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onu:ş 

İklim,ktiltiir,copti konum gibi çeşitli etkenlere ba~lı olarak,yaş 

sınırları değişsede,çocukl.ar bir çok konuda yetişkinlerden farklı muamelelere 

muhatap olagelmişlerdir.Ceza Hukukunda da suçlu çocuklar,suçlu yetişkinlere o,a, -

ranla,yeniden topluma kazanılmalarının,eli,tiııl ve ıslahlarının daha kolay olma

sı nedeniyle,ilk çağlardan bu yana artan bir şekilde,farkll. hukuksa1 nonüarın 

konusu olııuşlardır. 

Bu bağlamda;suçlu çocuklara işledikleri suç konusu fiilin karşılığı ola

rak,toplum tarafından ve toplum tarafından belirlenen yargı organlarınca,suç

lu yetişkinlere uygulanan yaptırımların,ço~ kez yumuşatılarak uygulandığı gö

ze çarpmaktadır.Modern Hukuk döneminde de bu uygulama devam etmiş,bunun yanın

da suçlu çocuklara uygulaııaıı yaptırım türü olarak emniyet tedbirleri,cezaya o

ranla daha fazla önem kazanmıştır.Kuşkusuz bu önem,emniyet tedbirlerinin,ceza

ya oranla etitici ve ıslah edici yönünün daha fazla olmasından kaynaklanmakta

dır.İşte bizde artan önemi ve cezaya önemli bir altarnatif oluşturması nedeniy

le,emniyet tedbirleri konusunu,suçlu çocuklara ilişkin olmak üzere,tez halinde 

incelemeye çalıştık. 

Tezimizi iki boiüm halinde inceledik.Birinci bölümde suçlu çocuklara iliş

kin emniyet tedbirleri ile ilgili kavram,tanım ve nitelik sorunları üzerinde 

durduk.Konuyu genel~olarak ele alıp,Türk Hukuku ve kaynakların elverdiği oran

da karşılaştırıııa~s:hukuk bakımından da irdeledik.Bu anlamda balen Mecliste bu

lunaıı,mevzuatımızı Çocuk Haklarına Deir Sözleşmeye uygunlaştırmayı amaçlayan 

ÇMK -Tasarısınada her konu başlı~ında ayrıca değindik.Yapılacak değişiklikler 

hakkında kanaatlerimizi de ifade etmeye çalıştık.İkinci bölümde ise suçlu çocuk

lara uygulanan 'emniyet tedbirlerinin değişik açılardan sınıfiandırılnıalarını, 

emniyet tedbirlerini uygulayan organları '!8 bu konularla ilgili Türk Hukuku ve 

karşılaştırmalı hukuktaki mevcut düzenlemelere ÇMK Tasarısının getireceği yeni

liklerle birlikte inceledik. 
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ı.BQı.UM 

KAVRAMLAR VE GENB'L B1LG1IJa 

ı.çocuk lluJaıku ve Suçlu Çocuk Kattaııları 

A.Çocuk Hukuku 

Çocuğun bql1. başına Hukukun inceleme konuau olması,çocuk hakkında ye

ni bir hukuk dalının ortaya çıkması özellikle son yüzyıl içinde kendisini 

gösteren bir gelişııedir.Bunuııla birlikte c;ocuk insan) ,k tarihinin baı,laıı

gıcuıdan bu 1ana her zaman özel bir ilgi ve koruma gönnU,,ancal< zaııanla 

çocuk hakları ulualararaeı alan da tanınıp geliştirilmiş,ve ülkelerin mil

li hukuklarında giderek daha fazla yer alma7a ba9lamıştır. 

Çocuk Hukuku henüz gelişmekte olan bir bilim dalıdır.Her toplumuıı ken

di ktiltUr,aoayal yapı,ekonoııik düze7leri gibi bir takım etkenlere bağlı o

larak ülkelerin çocuk hukukları.ndan gelişimide delişiklik arzetmektedir 

(l).Genel bir de~erlendirme yapılacak olursa;sa.nayi devrimini yapmış Batı 

Avrupa ülkelerinin ve Aııerika'nın çocuk haklarına ve çocuk hukukuna iliş

kin hukuki düzenlemeleri daha erken tarihlerde ve kapsamlı bir şekilde 

yapmıf oldukları göze c;arpıııaktadır. 

Çocuk Hukukunun içeritillin ne oldu~ konusundaki doktirde genel ka

bul gören görüşe göre;Çocuk Hukununlm iki anl.amı bulunmaktadır.(2) .Bunler• 

dan birincisi geniş ve objektif anlamda çocuk hukuku,ikincisi ise dar ve 

subjektif anlaaıdaki çocuk haklarıdır.Geniş anlamdaki çocuk hukuku kapsaıııı

na özel hukuk,ceza hukuku,sosyal hukuk ve kamu hukuku girmektedir.Dar an

laııdaki çocuk hukuku kapaaııına ise subjektif çocuk hukukunun çocuklara ta

nıdı~ı hak ve mükellefiyetler oluşturur (3). 

Suçlu çocuklara verilen emniyet tedbirleri çocuk ceza hukukunun konu

su olarak kabul edilmektedir.Ancak burada şunuda ifade etmek gerekirki;em

niyet tedbirleri hukuku ve muhakemesi hukuku ceza hukukundan ayrılarak ba

ğımsız bir hukuk dalı olarak ele aluıııı:ası gerekti~i doktrin.ide savunulmak

tadır (4)•nııniyet Tedbirleri ve Yargılaması Hukukunun ceza hukuku ve ceu 

(1) GOictfıa:.tt,F.: Türkiye'de Çocuk Suçlululı& Hakkında Araştırııuı,Anl<ara 1962 
s.2 

(2) TİRYAKİOOLU,B.:Çocukların Korunmasına İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler 
ve Türk Hukuku,Ankara,1991,a.l 

{3) İNAN,A.N.:Çoçuk Hukuku,İstanbul,1968,s.? 
(4) ÖZ'l'URK,B.:Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku,Ankara 1992,s.288 



yargılama hukuku içinde incelenmesi nedeniyle,henüz balımeız bir hukuk 

dal~ olııadı~ından adı geçen hukuk dallarının aietemati~i içinde ve kav

ramları yardımıyla açıklanmaktadır.Bizde tezimizde bu yolu seçtik. 

B.Suçlu Çocuk 

Suçlu qocuk kavramının tanımını yapııak için suç ve çocuk kavramla

rının tanımlarının yapılması gerekir.Ancak şunu hemen ifade etmek gere

kirki çocuk kaV?"amının tanımında bir birlik yoktur.Bu kavramın içeriği 

ülkeden ülkeye,hukuk sistemlerine göre de~işiklik arzetmektedir.Bunu 

gözönünde bulundurarak "su<; ve su<;lu nedir?" ve "çocuk nedir?" soruları

na yanıt arayalım. 

l.Cuza Hukukunda Suç ve Suçlu Kavramları. 

Çaj!daş ceza hukukunun temelini teşkil eden klasik ve pozitivit teari

lerinin telifinden ortaya çıkmış suç genel teorisine göre suç: "kusur yete

neği olan bir kimsenin (isnad kabiliyeti),tipe uygun (kanuni unsura uygun}, 

hukuka aykırı,kueurlu hareketidir."(5).Görü1üyorki suçun oluşması için un
surlardan birisine suç kabu1 edilen fiili işleyen kişinin kusurlu hareketi• 

dir.Ceza normunu anlayamayan veya anlamayan veya anlayabildiği halde ona uy

gun hareket edemeyen bir kimsenin hareketi teknik anlamda suç olarak kabul 

edilemez(6).Emniyet tedb~rlerinin varlı!ıda burada ortaya çıkmakta,her huku

ka aykırı fiille ilgilenen hukuk düzeni emniyet tedbirleri ile de ceza hukuku 

içerisinde ilgilenmiştir.Kusur ehliyetine sahip olsun veya olmasın bütün in-.. 
sanlar dolaysıyla çocuklarda hukuk normlarının muhatabıdırlar.Kusur ehliyeti-

ne sahip olmayan kişiler dahi normlar do~ltusunda davranmayan motive edile

bilirler.Ve bunlar cezalandırılma cihetine gidilmez,kendilerine tedbir uygu

lanır. 

İşte her ne kadar.felmik anlamda isnad kabiliyetinin olmaması nedeniyle 

çocukların tipe uygun,hukuka a;rkırı,kusurlu davranışları suç olarak kabule

dilmesede genel anlamda bu fiiller suç olarak adlandırılmaya devam edecek

tir.Yukarıda unsurlarını saydııımız fiili işleyen kişiye fail denir.Fail; 

hem hakkında suç şüphesi bulunnıası nedeni ile ifadesinin alınması veya Sor

gulaması için celp veya tutuklanması için talep veya yakalanması için yet

kili makamlardan emir alınarak hakkında bir ceza muhakemesi işlemine baş

vurulan veya hakkında kamu davası açılan kişiye denilen sanık ve hemde suçu 

işlediği sabit bulunan kişiye denilen suçlu veya mahküııı anlamında kullanı

lan bir üst kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (7). 

( 5)ÖZTlJRK,s-288 
(6)0ZGENÇ,t.,Kusur Yargısı ve Yaş Küçüklüğü,Adliye ve Çocuk Suçluluğu 

Sempozyumu(AÇSS),!atanbul,1993,s.251 
(7)öZTt1RK,223 
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Teknik anlamda yaıılıf olmakla birlikte doktrinde ve uygulamada "suçlu" 

kavramı "sanık" kavramını kapsayacak şekilde kullanıldığı görUlmektedir. 

Bizde tez boyunca suçlu çocuk kavramından bahsederkeıı hakkında suç şüphesi 

bulunması nedeni ile ifadesi alınaıı veya sorgulanın veya C.Savcısı tarafın

dan tutuklanması talep edilen veya yakalanması için yetkili makamlarca hak

kında emir verilen ve bu şekilde hakkında ceza Muhakemesi işlemine başvuru- · 

lan yada hakkında kamu davası açılan "sanık çocuklar" ile suçu işledi~i mah

kemece sabit bulunarak huldim giyen,hakkında karar verilen ve bu kararın ke

sinleşmesi ile ıııahküııı olan "suçlu çocuklar" dan bahsetmiş olacağız. 

Şunu da özellikle ifade etmek gerekirki suçluluk toplumsal bir fenomen

dir (8).0zellikle henüz olgunJaşmamış,işlediği fiilin anlamını bilmeyen ve

ya bilemeyen veya bilemiyecek durumda olan çocukların kanunu bilmemek maze

ret teşkil etmez ilkesinden hareretle cezalandırılmaeı,olgun insanlara naza

ran çevre etkilerine ne kadar açık oldu~nun gözetilmemesi adalet duygusuna 

ters dUşeceği gözönünde tutularak ceza yerine emniyet tedbirlerine muhatap 

olmuşlardır,9). 

2.Çocuk Kavraiıı 

a.Genel Olarak 

Sözlük anla.mı i nsan yavrusunu ifade eden "çocuk".çocuk hukuku bakımın

dan tanımının yapılabilmesi iç i n ilk önce insan ömrünün hangi bölümünün ço

cukluk devresi olarak kabul edildit inin tesbiti gerekir.Burada da karş:ımıza 

çocukluk yaşının ne ~n başlayıp ne zaman bittiği problemi ortaya çıkar. 

Bu probleminçözünü için;çocuğun hangi yaşa kadar korunmaya muhtaç olduğunun 

belirlenmesi gerekir. 

Ancak bu yaşı tam olarak saptamak mümkün değildir.Çünkü her çocukta hu

kuksal korumanın ne zamana kadar devamedeceği yaş ve genel fiziki gelişmesi

ne sıkı sıkıya batlıdır (10).Örneğin Roma ve İslam hukuku gibi eski hukuklar 

cinsel olgunluğu cezai sorumluluk için yeterli olarak görUrken,modern hukuk 

sistemleri ancak fikri olgunluğa erişmiş çocukların küçüklükten dolayaı ile 

hukuki korunmadan çıkacağını kabul etmektedirler. 

(8)GOLCUKLU.F.,Türkiye'de Çocuk Soçluluğu Hakkında Araştı.rma,An.kara 1962,s.2 
(9>tNAN,10 
(lO)T.B.H.M.,ÇHKYUHK ve TCK'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı9Adalet Komisyonu Raporu (AKR},s.3 

- 4 -



Çatımızın gelişuı paikologları bireyen gelişimini tamamlaması için 21 yaşı

nı ikmal etmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir (11).Ancak hukuk sistemleri 

rüşt yaşını bir fazla veya eksile olabilecek şekilde genelde 18 olarak ka

bul etmişlerdir.Nitekiıı 20.10.1989 tarihli BM Gocuk Hakları Sözleşmesinin 

l.MD.si çocu~ uygulanacak hukuk daha erken yaşta reşit olmayı öngörmüyor

sa 18 yaşından küçük herkes çocuktur demek suretiyle rüşt yaşını 18 olarak 

kabul etmiş bulunmaktadır.Türkiye'ninde imzaladığı bu anlaşmaya mevzuatı

mız uydurulmak üzere yelli bir kanun tasarısı meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

b.Ceza Hukuku 5 iatem~~~ Çocuklu~ Sınırları: 
Mevzuatımıza baktıtınıızda çocukların ceza ehliyeti konusunda TCK.ve 

ÇMK da detişik gurııplamalara tabii tutuldukları ve bu şekilde çocuğun ve 

çocuk haklarının korunması ile ilgili hükümlerin vazedildifi görülmektedir. 

aa-TCK'nuıı da Çocukların Yaıı Grupları: 

TCK.nun çocukları ceza ehliyeti bakımından üçlü bir ayırıma tabi tut

muştur.Bu ayırım TCK'nun 53.,54.,55.ve 57.ınaddelerinde düzenlenmiştir. 

l.Fiili işlediğinde! ll yaşını bitirmemiş olanlar;TCK'nun 53. madde

sinde ifadesi n, bulan birinci dönem küçükl.er hakkındaki düzenleme; fiil i iş

ledi~inde 11 yaşını bitirmeyenler hakkında kovuşturma yapılamiyacalı vece

za verilemiyeceli şeklindedir. 

2-Fiili işlediAi, zamanda ll yaşını bitirmiş fakat 15 yaşını doldurma

mış çocuklar:TCK•nun 54.maddeaiııde düzenlenmiş bulunan ikinci dönem küçük

ler eğer işledikleri suçun farik ve mümeyyizi iseler haklarında verilen ce

zalar indirime tabi tutuıur,yok eter işledikleri suçun tarik ve mümeyyizi 

de~illerse bunlar hakkında ceza yerine emniyet tedbirleri uygulanır. 

3.Fiili işledi~ zaman 15 yaşını bitirmiş olupta 18 yaşını bitirmemiş 
olanlar:TCK'nun 55.maddesinde düzenlenmiş bulunan üçüncü gurup çocuklar hak

kında işl~dikleri suçun farik ve mümeyyizi olup olmadıkları araştırılmaksı

zın maddede öngörülen oranlarda verilen ceza indirime tabi tutulur. 

bb.ÇMK'da Çocukların Yaş Grupları 

19?9 y~lında kabul edilerek yürürlüle giren 2253 Sayılı ÇMK'nu TCK'nun 

çocuklarla ilgili maddelerini ilga etmemiş,ancak kendisine genel-Özel Kanun 

ilişkisi içerisinde uygulama alanı bulmuştur.198 yılında 3412 Sayılı Kanun 

ile değişen 2253 Sayılı Kanun TCK'nu ile uyumlu hale getirilmeye çalışılınış

tır.2253 SK'da çocuklar yaş grupları bakımından ikiye ayrılmıştır: 

-5 -



l.TCK'nuna uygun olarak ÇMK'nun 11.maddesinde düzenlenen şekliyle on

bir yaşını doldurmayan çocuklar hakkında cezai kovuşturma yapılamayacağı 

ve yine ceza verilemeyeceği belirtilııiş,bunlar hakkında ÇM]C'nun 10.madde

sinde yazılı tedbirlerden birine başvurulaca~ı ifade edilmiştir. 

