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Adalet sistemiyle temasta olan suç mağduru veya tanığı olarak çocuklar, kadınlar ve kırılgan gruplar 
sistemin karmaşık ve sert yaklaşımı nedeniyle ikincil örselenmelere uğrayabilmektedirler. Türkiye’deki 
yasalara göre, adalet sisteminde çocuklarla ilgili tüm uygulamalarda çocuğun yüksek yararı ilkesi 
gözetilmektedir. Bu alandaki en son gelişme Adli Görüşme Odalarının (AGO) kurulması olmuştur. 
AGO’lar adalet sistemi içerisindeki çocuklar ve mağdur yetişkinler için ifade ve beyan alma süreçlerini 
iyileştirmek amacıyla adliyelerde yer alan odalardır. 4 temel amacı vardır. 
 
- Çocuğun üstün yararı ilkesi uyarınca çocuk dostu adli usullerin işletilmesi  
- Görüşme yapılacak kişiyle uygun ortam ve yöntemle görüşme yapılması  
- İkincil örselenmenin önlenmesi 
- Korunma gereksinimlerinin saptanması ve ilgili hizmetlere yönlendirilmesi  

 
AGO; görüşme yapılacak kişilerin ve diğer ilgililerin işlem öncesinde bekleyeceği, gerektiğinde 
avukatıyla birebir görüşme yapacağı bekleme odası, uzmanla sesli ve görüntü kaydı alınarak 
görüşmenin yapıldığı görüşme odası ve adli görüşme sırasında ilgili hâkim veya Cumhuriyet savcısı ile 
birlikte hazır bulunabilecek diğer ilgili kişilerin, adli görüşmeyi takip ettiği gözlem odasından 
oluşmaktadır.  
Adli Görüşme Odalarındaki hizmetin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için, Adalet Bakanlığı Mağdur 
Hakları Dairesince, 2017-2018 yılları arasında AGO larla ilgili adalet sisteminde çalışan uzmanların, 
hakim ve savcıların adli görüşme bilgi ve becerilerini artırmak, eğitim modülleri ve kılavuzlar 
geliştirmek, kalite güvencesi için izlem, değerlendirme ve süpervizyon çerçevesi oluşturmak amacıyla 
bir proje yapıldı.  

Eğitime adliyelerde çalışan 414 hakim ve savcı, 518 uzman, 147 AGO koordinatörü katıldı. Proje 
sonunda katılımcılardan; hazırlanan materyaller, eğitimin içeriği ve süpervizyon eğitimlerinden olumlu 
geri bildirimler alındı ve çok beğenildi. İlk uygulamalardan olumlu sonuçlar alınması üzerine, Adalet 
Bakanlığı Adli Görüşme Odalarının sayısını Haziran 2018 de 59 a çıkarttı. Adalet sistemine çalışan 
profesyonellerinin farkındalığında artış oldu ve Mayıs 2019 tarihi itibariyle AGO’larda 8000 in üzerinde 
adli görüşme yapıldı.  

 

 


