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... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
... ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, Kurulumuzun 18/10/2011 tarihli ve (10) No’lu “Soruşturma usul ve
esasları” konulu Genelgesinin sonuç bölümünün 48’inci bendi uyarınca, özellikle cinsel istismar
suçunun mağduru olan çocukların etkin bir şekilde korunmalarının sağlanması, ikincil
mağduriyetlerinin önlenmesi, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişiler tarafından tek
seferde yapılması ve istismarı önleyici tedbirlerin alınması amacıyla Sağlık Bakanlığına bağlı
hastaneler/kurumlar bünyesinde kurulan çocuk izlem merkezlerinde soruşturma işlemlerinin
yapılmasının sağlanması istenilmiştir.
Konuya ilişkin olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığından alınan
13/12/2011 tarihli ve B.30.2.İST.0.30.71.00/45048 sayılı yazı ve ekinde bulunan aynı Fakültenin
Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığının 06/12/2011 tarihli ve 51510 sayılı yazısında; “Cerrahpaşa
Tıp Fakültesinde Çocuk Psikiyatrisi, Psikiyatri, Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Nüroşirürji ve
gerektiğinde bütün anabilim dallarının katkısı ve Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığının
organizasyonu ile aynalı muayene odası, görsel ve işitsel kayıt cihazları, gerekli tıbbi yardımcı
madde ve inceleme aparatları ile donatılmış ve gerekli fizik muayene koşulları uygun bir şekilde
düzenlenerek oluşturulmuş olan Çocuk Koruma Birimi ve adli tıbbi muayene odalarında anabilim
dalı öğretim üyeleri ve uzmanları tarafından adli tıbbi raporlama ve tüm adli amaçlı muayenelerin
yapıldığı, bu amaçla çeşitli Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerden gelen taleplerin
karşılandığı; bu ve benzeri hizmetlerin sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında
değil, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Adli Tıp
Anabilim Dalı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp
Anabilim Dalı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı gibi bir çok yerde
de verildiği” belirtilerek,
(10) No’lu “Soruşturma usul ve esasları” konulu Genelgemizin 48’inci bendinde belirtilen
uygulamanın üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığının mevzuatı doğrultusunda yönetilen
birimler olması sebebiyle üniversite hastanelerine de teşmil edilmesi yönünde teşkilata bir duyuru
yapılması talep edilmiştir.
Bu itibarla;
Anılan Genelgemizin ilgili bölümünün referans alınmak suretiyle takdir ve değerlendirmesi
Cumhuriyet başsavcılığına ait olmak üzere, üniversitelerde kurulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından
Sağlık Bakanlığı Çocuk İzlem Merkezlerinin işleyişine dair usul ve esaslar (afiliasyon-işbirliği)
dikkate alınarak tamamlanmış özelliklere haiz bulunan çocuk koruma birimleri veya merkezlerinde
de soruşturma işlemlerinin yapılmasının uygun olacağı hususunun Genel Kurulun 18/1/2012 tarihli
ve (30) sayılı kararı ile tüm teşkilata duyurulmasına karar verilmiştir.
Bilgi edinilmesi ile keyfiyetin merkez ve mülhakatta görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet
savcıları ile adliye personeline duyurulmasını rica ederim.
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