2.Iine TCK'nun 54.maddeeine uygun olarak eınırıandırma yapılmış 11 

yaşını bitirmiş olupta 15 yaşını bitiııneyenler hakkında eğer işledikleri suçun 

farilc ve mümeyyizi de~ilseler ki bu ÇMK'nun 20.maddesinde açıkla.nan şekliy-

le yapılacak iııcemele sonucunda ortaya çıkacaktır.Eler ÇHK.nun 20.maddesi-

ne göre yapılan inceieme sonucunda ceza tertibi gerektiriyorsa ÇMK'nun 12.mad

deei gereğince yine aynı kanunuıı 10.maddesinde yazılı tedbirlerden biri uy

gulanabilir yada haklarında 12.maddede yazılı cezalar tayin olunur. 

ÇMK'nu.r 15 yaşını bitirmiş ve daha fazla yaşta olan çocuklar hakkında 

herhangi bir düzenleme getinnemiştir. 

cc.1992 Tarihli ÇMK Tasarısında Öngörülen Yaş Grupları 

Türkiye tarafından 1990 yılında imzalanıp TBMM'nin onayına sunulan ço

cuk haklarına Dair Sözleşme 2253 SK'nun yeni bir anlayışla ele alınmasını 

zorunlu kılmıştır.Çünkü yukarıda da de~indiğimiz gibi sözleşmenin ı.madde

si her insanlıı 18 yaşına kadar çocuk sayılmasını kabul etmiştir.Yine Sözleş

me taraf ülkelere sözleşmede yer alan hakların uygulamaya geçebilmesi için, 

yasal önlemlerde dahil olmak üzere gereken tilin önlemleri alına yüküııılüıüğü 

getirmiş ve bunu sözleşmenin 2.ve 3.madd~lerinde hüküm altına almıştır. 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye uygun olarak hazırlanan 1992 CMK tasa-,. 
rısının 5.maddesi 2253 SK'nun 6.maddesinde ki cezai sorumluluk yaşını 18'e 

yükseltmiştir.Yine haklarında kanuni kovuşturma ve ceza tayini yapılamayan 

11 yaşını tamamlamayan çocukların bu yaş sınırı 12 ye çıkartılmıştır.Demek 

oluyorki yeni tasarı ceza ehliyetini tasarının ll maddesi ile 12 olarak ka

bul etmektedir.Böylece yeni tasarıda suçlu çocukları iki gruba ayırdığı söy

lenebilir: 

1.12 yaşını bitirmeyen ve haklarında sadece emniyet tedbirleri uygula

nabilen çocuklar. 

2.12 yaşını - bitirip 18 yaşuıı bitirmeyen ve haklarında bir inceleme ya

pılarak bunun sonucu olarak işledikleri fiilin suç olduğu hakkında "anlama 

ve isteme" yeteneğine sahip bulunan çocuklara kanunda ön görülen oranlarda 

indirim yapılır.ıo~ eğer suçlu çocuk işlediği fiilin suç olduğu konusunda 

"Anlama ve isteme yeteneğine"sahip değilse mahkeme şartlı ertelemeye,veri;. 

len cezanın tedbire .veya para cezasına çevrilmesine karar verebilir.Birdi

ğer,bu gruptaki çocuklar için getirilen yenilik savcının kamu davasını erte

leme yetkisine sahip olmasıdır. 
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c.Karşılaştırmalı Hukukta Çocukluk Yaş Gruplarıı 

Çocukluk yaş üst sınırı deıişik ülkelerde farklı düzenlenmiş olsa.da 

genelde kabul edilen sınır yaf 18 .Bu üst sınır )tüzeye çıkıldıkça artar, 

güneye do~ indikçe azalır.Bunun nedeni olarak her ülkenin farklı iklim 

koşulları ve fiziki gelişme süreçleri gösterilmiştir.(12). 

Türk Hukuk Sisteminden söz ederken bansettiğimiz sorumsuzluk yaş sı

nırı Alıııaııya'da 14,Fransa'da 13,!talya'da 14,tngiltere'de şartsız olarak 

?,şartlı olarak 14,Roınanya'da 12 yaşlarının bitimi olarak kabul edilmiştir 

(13).Bu dönemde İngiltere hariç diğer ülkelerde çocukların "mutlak sorumsuz11 

oldukları kabul . edilmiştir. 

Yine yukarda bahsettiğimiz ikinci dönem olarak isimlendirildiğimiz "Şart

lı sorumluluk" olarak nitelendirebileceğimiz yaş sınırları açısından ülke

lerin Hukuk sistemlerine baktı~mızda,bu yaş sınırları Almanya'da failin fi• - - - ------- - ---- -
ilinin çocuk tarafından hukuka ve ahlaka aykırılığı kavrayabilecek olgunluk.-.--
ıa ise sorumlu tutulma,hukuka ve ahlaka aykırılığı anlayabilecek olgunlukta 

değilse sorumlu tutıı]mama olarak ;14 yaşının bitimi ile 18 yaşının doldurul• ---ması arasındaki yaşlar kabul edilmiştir.Ayrıca yine aynı ülkede 18 yaşını bi .. 

tiren gençler i le 21 yaşını bitirmeyen gençlerede suçun niteliğine göre ted

bir uygulama imkanı saflanmıştır,14).Hukuk 5istemlerinin ve doktrinin yeni 

yeni tartışmaya başladı~ ve Almanya gibi hukuk sistemlerınde yerini almaya 

başlayan " genç yetişkinler" grubunun ülkemizde de hukuki koruma kapsamına 

alınafak işledikleri suçların niteliklerine göre tedbir kararlarına muhatap 

olabilmeleri sağlanmalıdır. 

Fransız Ceza Hukukunda ise şartlı sorumluluk .yaşı 13 yaşının bitimi~den 

başlatılıp 18 yaşının tamamlanması ile sona erdirilir (15).Bu şartlı sorum

luluk devresinde suçlu çocuğa kişisel durumu göz önünde bulundurularak.ceza

da verilebilir.Ancak verilen bu cezada tedbir niteliğind~dir (16).Tedbir ni

telikli bu cezanın yargılaması ve infazı genel kanunlar yanında özel kanun

larla düzenlenmiştir. 

U2)ŞENSOY,N.Çocuk Suçluluğu,!stanbul,1949,a.106 
(13)AKSAY,B.Ceza Hukukunda yaş küçüklüğü 1990,!stanbul,s.44 
(14)DÖNMEZER,S.Suçlu Genç Erişkinliğin Soru.mlulukları,AÇSS,!stanbul,l9Ç3,· 
s.65 

(15)AKSAY,44 
(16)DONMEZm-ERMAN,Nazari ve Tatbiki ·ceza Hukuku,c.2,9.Baskı,No:1584 · 
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Türk Ceza Kanunuıı iktisab edildiği İtalyan CeZ! Kanununda ise şartlı 

eoruml~luk devresi 14 yaşının bitiminden başlayıp 18 yaşının taıııaııla~sı

na kadar devam eder (l?).!n~ere Hukukunda ise diğer_A_~ __ jilkel~in

den farklı olarak? ya,ını bitirenlerle,14 yaşını bitirmeyenler arasında

ki suc;lu çocuklara işledi_!cleri s_y_çyn nitelilintt._göre ceza ıer.i.lebilmekte, 

diğer bir d;yişle aonımm,z\ukkrına istisna getirilebilmektedirler.İkinci - - - - - -- - - - - --
dönem olan sınırlı yada şartlı sorumluluk yaşı 14 yaşının bitiminden baş-

layıp 16 yaşına kadar devam eder.l? yaşından bireyler çocuk yada genç sa

yılmaktan çıkarlar ve cezai ehliyetleri başlamış kabul edilir (18).Avus

turya'da 1.1.1989 tarihinde yürürlüğe giren Genç Kanununa {JGG) göre ise 

sorumsuzluk yaşı 14 yaşının bitimine kadardır.Şartlı sorumluluk yaşları i

se 14 yaşının bitiminden başlar,18 yaşının bitimine kadar devam eder (19). 

Türk Hukuk Sistemindeki ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin kabul ettik

leri tam sorumsuzluk ve sınırlı yada şartlı sorumluluk yaşlarına bakıldı

ğında ÇMlC Tasarısında teklif edilen 12 yaşın bitimine kadar olan çocuklar

da tam sorumsuzluk ilkesinin benimsenmesi her ne kadar bir gelişme ise de 

bu yaşın 14 olacak şekilde düzenleme yapılması gerekirdi düşüncesindeyiz. 

Ulkemizin iklim ve insanlarımızın fiziki özelliklerinden doğabilecek olası 

sakıncalarda,!ngiliz Hukukunda olduğu gibi tam sorumsuzluğa belli yaşlara

rasında,belli istisnalar getirilerek çözüm bulunabibilirdi görüşündeyiz. 

3.Suçlu Çocuk 

Ceza ve Ceza Yargılama Hukukunda auc;,suc;lu ve çocuk kavramları üzerin

de durduktan sonra birazda suçlu çocuk teriminin Uzerinde durmak istiyoruz: 

Suçlu çocuk terimi geniş anlamda ele alındı~ında hangi yaş gruplarını kapsa

dı~ı hususunda doktrin ve mevzuatlarda tam bir uzlaşma yoktur~Bir üst konu 

başlığında incelediğimiz gibi her ülkenin hukuk sisteminde suçlu c;oeuk teri-
dril,, 

minin kapsadığı yaş kesimi arasındaki farklılıklar mevcuttur.Yine suçlu çocuk 

~P kapsamı içinde bulunan suçlular da kendi içlerinde sınıflandır~a

rak çocuklar.gençler ve yeti§kinler olmak üzere adlandırıldıkları doktrinde__ --ve mevzuatta göze çarpmaktadır {20). 

Türk Ceza Kanunu:ac;ısından bu yönde bir ayırımın,11-14 yaşlarındaki kü

çüklerin "çocuk"•l~l8 yaşları arasındaki küçükleri genç şeklinde sınıflan

dırıldı~ı göriilmektedir (21). 

(l?)DÖNME~-ERMAN,c.2.No:1584 
(18)ATALAY ,s. ,İngiliz Ceza Hukukunda Çocuk Suçlular·ı,AD,1965,s.214 
(19)BURGSTALLER,M.,Avusturya'da Gençlerin İşlediği Suçların Müeyyidelendiril-

mesi,AÇSS,tstanbul.1993,s.77 
(20)DöNMEZER,AÇSS,65;BURGSTALLER,78 
(2l)CENTEL,N,.Ceza ve talan Politikası,MUHFD,e.1,tstanbul,1986,s.3 
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Almanya•• ATUBturya'da Gene; Mahkemeleri çıkarılan bir Kanunla (JGG) Suçlu 

Çocukları yaşları itibariyle şu şekilde gruplara ayırmıştır; 

1-0-14 yaş grubu9Çoc ı.klar 9 
2•15-18 yaş grubu,~enc;ler 9 

3-18-21 yaş grubu,genc; erişkinler veya yetişkinler şek1inde ayırıma 

tabii tutulmuştur,22).0te yandan Hollanda Ceza Ka.nunuııuıı ??.Maddesi ve ·yi

ne Frıuısa'da 18.oı.1975 tarihli karaname 18-21 yaşları arasında ki suçlu

ların hakkında ceza yerine belli şartlar gerc;ekleştiginde tedbirer.hükmedi• 

lebileceğiııi ifade etmişlerdir.İneç Hukukunda da bu tür bir düzenlemeye 

rastlanmaktadır(23). 

Giderek hukuk sistemlerinde yerini almaya başlayan bu ayrımın kayna

ğını BM'iıı 1985 yılında kabul ettiti Pekin Kur•JJarının 3. maddesi teşkil 

etmektedir(24). Anılan bu madde de "Erişkinler hakkında küçüklere uygula

nan yargı düzeni ve kurallarının avantajları kabul edilmelidir.Böylece e

rişkin-gençlerin damgalayıcı genel ceza hukuku sistemine dahil edil.memeleri 

uygun olacaktır."denilmekte ve bu ayrımın milli hukuk sistemlerine,bu yaş 

grubunua en fazla suç işleme oranına sahip oldUğu. da nazara alınarak,dahil 

edilmesi te~ilc edilmektedir. 

Hukuk Sistemimizde de bu ayrımın kabul edilerek küçük ve genç suçlular 

yanında genç yetişkin suçlular hakkında tedbir uygulama yoluna gidilebilme

li ve bunları toplum kazandırma imkanları araştırılmalıdır. 

Ceza sorumlulu!u olmayan suçlu çocukların bu so~s~~luklarının kabul 

edilme sebebi olarak do"rinde delişik fikirler ileri sürülmüştür.Kimi ya► ---=--
~ar bunu suçlu çocuğun kusur yeteneltinin bulwımaması ile açıklarken,kimi 

yazarlarda kueurlululu kaldıran bir .sebeb olarak görmektedirler.Bunların ya-

nında sorumauzlul;wı kabul sebebi ol ezasızlık ve bir muhakeme en-

eli olması nedenine bağJayaftJarda bulımıııa:ktadır(25).Biz daha önce küçüklerin 

ce:ra sorumluluğunu kaldıran sebeb olarak kusur yeteneğinin çocuklarda bulunma

ması olduğunu açıklamıştık.Suç genel teorisine göre hukuka aykırı olup ancak 

suc;wı unsurlarından kusur yeteneğinin bulunmaması nedeni ile,suc;lu çocuklara 

tam sorumsuzluk yaşlarında ceza verilemeyeceği görüşüne katıldığımızı burada 

belirtmeliyiz. 

(2l)CENTEL,N.,Ce:ra ve ISLAH Politikası,MUHFD,c.l,İstanbul,1986,s.3 
(22)YEN1SEı,1'.,Al.manya'da Gençlerin Muhakemesi,tHFM,19'n,tstanbul,c.42,S. 

1-4,s.91 
(23)DÖNMEZER-AÇSS,70 
(24)DÖNMEZ~,?l 
(25)AKSAY,46 
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4.0yuııısuz ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar 

a.Genel olarak 

Suçlu çocuklar yanında kendilerine herhangi bir tipe uygun,hukuka ay

kırı kuralı ihlal etmedikleri halde haklarında tedbir kararı verilen veya 

Islah Evlerine aluıan çoçuklar vardırki bunlar suc;lu çocuklara tıy'gulanan 

iargılama ve İnfaz Hukukunun muhatabı olabilmektedirler.İşte bu çocukları 

iki grup halinde ele alabiliriz;birinci uyumsuz c;ocultlar,ikinci grup korun

maya muhtaç çocuklar. 

b.Uywıısuz Çocuklar 

Uyumsuz çoçuk olarak nitelendirilen c;oçuklar bir Ceza Hukuku ihlal et

memiş olmakla birlikte,toplumdaki sosyal normları c;i1tneyerek toplumsal bozuk-
s-..-.- 1-f&.-i O\C~lıı:.rie:, -

luk göstermişlerdir.Genellikle çocu~ uyumsuzluj!a iten nedenler ay-,ıı ol.makta-

dır.Bunun içindirki uyumsuz çocukları da koruma kapsamına almak ve bunlara 

tedbir uygulamak bu gün pek çok kabul görmektedir.Ancak bu tür çoçukların 

ABD deki gibi suçlu çocuk olarak nitelendirilmesi doğru değildir.Bazı yazar

ların sözkonusu ülkelerde,çocuk mahkemelerinin verdiği kararların,mabkümiyet 

hükmünde niteliğinde olmamasını suçlu çocuk kavramının kapsa.ıaını geniş tuta

rak,uyuııısuz çocukların suçlu kavramı içinde değerlendirilmelerini sakıncalı 

görmeme eğiliminde olmaları eleştirilmiştir(26).Eleştiride bulunan yazarlar 

böylece uyumsuz çocuklarada yaptırım uygulanması ihtimalinin belireceğini 

belirterek bu görüşe karşı çıkılmasını saYunmuşlardır. 

