin sağlanabilmesi için uzman 



aracılığı  ile mağdura yöneltilmek istenilen soruların adli görüşmenin sonuna 

bırakılmasının adli görüşmenin kalite ve de verimlilik düzeyinin artırı lması  amacına 

hizmet edeceği düşünülmektedir. 

Adli görüşmeler sonrasında mağdurların beyanlarına itibar edilip edilmeyeceği 

ya da mağdıırlarla ilgili tüm değerlendirmelerin mağdumn adli görüşme 

odasından çıkartılması  sonrasında alınması  ya da bu konuda adli görüşmeler 
sonrasında uzmanlar hazırlanan detaylı  adli görüşme raporunun beklenmesinin 
uygun olacağı  düşünülmektedir. Yine mağdur ile gerçekleştirilecek olan adli 
görüşme öncesinde mağdurun ifade verebilecek durumda olup olmadığı  
konusunda görüşlerinin alınmasının uygun olacağı  değerlendirilmektedir. 

AGO uygulaması  ile mağdurların uygun ortamlarda uzman eşliğinde beyanları  
kayıt altına alınabilecekken bazı  zamanlarda mahkemelerin talimat ve değişik iş  
dosyalarında mağdurların beyanlarının duruşma salonları  dışında kalemlerde 
uzman ve kameraman bilirkişi eşliğinde alınabilmektedir. Böyle durumlarda 
hem mağdurlar adli sistem içerisinde ikincil örselenmeye maruz kalmakta hem 
de segbis sistemi ile beyanlar kayıt altına alınabilecekken kameraman 
bilirkişilere emek ve mesailerinin karşılığında sarf kararları  yazılabilmektedir. 
Talimat ve değişik iş  dosyalarında mağdurlann beyanlarının AGO da alınmaya 
teşvik edilmesinin onancı  adalet anlayışı  amacına hizmet edeceği 
değerlendirilmektedir. 

176 sayılı  AGO genelgesi 9. Maddesinde AGO'nun sadece mağdur çoculdar ile 
cinsel suç mağdurları= beyanlannın alınması  işlemlerine özgülenmediği 
dikkate alındığında maruz kaldığı  suç nedeniyle psikolojisi bozulan ve uzman 
desteğine ihtiyaç duyduğu düşünülen tüm mağdurların beyanları= alınması  
için de AGO'nun kullanı lmasının uygun olacağı  düşünülmektedir. Böylece 
müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetlerin kalite ve standartlarında bir 
süreklilik yakalanabilecek olup aynca müdürlüğümüzde görevli personellerin 
verimlilik ve performans düzeylerinde artışların sağlanabileceği 
değerlendirilmektedir. 

Adli sisteme, içerisinde suç unsuru bulunduran unutulmaz yaşam olaylarına 
maruz kalmaları  sonrasında dahil olan ve adli sistem içerisinde mağdur olarak 
tannnlanmaya başlayan bireylerce adli sistem içerisinde hissedilen 
bilgilendirme, yönlendirme ve psiko — sosyal destek hizmetine yönelik 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak onancı  adalet ve sosyal hukuk 
devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur 
destek sistemi kurmak için mağdurlara yaklaşım konusunda kurumsal hafıza ve 
kapasitenin artırı lmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle stajyer 
hakim, ve avukatlara yönelik olarak planlanan AGO farkındalık eğitiminin 
sınırlarının genişletilerek adliye içerisinde bulunan tüm profesyonel meslek 
gruplarının dahil edilmesinin mağdurlara yönelik olarak sunulan hizmetlerin 
kalite ve standartlarının artması  ve müdürlüğtimüzce mağdurlara yönelik olarak 



sunulan hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması  amacına hizmet edeceği 

düşünülmektedir. 

Mağdurlara yönelik sunulan hizmetlerde mesleki deneyim ve tecrübenin 
artınlmasına yönelik olarak müdürlüğümüz bünyesinde staj yapmak ve gönüllü 

olarak çalışmak isteyenlere yönelik olarak kontenjanların ayrılmasının uygun 

olacağı  düşünülmektedir. 

Bazı  kamu kurum ve kuruşunda hizmetlerin sunumunda öncelik sıraları  
belirlenmiştir. Onarıcı  adalet anlayışı  doğrultusunda özellikle mağdur çocuklar 
ile cinsel suç mağdurlarmın ikinci] örselenmelerinin engellenmesine yönelik 
olarak adliyemiz bünyesinde Çocuk dostu adalet uygulamasının 
başlatılabileceği düşünülmektedir. 

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri 

114609 — Müdür 

e 



AVUKAT STAJYERLERİNE YÖNELIK AGO ( Adli Görüşme Odası  ) FARKINDALIK EĞITIMI 

EĞITIM PROGRAMI 

Eğitim tarihleri 

I. Grup 09.08.2021 ( 50 Kişi) - Sabah 

I. Grup 09.08.2021 ( 50 Kişi )— Öğleden Sonra 

Il. Grup 10.08.2021 ( 50 Kişi) - Sabah 

Il. Grup 10.08.2021 ( 50 Kişi ) — Öğleden Sonra 

III. Grup 12.08.2021 ( 50 Kişi) - Sabah 

III. Grup 12.08.2021 ( 50 Kişi ) —Öğleden Sonra 

IV. Grup 13.08.2021 ( 50 Kişi ) - Sabah 

Grup 13.08.2021 ( 50 Kişi ) — Öğleden Sonra 

Grup 16.08.2021 ( 50 Kişi) - Sabah 

V. Grup 16.08.2021 ( 50 Kişi ) — Öğleden Sonra 

VI. Grup 17.08.2021( 50 Kişi) - Sabah 

VI. Grup 17.08.2021 ( 50 Kişi ) — Öğleden Sonra 

Eğitim Yeri Antalya Adliyesi Konferans Salonu ( Zemin Kat) 

Eğitim Saati 
Sabah Oturumu 10:00 —12:00 

Öğleden sonra 

oturumu 

14:00 —16:00 

Eğitim İçeri'gi - Mevzuat (Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri 

Yönetmeliği, 176 Sayılı  AGO Genelgesi, Mağdura 

Yaklaşım Kı lavuzu) 



Eğitim Program ı  Akışı  Açı lış  ( 5 Dk. ) 

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri 

Müdürlüğü ve AGO'ya (Adli Görüşme 

Odası  ) yönelik hazı rlanmış  olan 
sunumlar ( 45 Dk. ) 
Soru — Cevap 
AGO ziyaret ve kapanış  ( 15 Dk.) 
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