225} Sayılı ÇMK•nun 14.maddesinde uyumsuz çocuklardan,KORUNMAYA MUHTAÇ 

ÇOCUKLAR'la birlikte bahsedilmiş ve bunlar için "ebeveynine vahim itaatsizlik

te bulunanlar" ibaresi kullanılmıştır. 

ÇMK tasarasında ise uyumsuz çocuklar için kullanılan 14.maddeiie ki anı

lan ibare çıkartılarak yerine bu kez tasarının 8.maddesinde 11Zihni._duygvaaJ, -------,. --ahlaki ve sosyal gelişimlerini tamamlayanlar" şeklinde yeni bir ibare eklen-

miştir(2?). 

c.Korunmaya Muhtaç Çocuklar 

Uyumsuz çocuklarla korunmaya muhtaç çocukları karıştırmamak gerekir. 

Uyumsuz çocuklar toplumsal normları devamlı suretle ihlal eden dolayısı ile 

haklarında tedbire başvurulan çocuklardır. 

(26)oNUR,E.,Çocuklara Uygulanan 'iaptırımlar,Doç.Tezi,s.9 
{Z7)AKR,4 
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Korunıııa7a muhtaç çocuklar ise herhangi bir anti soSYal davranışta bulunıııa

dıltları halde,içinde bulundukları aile,çevre koşul.l.arı gibi nedenlerle v!• 

ya bedensel ve7a ruhea1 yönden tehlike içinde bulunan,bu sebeple yardıma 

ihti7acı buluııaıı çocuklardır. 

Korunmaya muhtaç çocuk ya aileden mahrumdur veya ailesinin var olması

na rağmen çocu~ karşı olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmede ye

teraizlik,çocuk bakım ve yetiştirilmesinde toplumun dolaysı ile topluma iş

lerlik kazandıran sosyal ve siyasal mekanimanın bu sorumlulu~ aileden devr

almaaınal neden olmaktadır(28).Bö7lece bu çocuklar suçlu çocuklara benzer şe

kilde ya kurum bakımı altına alınmakta veya koruyucu bir aile yanına yerleş

tirilmektedir ki bu tedbir kararları yargı organlarınca belirlenip yerine 

getiril.mektedir.Ç~ 14/1.ııaddeai veli,Yasi,çocubı bakmakla yükümlü b_:1lu

nan ki.mae veya c.Savcısının talebi üzerine mahkeme tarafından korunma a muh9 

taç çoc e ir kararı alınacaktır denmektedir.Hakim burada ted-

bir kararını vermeden önce suçlu çocuklarda oldulu gibi ÇMI(.'nun 20.maddesi 

gereğince,mahkemede bulunan görevli delegelerden çocuk hakkında inceleme ra

poru alacaktır. 

ÇMK Tasarısında ise korunmaya muhtaç çocuklarla,uyumauz çocuklarla bir

likte 8.maddede düzenlenmiş,şu anda yürürlükte bulu.nan Kanuna ek olarak mah

kemece 18 yaşının bitimine kadar "en fazla" hükmedilebilen tedbirlere yaş _ 

sınırı olmaksızın mahkemece hükmedilebilecek.Bu değişikliğin yerinde olduğu 

düşüncesini taşıyoruz.Çünkü henüz kişiligini kazanamamış,en fazla ilgi ve a

lakaya ihtiyacı bulunan bir genci bu devrede kendi haline bırakmanın,genç 

ve toplum açısından hiçte olumlu sonuçlar doğurmayacağı açıktır. 

il.Ceza Hukukunda Suçlu Çocuklara ilişkin Em.niyet Tedbirleri 

A.Genel Olarak 

Hukuk sistemleri vazettikleri kurallara uyulmaması halinde ortaya çıka

cak sonuçlara çare bulmak amacı ile bir takım tedbirler öngörür ki biz bu 

tedbirlerin tümüne"yaptırım" adı veriyoruz(29).Ahlak,Din,örf ve adetlerde 

uyulması gerekli toplumsal kurallardır.Ancak toplumsal kurallar ihlal edil

dilinde de yaptırım sözkonusudur.Ancak bu yaptırım ile hukuksal kuralların ih

lalinde ortaya çıkan yaptırım arasında farklar vardır. 

(28) KONANÇ,E.,Türk Hukuk Sisteminde Çocuğun Korunması,1990 ların Çocuk 
Politikaları Konferaneı,Ankara,1990,s.3 

(29)0NUR,s.12 
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Bu !arkaların en belirgini hukuksal yaptırım:ıJl en ileri derecede kurumsal

laşmı, olmaaıdu.Kurumaallaşıııı, olına;hangi daTranı.şa tepki gösterileceği- _ 

niqgösterilecek tepkinia ölçüsünün ne oranda olaca~ı.nın,hangi kurum•• 

kuruluşlarca uygulaııacagıııın,yaptırımın uygulanırken uyulacak uaul kuralla

ruıı.n ihlalden önce belirtilmesi deiıektir.Hukukaal kurallar yanında ört•• 
adet kuralları gibi normatif sistemlerin vazettikleri normların ihl.al.22inde 

ortaya çıkacak tepkinin türü,oranı,tepkiyi belirleyecek organ ve tepkinin 

belirlemesinde uygulanacak uaül her zaman belirli değildir ve ço~ kez de 

de~işkeıüik arzetmektedirler(:,O). 

Konuyu biraz daha özele indirgeyecek olursak hukuksal yaptırımlar i

çersinde de değişik özellikler gösteren yaptırım türlerinin bulunduğunu fark

ederiz.Bu bağlamda ceza hukuku yaptırımlarının diğer hukuksal yaptırımlardan 

farklılıklar arzettiğini burada belirtmeliyiz.Bu farklılıklar kısaca şöyle 
i 

sıralanabilir;ilk önce şunu vurgulamak gere_kir ki bir ceza hukuku normunun 

ihlalinde ceza yaptırımı söz konusu olur'°!'tkinci olarak ceza hukuku yaptırım-
~ --, 

ları şahsidir.Sadece normu ihlal eden kişiye uygulanırlar.Oysa özel hukukta 

yaptırımlar bazen normu ihlal eden kişiden farklı kişilere de uygulanabilir• 

ler?üçüncü olarak ceza yaptırımları,devJetin bütün •atandaşları üzerinde p-

hip oldu~ egemenlik bakkıııa dayanan ceza yargılaması aracılığı ile uy:gul,.nır

~31) .Ceza Hukuk yaptırımlarıda,her biri kendi içerisinde farklı özellikler 

gösteren ceza ve emniyet tedbirleri olmak üzere ikiye ayrılır(32).Ancak bir 

ceza hukuku normunm ihlal edilmesi,ceza hukuku yaptırımın varlığı için zorun

lu olması ,ceza hukuku yaptırımlarından,cezanın yanında bir tür ceZcı~ hukuku yap

tırımı olarak kabul edilen emniyet tedbirlerinin yaptırım olarak kabul edilip 

edilemeyeceği t·artışmasını gündeme getirmiştir(33). Bu tartışmaya ileride deŞin

mek üzere ,emniyet tedbirlerinin daha iyi anlaşılması içiıı ceza hukuku yaptırım 

türlerinden,"Ceza"üzeniııde kısaca duralım. 

B.Ceza Kavramı 

Cezanın niteliklerine verdikleri öncelik sırasına göre,yazarlar çeşitli 

tanımlamalar yapmaktadırlar.Cezanın acı verici olma özelliğini ön plana alana 

Dönmezer-Erman'ın tanımına göre ceza;topluma büyük ölçüde zarar ;eren fiiller 

~şılığı olarak,devletin kanun ile yarattığı ve diler amaçlar yanında,özellik

le suçu işleyeni bazı yokaun]ııkly,a taei kalma ve hQ1lece toplumun işlenen_Ji

ili onaylamama duygusunu belirtmek üzere,yargısa1 bir kararla ve sorumluluk 

derecesi ile orantılı olarak uygulanan korkutucu bir yaptırımdıd"(34) 

(30)B!LGE,N •• Hukuk Başlangıcı,Ankara,1966,s.29 
(3l)HAl'I200ULLARI,Z.,Ceza Normu,1987,Ankara,s.161 
(32)8.AFIOOOLLARI,s.184 
(33)KUNTER,N;Ceza Muhakemesi Hukuku,9.Bası,1989,İetanbul,s.142 
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Rocco ise cezanın toplumun himaye Tasıtaaı olmasından hareketle cezayı şöy-------. 
le tanı.mlamaktadır:"topluııun ve toplumsal hayatın menfaatlerinin hukuki hi-

mayesi aınaoınııı kendisiyle gerçeltleştili vasıta açısından,himayenin hukuki 

vasıtaaıdır."(35).Er• iae,cezanın ıslah edici fonksiyonundan yola çıkarak;" 
,- ---
SUÇ işleyea kimsenin ıslahını sağlamak için,devletin kanunla saptadığı ve hü-

kümle uyguladığı tedbirler cezadır."tanımını vermektedir(36).0zellikle suçlu 

çocuklar açısından Ereıı'in tanımı cezanın ıslah edici yönünü ön plana çıkar

ması açısından takdire şayandır.Zira günümüzde suçlu çocup ceza acı verme 

fonksiyonundan çok ıslah edici fonksiyonu ön pilana çıkartılarak verilmekte

dir. 

Sırası gelmişken cezanın iki işlevinden de bahsetmek gerekir.Cezanın ilk 

olarak,fiil işlenmeden önce toplum ilzerinde caydırıcı bir işlevi vardır ki bu• 

na "önleme",ikinci olarak suç konusu fiil ika edildikten sonra ortaya çıkan 

"baatırma"işlevi vardır(3?).Bu işlevlerden hareketle cezanın amacının,kefaret 

teşkil etmeai,yani suçun karşılığı olması ve genel önleme,yani korlrutarak,ib

ret teşkil ederek başkalarının suç işlemelerini engellemek ve yine özel önle• 

me satlayarak bizzat failli korkutarak uslandırmak(,38).olduğunu söyleyebiliriz. 

c.Eımiyet Tedbirleri 

l.Tanım ve Nitelik Sorunu 

Doktrine baktığımızda emniyet tedbirlerinin tanımı konusunda görUş bir

liğinin bulunmadığını görüyoruz.Bununla birlikte emniyet tedbirlerini;"ceza -hukukunda ,ce2'Anı n 1.rygıılananıadıl;1 uygnlaau bile yeni suçları önlemede yeter-
> 

siz kaldığı hallerde.geleneksel ceza sistemini tamamlayan hukuki himk~ 

vasıtalarıd1.r . •~9) _seklinde tanımlayabiliriz.Dönm.ezer-Ermaıı'da benzer bir 
' 

tanım yapmakta;"suçluda ki tehlike hali ile orantılı olarak hükmedilen ve 

esas itibari ile sosyal aavwııııa amacına yönelmiş bulunan yaptırımlardır" 

şeklinde emniyet tedbirlerini ifade etmektedirler(4o).Kunter ise ceza ile 

emniyet tedbirleri arasında fark temelde gözetmedlaini belirterek he~iki ku

ramı;"suc; işleyen kimse hakkında suç isledil!i için ve bir daha suç işlemesin 

diye uygUlanan müeyyide"diye tanıınlamıştırC.41). 

(34)DONMEZER-ERMAN,GK,c.2,s.631 
(35)HAJIZOÖULLARI,a.187 
(36HlU,t,F.,'l'ürk Ceza Hukuku,C.2,Ankara,19?1,a.-146 
(3?)HAFIZOC}ULLA.RI,s.193 
(,38)öZTURK,s.243 
(39)HAFIZOÖULLARI,241,0ZTttRK,s.288 vd. 
(4o)DÖNMEZER-ERMAN,c.2,s.656 
(41)KUNTER,s.142 
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Bir ceza hukuku normunun ihlal edilmeai,Ceza hukuku yaptırımının varlığı 

için zorunludur ve bu açıdan cezasal yaptırımın bir türü olarak kabil ~t

ti~imiz emniyet tedbirlerinin yaptıruı sayılıp sayılama.cağı tartışmalıdır 

demiştik.Ancak bazı yazarlara göre eylem olmadan kuralın ihlalinden,dolay

sıyla buna tepki olan yaptırımlardan bahaedilemez.Dımiyet tedbirleri bir 

eyleme değil bir durum olan tehlikelilik halinde tepkidir,bu nedenle yaptı

rım sayılmaları olanak:sızdır{42).Bunun yanında bazı yazarlar ve uygulama em

niyet tedbirlerinin tıpkı cezalar gibi yaptırım olduğunu savuıuııuşlardır{43). 

Bu görüşün gerekçesine göre;eıımiyet tedbirleri bir ceza hukuku kuralının ih

lali halinde uygulanır.ijenilz suç işlememiş ve fakat geçirdikleri bayat biçimi 

itibarıyla sosyal. tehlike halinde bulunan kimseler hakkında uygulanan tedbir

leri ''Kolluk tedbiri 11nite l i tti nde saymak gerekt iSi sa vunulmu.şt ur { 44) .Ayrıca gil

nüınüzde cezalarında suçlunun yeniden eğitilmesi ve böylece suç işleme olası

lı~nın ortadan kaldırılması amacına yenelik yani tehlikelilik haline··bir tep

ki olduğu kabul edilmektedir(45). 

Anayaea'nın sarih 38.maddesine rağmen hala emniyet tedbirleri TCK ceza 

hukukunda sistematik bir şekilde düzenlenmemiştir.Anılan maddede"ceza ve cem 

yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur"denmektedtr.Bunun an

lamı hukuk sistemimizin müesseseleştirme açısından emniyet tedbirleri ile ceza:.· 

lar arasında bir fark görmediğidir.Anayaea'nın bu hükmü karşısında emniyet 

tedbirleri müesaeseleştirmesi gerekli tedbirlerdir.Ancak yetersiz de olsa ce

za kanunumuzda emniyet tedbirleri ile ilgili düzenleme mevcuttur (46).19~9 
yılında kabul edilen ve 198? yılında yiirürlü~ giren 2253 sayılı kanunda a

nayasa'nın bu amacına. yönelik çıkarılmış bir kanundur.Yine 1992 yılında ha

zırlanıp Meclis'e sunulan ÇMK'tasarısıda bu yönde atılan bir adım olarak de

ğerlendirilebilir.Adli Sicil Kanunu gibi mevzuatımızda çeşitli kanunlarda emni-
.,-uı.""\e ııı.ı.;.l«..r 

yet tedbilleri ile ilgili göze çarpmaktadır.Ancak emniyet tedbirleri ile il-

gili mevzuatta'ki bu dağınıklık giderilmeli,anayasamızın koydu~ ilke doğrul

tusunda organik-sistemli bir düzenlemeye gidilmelidir (47).Şunu burada ifade 

etmek gerekir ki;ceza kanunumuzda teknik anlamda emniyet tedbirlerinin düzen

lenmediğini savun.anlarda mevcuttur(l+B). 

Bizde emniyet tedbirlerini yaptırım kabul eden görüşe katılnıaktayız. 

(42)HAFIZOOULLARI,s.264 
(43)KUNTER,s.142,DONMEZER-ERMAN,c.2,1974,s.765 
(44)DÖNHEZER-ERMAN,c.2,1974,s.?65 
(45)0NOR,e.15 
(46)HA.FIZOOULLARl,s.263,264 
(47)HAFIZOĞULLARl,s.264 
('-tB)DONMEZER-ERMAN,e.1974,s.765 

- 14 -



Ancak gerek anayasamızda ki düzenlemeler •e gerekse 2253 SK.14.ve 19/2. 

maddelerinde ki düzenlemeleri gözönüne alarak ceza en sorumlu ve mahkum 

edilemeyen bazı şahıslar hakkındaki "sosyal aavunma"tedbirlerini,.tek:riik 

anlamda emniyet tedbiri olarak kabul etmesekte,tez boyunca emniyet tedbir

leri içerisinde mütalaa edece~.Bu anlamda küçükler hakkında ki tedbirle

ri teknik anlamda eınniy:et tedbiri saymıyor bunları''kolluk tedbiri"olarak 

niteleyen görüşe katılıyoruz(49). 

Em.niyet tedbirlerini yaptırımın bir türü kabul ettiğimize göre emni

yet tedbirlerinin uygularıabilınesi için tehlikelilik hali yanında bir ceza 

kuralının ihlalinide zorunlu görmekteyiz.Çünkü yaptırımların niteliklerin

den birine kanunilik ilkesi,yani kanunda yazılı bir normun ihlal edilmesi, 

ve bunun sonucu yine kanunda yazılı cezalardan birinin uygulanması gereği

dir.Ayrıca ortada ihlal edilınişbir ceza hukuku normu bulunmaması,suçun ka

nuni unsurunun bulunmamasını do~ur ki bu da suçsuz bir kişiye yaptırım uy

gulamak anlamına gelir.İşte buradan hareketle diyoruz ki;suçlu çocuklarla 

birlikte kanuni düzenleme altı.na alır.an korunmaya muhtaç ve uyumsuz çocuk• 

1ar için farklı bir yasa düzenlenmesi yapılmalı ve suçlu çocuklara uygula

nan yargılama usülünden farklı bir usul,yine farklı bir infaz hukukuna ta

bi tutularak haklarında öngörülen tedbirler uygulanmalıdır.Ceza Kanunun be

lirlediği tipe uygun bir fiil ika etmemiş olmakla birlikte anti-Sosyal da•

ranış gösteren uyumsuz çocukların ve hiç bir günahı bulunmayan korumaya muh

taç çocukların,suçlu çocuklarla birlikte ele alıp,aynı tedbirlere muhatap 

kabul edilmesi açısından ve yine özgürlüklerinin kısıtlanmasına imkan verme

si açısından anayasanın 38ve 19.maddeleri ile 2253 SK'nun 14.maddesi eleş

tir ilme Ji d j :c. .. 

hurada dikkat edilmesi_gerekli husus hakim anılan çocuklara tedbir uy

gularken son derece dikkatli olmalı,gizliliğe önem vermeli,kolluk güçleri . 
bu konuda özel olarak eğitilmeli,hatta bu çocuklar için eğitimli özel bir 

kolluk kurulmalı,hskiııı cübbesiz bir şekilde yargılama yaparak,çocu~ mahke

mede olduğunu hisettirmemek için azami gayret göstermelidir.Dunun yanında 

çocuğun tehlike içinde olması tedbir için yeterli görülınemeli,çocuğun biz

zat kendisinin teblikeliliti aramalıdır.Ayrıca tedbir uygulaması nedeni ile 

elde edilecek fayda ile,etiketlenme arasında ki oran daime gözönünde bulun

durularak karar verilmelidir. 

(49)DÖNMEZER-ERMAN,c.2,1974,765 
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Enıııiyet tedbiri uygulanıp uygulanmayaca~ını araştırmak için yapılan 

faaliyetl,er.:l .idari sayanlar var ise de eıımiyet tedbiri ile cezayı ayrı şey

ler saymakla birlikte,eıııııiyet tedbirlerinin uygulanması bakımından yapılan 

faaliyetlerin ka~i bir işlem olduğunu söyleyenler de vardır(50).F.ıııniyet 

tedbirlerini yaptırım olarak kabul edenler için zaten bir problem bulunma

maktadır.Emniyet tedbirleri işlemniş suc;a bağlamayıp,eadece suçlunun tehli

keliliğine bağlayanlar dahi,tehlikelililin araştırılması için yapılan faa

liyetleri yargılama oJarak kabııl etmektııtdirlerJ51) .TCK'nun 53.rnaddeelııdeJci 

kovuşturma yapılmaksızın tedbir verilebilme imksnı,tedbir verilirken yapı

lan araştırma faaliyetlerinin yargılama faaliyetlerinden oldu~ konusunda

ki gOrüşlere tere gelebilir.Ancak unutmamak gerekir kj yarg1Jama, faaliyet-.,. 

~erinin Ozünü"du.ruşma''kavramı de!il,''hukuki münasebet''kavramı teşkil eder 

te yine emniyet tedbirleri nitelikleri bakımından psikolojik cebir vasıta

~arı olmayıp,psikolojik kurtarma vasıtalarıdır(52). 

2.Emniyet Tedbirlerinin Cezadan Farkları 

Her ne kadar emniyet tedbirleri ve ceza yaptırım türleri olarak karşı

mıza çıksalarda aralarında ki farkları belirlemek güçtür.Cünkilbir defa dokt

rinde tanımlarında birlik yoktur.Bunun yanında nitelikleri konusunda değişik 

fikirler ileri sürülmektedir.İleri sürülen fark1ı tanım ve farklı nitelikleri df 

de göz önünde bulundurarak ceza ile emniyet tedbirleri arasında ki farkları 

şöyle sıralayabiliriz. 

l.Ceza gerek süresi gerekse türü bakımından,Ozellikle suçun ağırlığı 

ve faili kusurluluk derecesi ile orantılı ola.ral< tayin edilir.Emniyet tedbir

lerinjn tfiriiııii,derecesini ve swesi.ni ise fendeki tehlikelilik hali belir

ler. 

2-Ceza sadece isnat yeteneğine haiz kimselere uygulanabilirken emni

yet tedbirleri isnat yeteneğine haiz olmayanlara da uygulanabilir.Suçlu ço

cuklar gibi. 

3-Emniyet tedbirleri ister yaptırım olarak kabul edilsin,isterse yaP

. tırım olarak kabul edilmesin,belirgin özelliği Onleme tedbirleri olmalıdır. 

ki cezanın önleme işlevi yanında en az bunun kadar önemli di~er işlevi de 

bastınna veya korkutmadır. 

4.Cezaların süresi kanunda düzenlenmiştir.Emniyet tedbirlerinin sürele

ri ise kanunda düzenlenmemiş hakimin takdirine bırakılmıştır. 

(50)KUNTER,s.720 
(5l)KUNTER,s.720 
(52)HAFiz..o<1ULLARI,s.273 
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Hatta bu konuda doktrinde denmektedir ki emniyet tedbirleri sözkonuau oldu

~da müddeti belli olmayan hüküm uaulü uylanmalıdır(5}). 

5.Hülaııün kesinleşmesinden sonra cezalarda keeindir.Değiştirilemezler. 

nııniyet tedbirleri ise gerektiğinde değiştirilebilirler. 

6.Cezalar afedilebilirler,eıaniyet tedbirleri ise affa tabi de~ildirler. 

O.Suçlu Çocuklara İlişkin EDniyet Tedbirlerinin Tarihsel Gelişimi 

l.Genel Olarak 

Suçlu çocukların ceza sorumlulukları yönünden yetişkinlerle bir tutula

yacağı,dolayısıyla bunlara farklı yaptırımlar uygulanmasının daha yerinde o

laca~ görüşü ilk defa Roma'da ortaya atılmıştır.Daha önceki devirlerde ör

neğin;Hint,Çin,Asur,Babil,Stimer,Mısır ve Eti uygarlıklarında çocuklara iliş

kin özel hükümlere rastlamamaktayız(54) .Keza tarihte ilk yazılı kanunlar o

larak bilinen Hamıııurabi ve Manu kanunları ile Budist ve İbrani hukuk kitap

larında da bu anlamında bir düzenleme mevcut değildir(55).Bunun sonucu olarak 

çocuklara ilişkin özel cezai sorumluluk öngören ve bunlara emniyet tedbirle

rinin uygıılamnıusını hüküm altına alan ilk hukuk sistemi olarak Roma Hukuku'nu 

kabul edebiliriz(56). 

2 .Roma Hukukunda 

Roma Hukuku'nda "Pater familya"ııın yani aile babasının çocuk üzerinde 

hakimiyeti sınırsızdı(57).Aile babasının çocuk üzerinde hem aile yargıcı ve 

hemde resmi meaıur yetkisini haizdi.Belgeler aile babasının çocuklar üzerinde .-
kullandığı örf ve adet hukuku kaynaklı tedip hakkı ile kendisine özgü yargı-

sal ceza hakkı arasında Roma Hukukunda kesin sınır bulunmadığını söyliyebi

liriz,58).İmparator Valentinianua zamanında aile babasının çocuğ'U yargılama 

hakkı devlete geçmiş,böylece suçlu çocuklara uygulanan tedbirler devlet ta

rafından uygul.aıııaya başlamıştır. 

Klaeik Hukuk öncesi devirde,Oniki Levha Kanundan itibaren çocuklar baliğ 

elanlar ve olınıyanlar şeklinde ayırıma tabi tutularak cinsel ve fiziki geliş

meleri bakımından olgunlu~ erişmiş çocuklara ceza uygulanmasına karşılık,ba

liğ olmayanlara koruma tedbirleri uygulanmaktaydı(59). 

TnôNMEzm-ERMAN,c.2,1974,s.614 
(54)ŞENSOY,s.77 
(55)AKSAY,s.l?,ŞENSOY,s.?7 
(56)ŞENSOY,s.?9 
(57)AYİTER,K.,Roma Hukuku Dersleri,Ankara,1963 s.42 
(58)!NAN ,s.5 
(59)Şensoy s.80 
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Mesela ölüm cezası gerektiren bazı suçlarda gayri balil olan kij,çüklere ö

lüm cezası yerine ihtar ve zararın iki mislini ödeme gibi tedbirler uygu

lanırdı(6o).Iine buna benzer bir hükümde suçüstü işleyen hırsızlık fiille

rinde görülmekte ve çocuga ceza yerine tedbir mahiyetindeki "verberatio" 

uygulanııaktaidi(6ı).Sonuç olarak Roma Bukuku'nun,Kl.asik Hukuk Devresi önce

si balil olmayan çocuklara tedbir uygulandılı tarihte ilk defa olmak üzere 

görülmekte idi. 

Klasik Hukuk Devresinde ise konunun tartışmalı oldu~ görülmektedir.Dev

rin hukukçularından. Labeo,huhuki blul Jaşına erişmiş ve erişmemiş şeklinde 

suçlu çocukları ayırıma tabi tutuyor ve balil olmayanların cezasal sorumsuz

luğunu bazı tür suçlar için kabul ederken bazı hafif suç türlerinde kabul et

memiştir.İştirak halinde hırsızlık suçunda gayri balilin cezalandırılamaya

ca~ını ama bizzat gayri balil tarafından işlenen hırsızlık suçlarında ceza

sal sorumlul~un bulunması gerektiğini belirttir(62).Klasik dukuk devresin

de genel olarak blü~ yakın ve sorumlu sayılan küçüklerin işledikleri suçlar 

karşısında tedbir uygulanmasına rastlanmaınakta,ancak cezaların belli oranlar

da indirildiği ve bu şekilde hukuki düzenlemeye gidildiği görülmektedir(63). 

Ote yandan Roma Hukukçularından Julli.qus,Roma uukunwı başlangıcından 

beri kabul edilen genel özel suç ayırımına itibar ederek doğumdan çocuğun 

konuşabilece~i zamana kadar devam eden dönemi kesin sorumsuzluk devresi kabul 

ederek bunlar hakkında koruyucu tedbir uygulaması gerektiğini belirtmiştir. 

Konuşabildikleri halde henüz buluğa erişmemiş çocuklara gelince bunlarıda 

ikiye ayırarak konuşmayanlara yakın olanlar ve bulu~ yakın olanlar olmak ü

zere sınıflandırılmıştır.Bunlardan birinci sınıfa girenleri sorumsuz kabul 

etmiş ve haklarında tedbir uygulamasını gerektiğini belirtmiş;ikinci sınıfa 

girenlerin ise işledikleri fiillerden dolayı sorumlu tutmuştur.Genel suçlar

da ise bu ayırıma gitmemiş olan anılan hukukçu buluga ermemiş küçüklerin ce

zai sorumluluklarının bulunmadığını belirtmiş bunlara castigatio ve benzer 

tedbirler uygulanması gerektiğini be·lirtmiş bu konudaki görüşü dönemin mevzu

atını önemli ölçüde etkilemiştir(64).Bunun sonucu olarakta suçlu çocuklara 

belli bir yaşa kadar,ceza yerine tedbir uygulaması hukuk sistemlerinde yerini 

al.maya başlamıştır.Justinyen Hukukunda ise ceza ehliyeti çocuklarda yedi ya

şında ba~latılmış ve bu sınırın altındaki çocuklara bazı tedbirler öngörül

müştür( 65). 

(60)ARTUK,E. ,Mukayeseli ı.,ocuk Mahkemesi Hukuku,İstanbul 1987,s.l(Doçentlik_ tezi) 
(6l)ŞENSOY,s.80 
(62)ŞENSOY,s.81 
(63)ARTUK,s.5 
(64)ŞENSOY,s.81 
(65)KIRAY,M.,Çocuk Mahkemelerinin Doluşu ve Kronolojik Tekamülü AD,1969,s.358 
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3.0rtaçağ Hukuk Sistemleri.ııde 

Bırıatiyanlığın zuhuru ile birlikte çocuk ve özellikle suçlu çocuk özel 

bir •litime tabi tutulmaya ve dolayısı ile emniyet tedbirlerine,bugünkü geliş

miş aıı.laıııda ol.masada muhatap olııayabaşlsmıştır (66).Zamanla gelişen ve yayılan 

hiristiyanlık dini zamanla hukuk sistemini oluşt urmuş,genelde olduğu gibi 

suçlu çocukların ceza-i sorumlulukları ve bunlara uygulanacak tedbirler konu

sunda da Roma Hukukundan etkilenmiştir. 

Cermen Hukuk Sisteminde,cezanın gayesi verilen zararın tazmini olarak 

kabül edildiğinden ve bu zarar da suçlunun ba,tlı bulunduğu zümreye yükletil

diğinden faile bu tıillline özel durumlarına önem verilmezdi (6?).Anca.k anıl.an 

hukuk sisteminde suçun manevi mısuruna önem verilmeye başlamasından sonra, 

fiiller kasıtla işlenenler ve kasıt dışı işlenenler olmak üzere ayırmma tabi 

tutulmuş,suçlu çocuklar tarafından işlenmiş fiiller kasıt dışı işlenen fiil• 

ler tabbi tutularak cezada indirime gidilmiştir. ( 68) ~ocuklarda cezalarda 

indirime gitmek için de oni.ki :,aşından küçük olması şartı aranmıştır.12 ya

şından küçük bır çocuk suç işlediğizamaıı ise kast bulunmadığı gerekçesiyle 

cezalandırma veya emniyet tedbirleri uygulama yoluna gi dilmez ancak bağlı bu

lunduıtu zümreye belirli bir uzla.şrııa bedelli ödettirildi(69). 

d.İslam Hukukunda 

İslam Hukukunda Ceza-i ehliyet çocuğun,bedeni işaretlerle,rüştde erdiği

ni söylemesi ile,buda olınazsall5 yaşına ermekle rüşt'e erdiğini anlaşılması 

ile başlar (70).Yani İslam Hukukunda da blilug yaşı be:Jrleyeci bir rol oynar. 

İşlenen bir fiil ceza-i bir yatırımı gerektiriyorsa failin cezalandırma şart

larından birinden, failin baliğ olmasıdır.Bu sebeple büluga erişmemiş bir kim

seyi, işlemiş olduğu fiilden dolayı cezalandırmak mümkün değildir(?l). 

İslam bilginleri büluğ yaş:ını tartışmışlar,!mam'ı Azam la yaşı,cinsi ol

gunlup ifade eden,erkeklerde,ihtilan,inzal,kızlarda,hayz,habil,ihtilam gibi 

fizyolojik belirtilerle ortaya çıkan (72).yaş olarak,eğer anılan beli.!-tiler 

çocukta 18 yaşına kadar kendini göstermez se,rüşt yaşını 18 olarak kabül eder

ken) mameyn (İmanı Ebu Yusuf ve fmam Muhammed ) ,!mam•ı Malik,İmam'ı Hanbel ve 

lmam•ı Şafii bu yaşı 15 olarak kabül etmgşlerdir,13).Bu anlamda İslam Hukukunda 

bir,gerçek büluğ,iki hükmi(varsayılan )büluğ olmak üzere iki büiuğ yaşı orta

ya çıkmaktadır(74). 

(66)KIRAY ,s.359 
(67)ŞENSOY,s.83 
(68)ARrIK,s.5 
(69)SENS0Y ,s.83 
(70)SEHACHJ',J.,tslam Hukukuna Giriş,Ankara,1968,s.136 
(?l)SCHACBT,s.136 
(?2)ŞENS0Y ,s.86 
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Büluit yaşına gelmemiş olmakla birlikte bazen cezalandırılan küı:;üklerde 

İslam Hukukunda var ola gelmiştir.Bunun nedeni telam Ceza Hukukunda gizlidir. 

İslam Ceza Hukukunda bazı özellikleri ile emniyet tedbirlerine benzeyen,ya

ni baatırma,ödetme unsurundan c;ok önleme unsuru ön plana c;ıkmış"ta'zir"ceza

ları mevcuttur.Ta'zir cezaaı;yargıcın taktir hakkına geniş yer veren ve o

nun tarafından önceden belirtilmemiş suçlar ve belirtilmiş olupta cezası 

gösterilmemiş suçlar için tayin edilen cezalardır.Bu yetkisine dayanarak yar

gıc;,suçluya öğüt vermek,onu azarlamak,teşir etmek,haps etmek,sürgüne gönder

mek gibi cezaları verebilir(?5).tşte tanımını yaptı~ımız tazir cezaları bazı 

şartların gerçekleşmesi halinde mümeyyiz olan gayri baliğlere de verilebilir. 

lalam Hukuku tarihine bakıldıjtında,ta'zir cezalarının 17 yaşına kadar olan 

suçlu çocuklar ic;in sadece tedbir ve ejtitiıı amaçlı olarak;azarlaına,ihtar,öğüt 

ve benzeri gibi cezaların uygulandıjtı görülür(76). 

5.Yakın Dönem Hukuk 5 istemlerinde 

a.Türk Hukuk Sisteminde 

aa.Cumburiyet öncesi Hukuk Sistemimizde 

İslam Hukuku Türltlerin İslam dinini kabul etmeleriyle birlikte,türklerin 

Hukuk Sistemleri nde de etki sini göstermiştir.Diğer hukuk dal1arı yanında ceza 

b.ukukunda da Osmanlı İmparatorlu~un ceza hukuku sisteminde etkisi açıktır. 

Bu etki sonucu Osmanlı Hukukunda 1858 yılına kadar yazılı olarak belir

lenmiş bir kanun metni olmaksızın suçlu çocuklar,eğer suç işledikleri zaman 

bUluğa ermişleree cezalandırılıyor yok eğer büluğa ermemişlerse soruınsuz kabul 

ediliyordu.Hakimin f~dı~n~~i~taktirine göre,ta'zir cezasına muhatap olabili

yorlardı(??).Oemanlı İmparatorlu~ kabul edilen ilk sistematik ceza kanunu o

lan,1'raneız Ceza Kanunundan. tercüme,28 Zilhicce 12?4 Rumi(l858) tarihli Ceza 

kanuııname-i Htiııayun'un 40.maddeai daha önceki yazılı olmayan uygulamayı şu 

şekilde de~iştirerek kanunlaştırmıştır;bali~ olmayan küçüğ'ün temyiz kudreti 

yokea;ana,baba veya akrabasına teslimi;temyiz kudreti varsa hakkında ceza 

tertibini,tertib edilen bu cezanın kanunda belirtilen oranlarda indirilmesini 

kabul etmiştir(78). 

(?3)ŞENSOY,s.8? 
(?4ltNAN,s.? 
(?5)0ÇOK,Ç.,MUMCU,A~Türk Hukuk Tarihi Dersleri,Ankara 1982,s.86 
(76)UÇOK-MUMCU,s.74 . 
(??)ŞENSOY,s.87 
(78)UÇOK-MUMCU,s.322 
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Görülüyorki emııiy-et tedbirleri Türk Hukuk tarihinde ceza olarak adlandırıl

mış olsalar dahi yasalara girmiş bulunuyordu. 

Suçlu çocukların baliğ olup olmamalarına göre haklarında tedbir veya 

ceza uygulaııınasına 1329 rumi 71.lında yapılan de~işiklikle son verilerek 

cezai sorumsuzluk yaşı Ye ceza veya tedbir uygulama yaşları laitı:. esaslara 

bağlandı(79).Bu bağlamda 1858 tarihli ceza kanunun tıo.maddesi,kaynak 1810 

tarihli Fransız Ceza Kanımuıı 66.maddeeine uygun olarak;l:, yaşına kadar ço

cukların cezai ehliyetlerinin bulunmadığı,15 yaşını doldurmamış olanlarla, 

13 yaşını bitirmiş küçükler ve 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurma

mış olanlar hakkında tedbir veya indirilerek ceza uygulanacağı şeklinde de

ğiştirmiştir.Böylece modenı Hukuk sisteminin kabu1 ettiği yaş grupları ve 

suçlu çocuklara uygulanacak tedbirler,Ttirk Hukuk Sistemine de sistematik bir 

şekilde girmi.4 oldu. 

bb.Cumhuriyet Döneminde 

1858 Tarihli Fransız Ce7a Kanunundan tercüme,ceza kanunnamesi 1 Temmuz 

1926 tarihinde bu kez İtalyan Zanardelli Ceza Kanunundan tercüme edilerek 

bazı değişikliklerle kabul edilen 1.7.1926 yürürlük tarihli yeri Ceza -Kanunu 

ile ilga edilmiştir.Yeni Ceza Kanununda suçlu çocuklara ilişkin emni yet ted

birleri ve ceza indirim oraııl.arı bahsedilen Kanunun 53,54 ve 55.maddelerde 

düzenlenmiş,18-21 yaşları ~~.ııdM.i gençlerle ilgili düzenienme 1953 yılında --- -- - ---- --- - - - -· 
6123 Sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.Günümüzde Genç yetişkinlerle ---ilgili kanuni düzenlemelerin ülke hukuk sistemlerinde giderek artan bir oran-

da yerini aldığını görüyoruz.Bu nedenle bu_yaş grubunun yasa metninden çıkar

tılmış olması ülkemiz açısın.dan olumlu bir gelişme olmadıtı kanaatini taşıya

ruz.Halen ytirürlükte bulunan ceza kanunu mehazdan farklı olarak ayrıca;küçtik

lerde cezai sorumsuzluk yaşını 11 olarak kabul etmiş,11 yaşını bitirmiş olan

lar ile 15 yaşını bitirmemiş olanlar arasındaki suçlu çocukları temyiz kud

retine sahip olup olmadıklarına göre sınıflandırmıştır.11 yaşına kadar olan 

çocuklar cezasal &0rumluluk altında değildirler.Ancak bu gruba dahil çocuklar 

1 yıl hapis cezasını gerektiren bir suç işledikleri takdirde bunlar hakkında 

kovuşturma yapılmayacak kendilerine emniyet tedbiri uygulanacaktır. ıı yaşını 

bitirmiş ancak 15 yaşını doldurmamış çocuklar ise işledikleri suçun farik ve 

mümeyyizi olup olmadıklarına göre karar verilecek,işledikleri suçun farik ve 

mümeyyizi iseler yasada belirtilen oranlar dahilinde cezalar indirilerek ve

rilecek,farik ve mümeyyizi degiliseler haklarında emniyet tedbirleri kararı 

verileçektiı".15 Yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını bitirmemiş suçlu çocuklar~ 

için düzenleme ise;temyiz kudretlerinin varlığına bakılmaksızın,haklarında 

verilecek ceza yasada belirtilen oranlarda indirilerek verilecektir,şeklin-

(?9}ŞENSOY,s.91 - 21 -



dedir. 

Hukuk Sistemimizde bu konuda son yenilik, 1979 yılında ;ca.bul edilen. 

2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerlnin kurulu ?u görevleri ve Yargılama '.JsUlleri 

bakkındak:1 lcanundur. !>aha sonra 1981 ,-ılıncla 2552 say:ı.lı kanunla d.eğj.şen 

bu kanun, genel olarak yaptırı.ııı ile ilgili k:urallarıda TCK sistemini koru

:m.ıştuıı. 2253 Sayılı ÇMK'nu ikinci ıez 1988 taritı ve 3412 sayılı ltanuııla 

değişiklile u~rarru.ştır. 2253 Sayılı Kanun~her ne kadar 1 979 yılında kabul 

edilrni~se de ancak l HaziraB 1982 yılında yUrUrlliğe girmiştir.Anılan yasa

nın ). kez değ:i.şt:1.rilmesi için hazırlanan Mayıs 1992 tariüi tasarı halen 

Mecliste bulunmaktadır. 

2253 Sa.yılı Kanunun Hukuk Sistend.mize getirdiği en önemli değişiklik 

12. maddede yer almıştır. Anılan maddeye gire 11 yq.ını bitirrniş,15 yaşı

.ıı doldurmamış çocuklar için, Yine aynı yasanın 20. l'IJ&ddesi rıe göre bir in

celeme yapılacaktır.Yapılacak inceleme sonucunda kUçUğe ceza verilemeyece

ği anlaşılırsa o tak~rde,ıo.~~ddedeld. tedbirler devre1e g:t.recektir.ılk.si 

halde 12/2emaddeye göre suç işleyen çocuğun oezasınde. indirime gidilecek

tir.Bu indirimler TCK' nun 54.r.ıaıldesindeki indirimlerle aynJ. orandadır,A.n-
--=-

cak ÇMK b.Ukmoluaacak oezaların. ber fiil içiı:ı 7 seneden fazla ola.may-ao~1 

konusunda ~eni bir dUzenleme getirdiği göze çarpmaktadır • . 
Ceza Hukukumuzdan emniyet tedbirleri cezadan çevrilenler ve oeza ya-

rine öngörUlenler olmak üzerı<J iki grupta sınıflandırılabilirler. 

İ .O ezadan Ç evrıi.l en Emniy-et Tedbirleri 

Suçluya suçunun yaptırımı olarak bir Oı<JZa verilir.Ancak belirli şart

lar gerçekleştiğinde bu oeza emniyet tedbirine çevrilirôÖrneğirı 647 Sayı

lı Cezaların !ntazı Haklcındald. Kanunun 4.rnaddesine göre kısa sureli y-ani 

bir yıla kadar özgtırlUğUnU bağlayıaı cezalar; para o ezasına, aynen iade ve

-:,a tazmine, bit- eği tirıı veya ıslah kurumuna devam etmeye, bir yere girmekten 

bazı faaliyetleri veya meslek veya sanatı icradan mene,her çeşit ehliyet 

ve rutısatnamenin. geri a.lırı.rrıasına gevrilebiliro')oculc suçlular açısından 

bu çevirmeyi yapmak zorunludur. 

Cezadan çevrllen bir diğer emniyet tedbiri"adl.i tevbib". <lir.Belirli 

şarların gerçekleşmesi hali~de hakim tarafından suçluya yöneltilen azar

lama,uyarma anlamındaki. bu tedbire ilerde a7rıotılı olarak: değinilecektiro 
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1:t.Ceza 1erine Öngörtll.en Emniyet TedbirlerJ. 

Dö nmezer--•Erman • ın • doğrudan doğruya· tıUkmolunan tedbirler" adını 

verdiği bu emniyet tedbirleri ld.şinin 1tlediği sugua karşılığı oıa

raJc doğrud.aıı doğruya llY'gul.anmalttadır(X) • 

2253 Sa:,ılı ÇU • nun 11.ına&desi suç işla;ren k:UçUğUn U yaşından 

ltUçUk olması ve suçu111 da bir yıldan fazla haı,is gerektirmesi halin

d.e oeza yerine tedbir uygulanmasını öngörınUştUr. 

1982 Anayasasının Ja. r.ıaddesiniıı ).fıkrası sözUnll ettiğiııd.z her 

ild. tedbiri,yard. cezadan çevrilen V'e oeza yerine öngörUlen tedbir çe

şidini de k:apsamaktaıb.ı-. ?ıladde de "Ceza ve oeza. yit&'tne geçen emniyet 

tedbirleri oeza statUsUnde deiterland1rilmiştir.A7nı maddenin ilk tık

raaı gereğ:lnca, kaııun.da suç olarak i:Sngöt"Ul.meyen hiç bir fiil cezalan

iırılanıaya.caktır.Bu durumda her i~i fı:tranın birlikte değerlendiril

mesinden şu sonuou 9ıkarabUiriz1Emniyat tedbirleri anoak kanunda 

suç sa;y1.la.n bir lemin iııa edil es nden sonra uygulanabileoeltlerdir. 

Suçlu çocuklara uygulanan emniyet ted.birleri ile !cısı tlanaı1 , bi

reyin, hukuksal varlığı,özgDrlUğU veya mal varlığ~ olabileceği gibi 

toplum içerisindald. saygı.ı:ılığı da bir ölçUde e.zal tılabilmeki;ü±t-.Ce

za hukukumuzda i:SngcSrUlen emniyet tedbirleri. ~u ş ekilde sıralanabilir. 

1-Resrıd. veya 3zel Bir ltoııuma Konul■aı 

Eylemi suç sayılan gocuklarla,tehlikelik b.ali gös teren uyumsuz 
' veya korunnuıya mul'ıta.ç çocuklara,yaptırım olarak bir kuruma ,yerleş ti-

rilme emniyet tedbiri olarak: uy-gul.a.nabilir.Ayrıoa ÇMK' nun lo.madde

::Ji nin 5.Bendine göre de,tedaviye muhtaç çocuklar resmi veya cSzel bir 

has taneye veya tedavi en.ne yahut eğ:1 timi gUç çocuklara OzgU kurumla

ra yerleştiL'ilebilec-eklardir.Ulkemizd.e gerek korunma..Ta muhtaç, gerekse 

suçlu veya uyumsuz çocukların b~ım-korunma ve yeniden eğitiminde bu 

tedbir kurumların yetersizliği nedeniyle uygulama alanı bulamamakta

dır.Varolan kurumlarda genellikle korunmaya muhtaç çocukları eğitmek 

aınaoıyla örgUtlendikleri için,suçlu ve uyumsuz çocukları ;cabulden ka

çınmakta yada bu konuda bqarılı olamamaktadırlar.Bu açıdan suçlu ve 

uyumsuz çoouldar içirı ıı;rrı kabul ınerkazleri teşk:1113.tı kurulması bu 

9ooukların e~ timi, ıslahı ve yeniden topluma lcazandl.rılmaları açısın

dan bir zorunluluk haline gelııd.şiir. 

(~)DÖNMSZER-ERMAN; Nazari Ceza Huku~u,o.2,s.823 
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ÇMK' nun 1·3/ 2 maddesi ne göre ıu:ıl hastası. suçlu çocuklar mahkemece 

ÇMK'nun 20.madd4sin~ göre 7apılan araştırma sonucu resmi veya özel bir 

hastane7e 1erleş't!..rilmeain~ k,uoar verebili~.fedavi gören çoowdar sağ-

1:ı.k lturullaı.-ı.m.n lcendU.erine iY'il~şt:lrildiklel"iıı• da.il:' rapor vermesi ha

linde mahkemece serbest b1rakll.ı~laı-~ı5 1a.<ııııı b1 t:t.rm•ııd.ş suçlu sa.ğır

d.ilsizler hakkında da saz konusu emni7et tedbirinin 1Q'gulama oıaruıb. · :. 
ÇYX'rıun 12/son maddesi karşı.s1.nda bulunur. 

Bukulc sisteııdmizde ltu emniyet tedbiri en geç çocuk 18 yaşını bitir

diğ:1.nde soa bulur,CMK madde 15).Kı.ı.rumun,Oumhuriy-et Savol.s:ı.nın,vel.i,vasi 

veya bakan ld.ı:ıısenin başvurusu Uzerlne 7ada re• sen mahkeme bu eınni;re, ted

birini Çıııt'nun 17/1 maddesine göre k:aldJ.rabilir veya değiştirebillr.çwc.ı. 

nun 43. rıaddesicıe giSN anılan kanunda iSngörUlen kurumlar Adalet Bakanlı• 

iP,noa kurulaoaktı:-. 

2-Gözetim Al tında Serbestiı 

ÇMK'nua 29.~addesine göre işlediği suçtan dolSJ']. hakkında emniyet 

tedbiri U3'gulanmış veya hUkmed:ilnd.ş oezası ertel.erımie bir k:Uç tlğürı 3 y:ıla 

kadar g8zetim altında bıılundurtılmasına karar verebilir.A:,nı kanunun u:ı

gulanmasına ili11d.n yijnetmel:iğiıı )o Mddesinde gt:izetiıa şöyle tanımları

Dll.şb.rıÇoouk mabkeıneliri tarafındarı,kanunwı 29.Te)Oel!l&ddeleri u.,yarı.nea 

yargılama ISnoes inde ve yargılama sırasında, bakJ.arınA tedbir uygulamasına. 

karar ver ilen, haklarında hUkmedilen cezaları. ,artlı veya şartsız ertele

nilen_ veya şarUa salıverilen <JUÇlu çocukların bu mahkemelerce belirle

nen stıre içerisinde topluma k:azandl.rılıııal.ar:ı. amacıyla, gözetim ve dene

tim görevlilarin:in rehberlilüerinde ;riSolendirilmeleri ni ifade eder.H1lklık 
aisieııd.ınizde sadeoe açık: çevrede gözetime 7er verilmiştir.Gözetimin lctmin 

tarafından yapılacağı JO.~addede açıklanm:ı.ş yönetmellğin 4emaddesi de gö

zetim delegelerinin ni telikl~dni ayı.-ı.ntılı olarak sayını,, tır.Buna göre, 

Sosyal Ve İdari Bilimler,Ed.ebi:,-at rSos7al Çıılışma ve Sosyal Hizrnetler,E

~tillli BilimleM,özel Eğitim Bilim ve Psikolojik Danışma ve Renberlik. 

Ana Bilim,Psikoloji ve Pedagoji Bil irn ve dallarından rııezun olanlar ara

sından Ada.let Bak:alı~ınoa çocuk nıabkeıııelerine atanırla.r.Sos7al Hizmet 
V 

konularında fa.a.liyet gösteren resmi ve gönW.lU lmruıılar,gijzetim delege• 

31 olabileoek ld.şilerin listesi l:ıer y-ıl ba_şında mahkemeye veri.Jıtler vet~ 

çocuk mahkemeleri bu kuruluşla~dan anılan listeY'i isteyebilirler.Y'ônet• 

me.liğin 6. maddesinde,Adalet Bakanlığı tarafından atanma~p mahkeme tara

fınd,an bu şekilde saptanan ve gf:Srevlendirilen bu .ld.,,iler(Gözetirn delee;e

gör~vliai)olarak isimlendirilııtl.:;lerd:l.·r.Yine aynı maddede bu .ld.şilerin. ni

telilcleri saptan~tır. 
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Gijze~ııı delegelerinin gUı-evlerinden ÇllK' nun 31. mııdd.esinde scfaedil

:ıe"t•dir.Bu kişiler göae•inıler.1.n• Yerilen ktıçllklarin geli~ın ve eğilimle

rini izlerler, veli,vasi Yaya lcurumlarla U~şki içerisinde olurlar.Suçlu 

çoouklarııı sosyal ve psikolojik gelişimleıd.ni ve çevrey-e uyuınlarıru. 1'0-

l&ı1"laştıraoak ortamı. hazırlarlar.Su~ nedenleı:ıi.ni inoele7erek bunların 

ortadan kaldırılıııalan yolunda çalı~malar 7aparlar.Gözet~m ve denetim 

şartlarının değiştirilmesini gerektic-eıı halleı:."'1 y-azıll. olarak en kısa 

zamanda çocuk mahkemel.eri.ne 'bildirirler.ve eıı az 11d. ayda bir gcSrevU 

bulunclukl.arı çoouk mabkemele.L"ln• göze-tim ve denetim raporu verirler. 

GUzetia tedbiri pak çolı: yararın ya.n:ı.sıra dikkatli uyfulanmadığı 

takdirde zat-arlı sonuçlara yo1açabilir.Sug işlenmesinde çevre ve aile

rlin ı-olU olan <lurumlarda, 900Qğun bu ortamda yaşamını sUrdtlmesin• izin 

verilmesi 7eni bir suç işleıaesiııe neden olabilir.Bu durumlarda gözetim 

delegesine btıyUk sorwııluluk dtlşmektedir. 

)-Belli .Bi:- Merkeze Devam Btmeı 

Suçl1,1 gocuklann eli, timini sağlamalı: için bunlann bot zaınaıılar1.n-

da beıli merk:ezlaı-e devam etmeleri zorunluluğu getirtlebilir.ÇMlC • nun 

10.r.ıaddesinin 4~bendi bu aıaaca 7önel1~ bir emniyet tedb1.ddir.Buna göre 

k:Uçllğlln genel katma bütçeli daireler, mahalli 1dareler,Dankalaıt,İk:tisadi 

Devlat Teşek:Jdlllel"i ve bunların oııiakl.1.klan 1ıe kurulmuş tabriita, mtıes-

se "re nraat iş1etmeler1 vb.i.ş yerleı:ıi.ne ve7a mesle1' sahibi bir usta ya,

nına devam etmelel"ine karar verilebilir.Bu bWıUrnle çocuğun su9 i7lemesi

ne neden olan ortamda uzaklaştırıııak,909 zamanlarını değerlendirerek suça 

iten nedenlerin öoUne geçmek ve b6yleoe tepluına uyum sağlamasım. lcolay-laş

tırmak: amaçlanmıştır; 

4-Cocuğun;Ana,Baba, Vasi veya Bakım Gözetiın:1 tlzerine Alacak Akrabadan 

Birine ve;ya Bakıp GUzetmeyi U~erine Alan GUveailir Bir Aileye Teslimi: 

Kuruıııda bakıııı bazı açilaıtdaıı olumlu bir tedbir olmalcla birliltte ço

OU@.l doğal ortamından koparıp suçlu veya uyumsuz çocukların bulunduğu bir 

ortamı paylaşmaya zoralamak bazan olwnsuz sonuçlara yolaçabilmetedi~. 
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ÇllK' nun ıo. ıııad.desinin 2.bendinde sözll edilaıı lcoruyuou aileye tes

lim son yıllarda Uzerinde sı.lcca durı..ılan bir eını:t11et tedbirid:iJ'eUlkemizde 

eTla1ı edinme şarUannın attı.rlılı ı:ı.edeıı.1.yle korıqucu aile uygula.mas1. da .. 

ba çok evlat edinme amaçlı. .INllacu.lmaktadır. 

5•Ç oouğun Mal Var-lı~ıu.r.Kısı tıayan Emııiyet Tedbiıoleri: 

Bu emni7et ted.bir-lerinden biri 111Usaderedir.('!aK.rna.dde J6)Bu maddeye 

gtSre sugltı gocuğun suç lı:onusu fiili işlerlcen lcullandıll, su9 aletinin zor 

alı.mı dır. 

6-Çoouğun Toplua tçi.ndeld. Sayg1.nlığl.m. Etkileyen Emniyet Tedbirleri: 

~CK'nun 26. ~addesinde ifadesini bulan adli tevbih ~dı. altında dUzen

lanen emniyet tedbiri bu anlamda d~UnUlebilir.Genel anlamda sanık, iSzel an

lamda sanık suçlu çoouk hakkında adli tevbihe karar ve.t"ilebilmesi için,iş-

lenen suçun oezasının 1 ay be.pis veya l'ıatif hapis ve TL'yi aşmayan 

para oezası olması gereld.r.Ayrıca hafifletici nedenlerin bulunmamasJ. sa

nığııı daha ijnce bir oUrUınden veya bir aydan fazla hafit hapis ce~asını 

gerektiren bir kabahatten doıayı matıkum oımaması da şart'l:ı.l".BU .; ar-'\laıı 

gerçelc1eşinoe mahkeme i:Snce sarnğı. mahkum eder sonra cllrUmler lçin 2,.. ka

bahatler- içirı bir 7ıl içinde ;reni bil' oUrUm yeya .kabahat iş1end:1ğ:l. takd .. ,r

d.e ödenmesi gerekeıı pa.rarıı.n miktancıı göster.lrtiÇMK • ııun 29. maddesinde ha

ld.m cezayı adli tevbihe çevirmek zorundadıreldli tevbih 647 S&yl.lı Kanun" 

un 4• .11addesiade sciztl edilen tedbirler gibi doğrudan doğl"U3'a tıUkUm olun

mayıp cezadan çevrilen bir emniyet tedbir.ld:1ı-.Bu demektir ld. ilk cSnoe ce

za verilecek şartlan var ise söz ıconusu enıniyet tedbiM.ne çevt"ileoekti..r. 

ll-1~ ~aş arasıodald. çooukl.ara adli tevbih gizli yapılır.ÇMK'nun JJ.rnad

desi gereğinoe bir aile yanına veya paralı azal bir lcifiiam veya benzeri 

kurumlara yerleştiM.len suçlu çocuğun giderleri devletçe karşılanır.Dev

letçe karşılanan bu mebla.~ mahkemece h~Um al tına alın1..r.M .K. hWdlmleri 

gereğince bakmakla y1llcUmlt1 oıaa ld.msenin mali durumu mUsa:l. t olması halin

de, devletçe 8denen mebl~ın tahsili için ilgililere rUou ediiir • . 

7-1992 Kanun Değişikliği. Tasarıs.2. İle 2253 Sayılı Kanunda. Yapılan 

Değişikliğin Emniye, Tedbirleri Açısırıdan İrdelenmesi: 

- 26 -



1992 ÇMK tasarısı ile daha cSnae ll olarak dllzenlenııd.ş bulunan tam 

oezau sorwıısuzl.ulc yaş:ı. ıı. '!ladde ile 12':r• ç1lcartılnıı~t1,ı:'. !ine lcanunun 

19. nıaddesiı:ı:iıı J. fıkrasına bi.r oUıııle •k1erıerek bedeni,:dlıni, d.uylusal• 

alılıa,ld. Teya SOSY'al gelişimleri yada şahsi gUvenlikleri tehlikede olan 

ve tutwdu c,laııu yargılanmayan çoouJdarın, haklarında emniyet tedbir

leri uy-gu.lanıııcaya kadar bir kabul merkezine yerleştirilmeleri hükme 

bağ].anıDJ.ştar. 

E1eşiirisini itinci bölUme b1ııaltt1ğl.m:ı.a kanun de~şikli~ tasarısı• 

:urı ıo. !tl&ddesinde 138 suçlu çocuklara U7gulanaoak emniyet tedbirlerine 

ek yapılmış bu meyanda özel ilgi ve bakıma daha yoğun ihtiyaç gösteren 

çoaulclar ioin kurulmuş resmi yeya. özel kurumlar tedbiri ile çoou.lt klllbU, 

gençlik merkez1er1. kampları, kllytUr evleri ve benzeri gUndUzlU veya yatılı · · 

resmi veya Hzel kurumlana taaliy-etlerine J.tatı.lmalarıru. sağlama teclbiri 

yasaya eklenm::l.ş"tir. 

Yine tasa~la veli,vas1 Te7a bakıp gl:Szetmeyi Uaerine alan akraba

dan birine teslim tedbiri yapıları yeni dUzerıl.eae ile Sosyal Hiz:netler 

ve çocuk eaiııgeme Kurumu Uzman.lanru.n denettııı:Lne tabii tutulması öngö

rUlmektedir.Bununla birlikte koruyucu aileye önem Yerilmi, SoH.c.~.ıc. 

U31ulanma.s:uıda gelişti.ti.len Koruyuou ille Yanetme1iğ::t.nde ifadesini bu• 

lan bu kul"Ulll daha 1 ;ıler bale get irilmek istenmiştir. 

1992 ÇMK tasarı.sının 20. r.ıa.ddesind.e yapılan değişildik ile fari.)r,. 

ve mUıneyyizlik kurumları yerine anlama ve isteme yeteneği. kav.r~ geti

rilıı:1.ş, böylece suçlu çoauklarıa oezalanıtır:ılabilınesi için bedeni, ?Jihni., 

duygusal, ahlaki ve SosıaJ. gelişimleriıı belli bir dUzey-e erişmesi z.orun

lululı,ı get1rilmiştir.A7rıca anlama ve isteme,:yeteneğİ.n:f. 11 balirleruııesi 

için yapılacak inceleme ve bunu yapacak personel açıkça gösterilm:i.~tir. 

1992 ÇMK tasarısı ile hukuk sistemimize getirilen önemli bir yeni

lik: de" kamu dava.sınıaçılmasının ertelenmesi" mUessesesidir.İki.noi bU

lUınde Uzerinde genişçe dura.oa~.mı:ı bu mUesseseyi 1ıurada sadece anmaJcla. 

yetiniyoruz.(w) 

---------------' (~) ÇMKGYUHK Ve TCK' nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanıın 

Tasanın. ve 1/400 sy. 14.05.1993 Tarihli Adalet Komisyon Raporu. 
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'b -Karşılaştırmalı Hukukta 

aa-Alııan Hu.lru.ltunda 

Her ne k.adaıt 1871, tar1bl.J. Alnıan Ceza Kanunu 12 yqırıdan kUçUkl.erin 

oezai sorumluluğunun bulu!llllad.ılP,ııı, 12-18 yaşları arasında auç fa.illeri

nin oezalarıı:ııa. ba:t1tletil90eğl ;eklinde ol~aıı bir talcım lıUk:Umle.ıı ııev

out idi ise de• suçlu çocu!danrı etı. Werek yeni.darı topluma kazandırılıııa

sı amaoııu. gUdeıı •11 tim. tedbi ı:ıleri rıe yer Terilmeıı:d.şti.( 80) • 

Uraanya1 da 1923 yıl:ı.a.da ayn biı- gooult mahkemesi kanunu kabul edile

r:-ek. 7eH ,ld. ıı ol111&7arı 9tı9ltalu tıak.kındald. lıUk:Uml e r1 Genel O eza Kanunundan 

çılcarılmışıtır. 

1923 Kanunu ceza ehliyet ;ra.ıaaı 14 olarak: kabul etmiJ,14-18 :,a. ._:ları 

a.raaındald. ld.şiler için, tii.l.in lılık:uka a.yk.ırl.lığJ.nı anlama. :,etaneğirıe sıa- .:.. ., 

bip olmadıkları takdirde bunlar içinde ı,ezai sorumsuzluğu kabul etmişti. 

Yine yanı kanunda suçlu çooultlar igin bir takım emniyet tedbirlerine bel

li şaı-tlarda başvurulması kabul edildi, A. noa.k anılan kanurı çoouklara a7-

rı bir yargılama siatemi ortaya koyıııaıctan uzakt~(l8)iAynca kanunda ka-

bul edilml.ş 'bulunarıC "oeza yerine eğl;t:l.ıa" pirenaibird.~t~ıoldu~fu-·ve~ 
bilhassa ganc;lerde oazanırı icra edeceği terbiyevi tesirin ibmal edilmiş 

ol~ anlaş l.ldı(82) • 

6olJ->1.943 Tarihli Alman ÇMK1 Geng suçlular için kabı.ıl edilen ceza 

hukukunu genel oeza b.ukulcwıdan biraz daha bağımsızlaştırdı(8J),Ne -;yon

el sosyalist dtl$tlncenin etkisi ile hazırlanan kanun cezai sorumsuzluk 

yaşı.Rı. 14' den 12 · ya;ı 1.rıa indirdi ,Anoak bu durum sa.daoe• ağ.ı.r suçlu" ola

rak n1 telendirUen kUçWder için geçerli ola.aak:tı.Yen:L Jtabul edilen 

bu kanun 1923 CMK'nun çocuklara Yerile~ eğitici llitelikli tedbirlerin 

Adli Sicile kaydolma Te böylece suçlu çocukları markalama ve örnUr boyu 

işledikleri fiilin sonuçlarına katlanma dUzenlemesitıi değiştird.1(84). 

Ek olarakta yeni tedbirlerde kanun metnine dahil edildi. 

2,Dunya savaşı neticesinde jasyonel Sosyalist Akımın Siyasi görUş

leri yanında, meydana getirdiği hukuk dUzenide silinmeye ba~ladı ve i'fas

yonel Sosyalist bir dU;Unce ile hazırlanmış 1943 tadh,li ÇMK iiga adile-

r.': 

(BO)tçel,K,F,Almanya'da Genç Suçlular tçirı Cez·a Hu'.{.uku,!ITT'M,sy 1-4,c.34, 

!stanbul,1969,s.156. 
(Sl)İçel,s.157• 

(82)Yenisey,F,Alman;taaa. Gençle'rirı Mu'.:la.k.emesi,tHFM,sy 1-4- o-42,s.90. 
(8)),tçel,s.157 
( 84)Yerıiseys. 90 .• 
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rek 4.8. l95J tarihinde yani GB kabul edildi.Bu k:anurı l9.2J Kanunun

dald. "alır suçlahr" hakkında 1d tıtlkUmlari kald:Lrdl. ve bu kanunun bel

li 1artlarda, gen9 yatişld.n1er grubu olan 18-21 yaşları a.rasındalci ld.-, 

şilerede uygulanması imkanını sağladı,85).Bijyleoe "ceza yeri na eğ:i tim" 

anl1171,şı ;yerine "lUzumu ııaM.nde ceza vererek eğitim" anla.;rışı ile bir 

kanun hazırlanmış oldu. 

A.yrıoa PeAlrnanya• da 1953 tarihli Genç Kahkemelet'i. Kanunu 

(Jugendgedchsgesets)(86)'nw:ı Alman Hukuk Mevzuatına getirdie;i bir yen

il1kte,au9lu çoou.klara ıı;rgulanacak mlleyyidaler1.r(i)Tarbi;re te~birleri 

~ bi,zim emo17et tedb:1 rler:l olarak tanımlaMmz.._t~dbi, d_erd1r bunlar. 

~ 1J1siplin ara.çlal"l. ve j;) HUrri7ett balt].anoı cezalar olmak Uzere Uç

lU bir ayrıma tabi tutmuş ol!llasıd.ır. 

Alman Ceza Kanununun 19. maddesi 14 yaşını doldurmayan çocukların 

ceza. hukuku balnmından sorum.lu olmayaoaltlanr\l, tıllkme bağlamış, bu Jc1ş1-

leriıı au9 işleme halinde bunlar vesq•• haJd.ııd..cıe çık~ılırlar Ta hak

lar:ı.nda "Gençlerin K Ol"Uı:ım.ası Haklo.ndalcl Kanun" ( Jugenwohlf'a.lırtsgese tsz) 

uyanoca eğL ttm tedbirlerine başvurulur. Yine Alman Hukukunda eıııai7et 

tedbirlerine başvurulan 1.ld.nai d.u~ ise Alman Genç Mahkemelin Kanıı

nunda mevcut tul'. Buna gHre 14 yaşını dold.u.rnıuş, ancak 18 yaşını bitir

::ıeıniş olanlar GMK(JGG) ı.Maddesinde "genç"olarak tanımlanırlar ve ~yine 

a:,nı kanunun (J' GG ) 3. maddesine göre işledikleri suçun veya ika ettik

leri fiilin, fii li işledikleri anda,gerçeltleştirdikleri anda hukuka 

a:,ltırılığını tam anlamda anlayabilece~ ve bu doğrultuda hareket ede

bilecek kadar olgunlajmış değil iseler,oeza hukuku açısından sorumlu 

tutulmazlar va haklarındaemniyet tedbiri ıı;ygulanır(B7). J.durum ise 

yukarda da bahsettiğim "genç ;yetişld.n"lere ilişkin Alman Hukukunda-

ki dUzenlemed:1.r. 

F.Almanya 'da 194) tarihinde :,UrU.rlUğa giren_Glı1K'da da, suçlu 

çocuklara tepki araçlarından olarak terbiye tedb•rleri ne başVUrul

muş olduğunu söylemiştik. B~ ;rani başwrulan terbi,:a ted.birle-

1"1, direk'liflar,kontrol altında tutıııa,soayal yardım yoluyla terbi

ye idi.Şayet b~ tedbirler 7eteli gelmezse anılan kanun disiplin a

raçları olarak niteled:lğl takbih(azarlama),belirli yUkUmler ~tına 

sokma. hUrrJ.yetin kısıtlanması gibi yollara gidilebileceğ:Ln1 .ltalaul 

etm1şt1.r(88). 1953 tarihli GMK (~)'da aynı sınıflamayı yukarda 

bahsettiğ:l.mlz ıeldlde kabul etm:l.gtir. 

(85)Dönmezer.s.70o 
(86)fellenbach,s.,Almanya1 d.a Jaıayan TUrk 

İ993,tstanbul,s.135 
(87)Tellenbach,s.lJ5 
((Eti )İçel,s.157 - 29 -
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Bu · sınıflamada terbi7• tedbirlerinin ana özelliği ıgenç hakimi ta

rafından işlenen :fiD.in •karşılı&ı•olarak del:11,işlenen fiil "vesilesi" 

ile verilmesidir(89).GSrUlUyor Jc1 burada amniye, tedbirlerini mUeYJ'i,de 

olarak kabul etıııe7en Ye sadeoe önleme amaçlı ve failin teblikelilik du

rumuna karşı soıı78,l saYUrıma olarak kabul eden,yazarları.n görUşleııine 

u.y-gun bir dllzenleme ile karş:ı.lış.aıak1iaJ1•• 

Gl4K (JGG)' Din ıo. ıııad.d.eainde dllzenlewıiı bulunan tedbirler şunlar-

d:ı.rı 

1 )DJ.rektif'ler ı genci_~_ sU_~UğU . aıa,a tı '.1. dUz•~-q~n -~ _bu şeJd.lde Sf\'E_: 

oin eli ti.mini J.11&1-v~g__ye em~et al t3,na alan emir ve ya.saklardır.~a 

kötU bil1nN yerl~re gl.tmemet,belli 'bir lmrıı Te7a işlerine deyaa at■e,be

lirli şabislarla :Uiş.ld kuı-ıııa meoburi7eli, alkol ve tUtlln itullaııııama emri 

gibi ve aynca Polis tarab.ndan dUzenlenen .lcurslara d.eva.ııı etme zorunlulu• 

ğu g:Lb1(90). 

11) '?er-biye K~ıu.ı tence ve ailesin• taYSiyeleri Ue yard:ı.mda bulu

narak genoiıı eı'tl, tt.lmesiıı• yardımoı olur. 

iii)Soayal Yard.uu Çoouk llzerincle bir.l.nai derecede eğ:1. tim gi:Srevi Ust

lenmio kurum ve lcuruimşların,bu eğitim garev1.n1 yetel'inoe ita etmemesi U

zerine9genç be.kimince bu göreT resmi. bir lcuruma verilir. 

bb. Fransız Hllltu.kunda. 

Fransız Hulruk Tarihinde, llUçUklerin cezalandır:ı.lınaları yerine onun 

k:oırunıııaaı ve terbiye edilmesi yoluna ilk det& 1810 tarib.11 Fransız Ce

za Kanwıuncla g:Ld:l.lmiş, bu yolda tıUku.ler ibcuıa edi1ııiştir(91).19.4.ıa9e 

taribli lcamıı:ı ise ilave yenililc1er geti r:l.yor, tab.lcikat hakiııd.ne suı;lu 

çoouğun velisine veya tayin oıacak vasiye Ya7a .ld..ıııse veya kuruma tesll

ınir.yet.ld.sini vererek emniyet tedbirlerini dUzenliyordu(92)1 

Bu dUzenlameler zamanla yeteli görUlme:,erek 12.4.1906 tarihli ka

nunla,daha önce yapıl.an k:anuni dUzenlemelere getirilen yenilik emniyet 

tedbirlerinin eğitici :,önlerine ağırlık verilmesi oldu ye önemli iki ye

nilik kabul edildi. 

(89)Aksa7,se25 
( 90)tçel, s. 
(9l)Kıra7,M.,Pransada Çocuk Suçluluğu ve Kenuat,AD,s;y2,1970,s.95 
( 92)Aksay, So25 
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.Bunlari.ıı 'biııl noi oe:ıai aol:'WIIBıızla.ic yaşım.ıı 16' dan 18 ya.-,ına 
çl.karılıııasJ. 1cl1 .Bıa ,aşa kadar ı.tleııen au9lana• tarik Te mUııeJ'Yiat çoouk 

1ıara:tııı4alıesu9Uıı iıJ.eıd.p 1ılemı9itil;lııe .gtl.re oeaa ve,a '\ed.M.1' uygularu.• 

yordır.Yapılaıı re:fo.rımı.ıı 1ld.noia1. 1se 21 JatP,na kaclar olan suçlu geo.çlezıi.• 

de, &i••~• Te 1:ef'b:l.ye hd.birlel"i.rdıı ııadıatalt:ı. olııalanru.n aaAJ.anıııas:ı. 1cl14i -

( 9)) Bıı cUlzenlemel.eriıı ;ocuk suçlıalıaAwnı Haleme7e 7ebıeııesi. UzerJ.ne 22.--,,. 

7 .1912 taribinda bir kanun daha ç:ı.karılal'ak 1:3 ya.şu al.1:ın4a \ıul.unaıı kU-

çWclel" için kesin. ceza sorwııauzluk bal.1 ltalıul. adilctl.Aril.lc 13 yaş1.ııdaıı 

kUçllklerde, işl.ed:l.kl.erJ.ıı f'J.Ul.e.PJ.ıı tut.k •• ııUmQJiai ol ıap almacuklanna 

balo.lmauızııı, l!ılılkuJceıı sorwmnıa add.ed:Ueoekleı-d:l.r. nne bu kanunla Uk defa 
---,,. 

iki mtleasese Jtaııual. dbeııl...,._ 1ıald tutulqordııoBurılardan birinoisi Ço-

cuk llatıkemeler1,1kinciııi ise gcSae'tia altında serbea,txet acb. verilen em

niyet 1:ad.bil"J. idi( 94)J11 7eai sistemin 7am. yemni7et tedb11"1n1rı menşei 

tn&l,U.:a lillkılklı icll.(95). 

J'raasa*da nitıqet Viob7 bllkUmet1niıı 27e-2al942 taribl.1 ltanumı..1912 

tarihli ceza kanunurıda kUQUk deil,şikllkler yapsacla asıl konumuz baJc.ım.n

daıı önemli değl. ş:Lklit 2.2.1945 tarihli "Oıe4onanoe.•ıeı ppıl.m.şt:ır( 96); 

Kalt\11. eclilen bu 7aa:I. "0r4oııanoa• l• (Kararname) dllaerılame şu şeld.ldecli.r. 

KUçUğUn tam cezai sarumşıql,uk yaş1 llı s1oırlı ye bakları.nda 'belli şarl

larda amııiy-e~ 1:adbirlel"i 8Miirtll.eo eeaa:L sorumluluk ~ da 18 o1al'&k 

7aaalaştırılm:ı.şn.r.S1oırl1 sol"Wlllulukta ancak emniyet tedbirleri suglu 

çocuklar hakkında uygul.anabJ.lirkeıı ııabkwıd.yete ise istlsna:L ballerde 

başvuıeulabileoekti.ıe.Ayrı.oa Jiııe Orcloaaııoela kUçWt su9larııı bUtUrı eu.ı

lert. içiıı 11Sos,al Anket• ytsııtemi kabul edilerek suçlu çocuia ban.g1 tUJ:ı 

erıal7at tedbirinin uygw.anaoağının 'belirlenmesi' de dUzenlenm:1. ştl..r( 97) 

Pramıa• da gocuk suçluluğu ile ilgili 1945 tarihli Ordonanoela ile suç

lı.ı çocuklar hakkıııda emai;ret tedbirlerinden biriıı.e başvurulabilmesi i9in 

ııu aşamalardan suçlu çoo~n geçirilmesi gereld.7orı 

· 1.su9 1şlem1ş gocuklar ilk önoe kabul merkezlerine ;,erleftirilerek 

suç işlemiş olmak~an doğaQ paikolojik ye moral dul"umunu incelemeye alı

nır. 

il.İnceleme sonucu bir rapor -dUzenlenerek ilgili çoouk bald.m:Lne 

verilir.Haki■ rapora göre ve suçun mabiyetin.1 de nazara alarak ya suça 
çocuğun dosyasl.Jl1. işlemden ltaldırır, yada suçlu çocuğun hUriyetini iade 

eder. 

( 9))A.uay, s.25 
( 94)l{ıray,s.95 
( 95) 
(96)&rq,s.96 
( 97 )A.ksay, s • 26 
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· 8ter eu9lıa çoouğuıı gUzetim al tında tıawlmaaına devam edilmeıd,ne karar 

T.eril"Se sureyi uzatır.Anou: g8zetim al -tı.ndald. alin 1çedsi nde suçlu 

çoouturı :ı.slab olıııayaoail, lceaial.ikle aalaşıl.ııış ise doa~, suçlu çocu

ğu yargılıyaoak !uıld.m• g0ndel"1~. 

Bu işlemlerden •ıırasuçlıı çocuk 1945 •anbl.1 Kara.r!l81Den:iıı ıo.ınad
desi. uyarınoa ebeve7nine, vasisine, anınaıaza ile yWtllııılll birine veya :1 timada 

şayan bir şabaa, bir kabul merk•z:lne, bu gaye için kurulımış 7et.ld.li l:Jze1 

vep resmi bir ıırileeseseye, bir çoouk himaye servisine 11e7a bil' bastaa.e-

ye, eğl. Um mUesseseler.t.nclerı bil"lııe tevdi eder. 

Görllltly'ork::l; Franaız Hukwmnd.a eıııııiyea tedbirleri uygulanmaya er

iten tarib.lerde başlaruıııı ve gelişerek gUnUmUzdeld. şeklini almıştır. 

oo. Amerikan Hukulmnda. 

A.BD'de emniyet tedbirler:lıd.n taribsel gelişimi. 1.7.1889 tar:lb:lııde 
. - - - ---. 

Ob:l.oagoda kabul edilen çoouk: mabkemesi kamımı Ue başlar.Aıııl&A kanunda 

çoouğwı ıslah:&., cemiy-ete faydalı. olması ve. çooUk suçl.uluğunun öalenmesi 

bakım ndan o eza 7eıılne emniyet ~edbirlerJ. dllzenlenııd.şti.l'o 1889 tari.bll. 

kanuada şıı emıı11e, tedbirleri. yeralmış1i1.1"1 Suçlu gooulc çocuk mab.kaıııesi 

bald.ııd. 1iarah.ndan¾ıeliaine teali■ edilerek ;;;-ya,1··hizmet memurunun kont

rolü al tında bulurımırulması,mabkemece 9ocujun sosyal b.izmet memurunun 

Jcontroıu al tında bulunclurulman.ndan bir fayda t em:l.n edilme;receğinderı ka-
, '1.. 

naat getirildiği. takdirde suçlu çocuğun bir l.Slah ıaUessesine konulması• 

~ yakın bi_r akraba yaru.na verilmesi ve yine sosyal. hizmet meıııuruowı kontrol.O 

al tında bulundurulması, bir ısl.ah ve terb17e ve:,a öğret:Lııı-eğ:I. tim mUesaese

sine gönderilmesi(98). 

ABD' de yine suçlu çocukları ilgUeod:lrea diger bir kanunda 16.6.1938 

tarihli Gençliğe ait -Pederal CUrUm Kanwıudur.Ano~k bu kanunun d.Uzenleııte 

altına aldığı suçlu çoouklaJ." 17 yaşında veya daha kttçUlı: 7aş1ia alan çoouk

lard.J.r.Bu kanunda da ;yukan da bahsedilen emrıiyel tedbirlen daha ay-rıotı

lı bir şekilde dUzanleııııd.ştir499) • 

(98)Kara.bel,s.s., .\9D'de Çocuk Su9lulup Ye Çocuk matıkemelari,İııtanbul., 

1947,s.14) 

(99)Önder A. ,ABD' d.e Gençliğe A1 t Federııl Kanun~., 1967, A.Dı,. cıy.1., J.1~3 
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2.BOLUM 

SUÇLU ÇOCUKLARA İLİŞK!N EMMİYE!' TEDBİRLERİNİN SINU'LANDIRIUtASI 

l.Yargılama Aşamalarına Göre ~niyet Tedbirleri 

A.Genel olarak 

Suç ve ceza po~itikasında hümanist doktrinin etkili olmaya başlamasıyla 

suçluların ceza yerine psikolojik yapılarındaki aksatlı~ ceza olabilecek ted

birlerle ualandın.lma~ gerektiği inancı yüzyılımızda gittikçe taraftar bul

muş ve uygulama imkanı bulmuetur.Suçlu çocuklara uygulanan emniyet tedbirleri 

bu düşünceden haraketle 1artılamadan önce veya yarğılama sırasında uygulanan

lar ve yargı ile saptanıp uygulananlar olmak üzere ikiye ayrılabilirler (1). 

Birinci gruba giren tedbirler esas itibariyle geçicidir,ve çocuğun korun

ması şahsiyetinin araştırılması amacını güderler,yartı ile saptanan ikinci gu

rup tedbirler ise suç işleyen çocuğu yeniden topluma kazandırmak amacına yö

nelmiş -.uzun vadeli tedbirlerdi r.Uygulamada ilk grup tedbirlerin "ön tedbir" 

ikinci grupta olanların ise kesin tedbirler olarak adlandırılması gelenek ha

line gelmiştir.~ktirinde birinci gruba giren tedbirlere terbiye tedbirleri ya

da e~itim amaçlı tedbirler.ikinci grupta giren tedbirlere ise ceza yerine geçen 

emniyet tedbirleri veya bunları tamamlayan emniyet t edbirleri dendiği de göze 

çarpmaktadır(2). 

B.ön Tedbirler 

Kamu organlarının suç konusu fiilin işlenmesinden sonra suç olayına el 

koymasından itibaren çocuğun içinde bulunduğu kütü toplumsal çevreden çıkarıl

ması ve ilerde yapılacak yarğılama sırasından faydalanılmak üzere,toplumsal 

kurtarma araçları olan emniyet tedbirlerinin amaçlarına ulaşabilmesi için suç

lu çocuğun şahsiyetinin,suçluluk nedenlerinin araştırılması gerekir.Yargılama

nın ve emniyet tedbirlerinin şahsileştirilmesi sırasında emniyet tedbirlerini 

göze tedbirleri ve geçici tedbirler olarak ikiye ayrılarak incelemek mümkündür. 

l.Gözlem Tedbirleri 

Çocuğun yeniden •~itilmesi ve topluma kazandırılması amacına yönelik bir 

tedbirdir.Hakim suçlu çocuğa emniyet tedbiri uygulayabilmesi için çocu~ psi~ 

golojik durumunu, aile çevresini ve içinde bulunduğu Sosyo-Ekonomik şartları 

bilmek ve buna göre karar vermek zorundadır. 

(l)Bıyıklı,I.,Toplumsal Korunma Sistemi ve Suçlu Çocuklara Emniyet Tedbiri 
Dr.Becai Seçkin'eArmağan,Ankara 1974,s.192 

(2) Şensoy,Naci,Çocuk suçluluğu Cocu.k Mahkemeleri ve infaz müesseseleri, 
İstanbul-1949,a.166 
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İşte burada çocuğun,yukarıda saydı#ımız şartların de~erlendirilebil.nıeei için 

gözlem altına alınması ~rekliligi ortaya çıkar,Ancak proplem bu gözlemin 

banği or~n tarafından ne şekilde yapılc>.cağı noktasında kendisini göstermekte

dir.Genellikle kabül edilen görüşe göre gözlem tedbirlerinin hazırlık · soruştur

ıııası makamları tarafından emredilmesi ve :,ine bu makamların denetimi altında 

çeşitli uzman veya ekipler tarafından uygulanmasıdır.Ancak gerektiğinde çocuk 

yarğıçın veya mahkemesinin muhakeme esnasında ek bir g~zlem yapılmasına karar 

vermesine hukuki bir engel olmaiıalıdır. 

Fransız hukukunda hazırlık soruşturması ile görevlendirilmiş sorgu hakiıni 

değişik gözlem tedbirlerinden birini seçmekte serbestir.Çocuğuıı çıkarları ve 

durumu bu tedbirlerden hiç birisini uygulanınamaAını gerektiriyorsa hukuken bu 

da mümkündür (3).Türk hukukunda ise bu yetki çocuk mahkemeleri nezdindeki l<ü

çüklerl~ görevlendirilmiş C.Savcılarının talebiyle Sulh &kimlerine verilmiştir. 

Suçlu çocuğun sahip oldu~ psikolojik ve psikiyatrik PHplemler yo~uk bakı

mındanfarklılıklar arzedebileciği gibi bunların gözlemi de farklı çevre ve ma

kamlarca yapılması doğaldır.Gözlem tedbirleri kendi içerisinde de sosya1 anket 

ve muayeneler olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

a.Soeyal Abket 

En önemli ve en basit gözle-m tedbiri çocuğun içinde yaşadığı sosyal orta

mın,aldığı eğitimin,ailesinin anti-sosyal davranışının nedenlerinin bulunarak 

ıslahına çalışılmasıdır.Sosyal Anket ~enellikle sosyal hizmet uzmanları tara

fından gerçekleştirilir. 

Nitekim ülkemizde ÇMK 20.ıaaddesi bu tür incelemeyi kapsayan hiikmi içermek

te ve bu konunun uygulanmasına ait yönetilmekte de konu ayrıntıları ile elealın

maktadır.Ancak yasanın bu maddesi 1992 ÇMK faaarısiyle çocu~n işlediği suçun 

anlam ve sonuçlarını kavrayabilme y0nünden bedeni,akli ve ruhi durumu uzman 

kişilere saptattırıldıktan sonra çocuğun psiko-sosyal çevresine ilişkin bilgi

lerin toplanmasını öngörmektedir. 

ÇMK"daki bu düzenlenmeye benzer diyer bir di:i■enleme 24.05.1983 tarihli ve 

2828 S.SHÇEK kanununun 21.ve 22.maddelerinde koruniıaya muhtaç çocuklar için 

öngörünmektedir. 

Mevzuatımıza göre çocuk mahkemelerinde suç işlemiş çocuklar için hazırlık 

soruşturması sırasında hazırlanacak inceleme raporu,suç hakkında bilgileri aile 

ve çocuğun gelişmesi özelliklerine ilişkin bilgileri çocuğun okul,iş yaşımı ve 

boş zamanlarını değerlendirme etkinliklerine ilişkin bilgileri ve nihayet çocu

ğun fiziksel ve ruhsal sağlığına iilişkin bilgileri içermeleri ve raporun sonun

da uzrııan kişiler tanfından bu bilgilerin de~erlendirilmesi ve bu değerlendirme

ler ışığında öneriler yer almalıdır (4). 

(3} Kıray,M,Fransada Çocuk Suçlulu~ ve Mevzuat,Adalet Dergisi sy.2.!stanbul" 
1970,s.96 -~ _ 



!nceleme raporları mevzuatımıza göre gözetim ve denetim delegeleri ile. 

delege görevlileri tarafından hazırlanacaktır.Yönetmenliğin 3.mad~esine göre 

gözetim ve denetim delegeleri çocuk mahkemelerinde kadrolu olarak çalışan sos

yal hizmet uzmanı aosyal hizmet uzman yardımcıaı,pedogog,psikolog ve psikiyat

riskleri kapsamaktadır.Bunun yanında mahkeme gözetim ve denetim delege görev

lilelerini ise çocuk ve gençliğe hizmet veren çeşitli resmi ve özel veya gönül

lü kuruluşlardaki sosyal hizmet uz.manı,pedegog,psikolog1psikiyatrist ve özel 

eğitim uzmanı,rehber ö~etmen yada çocukla ilğili görevlerde bulunmuş kimsele

rin arasından mahkemece uygun görüldükleri taktirde atanırlar.Bu durumda herhan

~i bir ilçe veya köyde çocukla ilğili bir kişi örneğin ilk okul öğretmeni bul

mak ve inceleme raporunun önemli bir kısmını ayrıntılı ve yetkin olınasada ona 

hazırlatmak mümkün olabilir,(5).1992 ÇMK tasarısını 15.maddesi ile 2253 sayılı 

yasanın 3().maddesindeki 3. uzmanın öncelik sırasına göre atanırlar ibaresi çı

karılarak 3 uzmanında birlikte atanması zorunluluk haline getirilmiştir.Ayrıca 

Pedagog kelimesine ek olarak e~itimci kelimeside metne işlenerek e~itim bilim

leri mezunlarının ve sosyal çalışma bölümü mezunlarının mahkemelerde çalısma

larına olanak vermek amacıyla sosyal çalışmacı ünvanı eklenmişt ir.Ayrıca 30. 

maddesinin 4.fıkrasında yer alan hayır sever diyer kimseler de mahkemeye baş

vurabilir ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

Alman Hukukunda ise Suçlu çocuklar kolluk güçlerine intikal ettirildik

lerinde kolluk bunu hemen kişilik araştırılması yapmakla görevli adliye bünye

sinde bulunan Gençlik dairesine ve Baroda çocuklarla ilğili avukatların görevli 

bulunduğu büroya duyurup olayı geciktirmeden savcılığa intikal ettirmektedirler. 

Gençlik Dairesi ve Baroya bağlı büro çocuk hakkında gecikmeksi zin bir inceleme 

raporu hazırlarlar (6). 

Bizim de katıldığımız ve yerinde gördüğümüz Adalet Bakanlığı 1992 ÇMK tasa

rısında yapılan yeni bir düzenleme ile bundan böyle küçüklerin işledikleri suç 

için anlama ve isteme yeteneğine sahip olup olmadıkları mahkeme bünyesinde gö

revlendirilmiş olan psikolog, eğitimci ve sosyal hizmet uzmanları tarafından 

bedeni,zihni,hisai ahlaki ve sosyal gelişimleri inceledikten sonra hazırlanacak 

rapora dayanılarak hazırlık soruşturmasınada C.Savcılığınca belirlenecektir. 

Bilindiği gibi yürülükte olan yasanın 20.maddesi bunun mütehassız hekimlerce 

belirleneceğine ili~kindi.Bu mütehassız kimselerde uygulamadan genellikle adli 

tabib,psikiyatrist veya nerelog olıİıakta idi.Adli Tabib tarafından düzenlenen 

raporu matbu olması asabiye ve noroloji uzmanı tarafından diizenlenmiş olanın 

da genellikle derkenar yazılı biçimde olması bu raporların pek te sağlam ol.ma

yan bir araştırmaya dayanılarak verildi~i izlemini verınektey di. (?). 
(4) Ulu!·~ekin,S.,Suçlu ve korunmaya muhtaç çocuklar için inceleme raporu, 

Ankara 1987,S.34 
(5) Uluğtekin,s.,3.39 
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İşte yasa değişikliği bu biçimde söz konusu raporlar üzerindeki kuşkuları kal• 

dırabilecek niteliktedir.Uzman kişilerin mahkemeye sunaca~ bu raporda suçlu 

çocu~ çevresi.özellikle ailesini sosy9-!-Dconomik durumu,aile bireyleri ara

sındaki ilişkiler çocup toplum içerisindeki ilişkileri,geçirmiş oldu~ sağ

lık sorunları,sabıka durumu,karşı önce olan tutumu,kötü alışkanlıklarının bu

lunup bulunmadığı geleceği dönük planları araştırılarak tek tek yazılı olarak 

belirtilmelidir.(8).Ancak bu şekilde söz konusu yasa Tasarısının 20/son madde

siyle vurgulamak istenerek bireyaeyleşme tam olarak sağlanabilir ve suçlu ço

cuğun yeniden topluma kazandırılma şansı do~bilir.Bu özgün rapora karşı savcı 

yada hakimin çoc:uğ'un anlama ve üleme yetene~inde çekincesi oldutunda ne yapaca

ğı konusunda yasa tasarısının ilgili mattdesinde açıklama bulunmama.sının bir ek

siklik oldu~ görüşünü taşıyoruz.Orneğiıı bu sorun Federal Alman Gençlik Kanunu

nun 43.parağra!ında şu şekilde çözüme kavuşturulmuştur.Gençlik Dairesi kişilik 

araştırıııasına yönelik çalışma yaparken savcı yada haki:ıı cezai yükümlülük ve ki

şiliği konusunda araştırmayı kolaylaştırmak için herhangi bir şekle bağlı kal

madan bir konuşma havası içersinde sorgulama yapar.Bu sorgulamaya ve gençlik 

dairesinin raporuna göre savcı ve-ya hakim yeni bir bilirkifi incelemesi yaptı

rabilir.Bu incelemeyi yapacak bilirkişi suç konusunda eğitim görmüş hastahane

de görevli psikolog veya Paikiyatristtir.Son soruşturmanın açılmasına karar 

verme yetkisi olan bakim söz konusu bilirkişiyi ve müdafiiyi dinledikten son

ra suçlu çocuğun 6 hafta aüreyla suç bidojisinin araştırılması için elverişli 

bir akıl hastahanesinde müşahede altında tutulmasına da karar verilir(9). 

Mevcut yasanın ve uygulamasının burada belirtilmesi zorunlu aksayan yön

lerinden biriside ÇMK 20.de öngörülen sosyal araştırma ve madde 29 öngörülen 

gözetimi yapmak üzere Adalet Bakanlığınca her çocuk mahkemesine yeterli sayı-

da atanacak Sosyal Hizmet uzmanı veya yardımcısı Pedogog,Psikolog ve Psikiyatrist 

anlaşılmaktadır.Oysa yardımcı personelin mahkemelerle sınırlanmaması,kolluğun 

belli merkeelerde,hiç olmazsa savcılıklar da da yardımcı personel bulundurul

ması maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından bir ihtiyaçtır.Ne var ki uygula

mada örneğin İzmir ÇM'sinde olduğu gibi yardımcı personel sadece mahkemede ve 

oda yalnızca iki psikolog mevcuttur ve bunlardan da yeterince yararlanılama

maktadır(lO).Bunun için yeni Tasarıdaki hüküm yasallaştırılmasıyla yetinilme

meli mutlaka uygulamaya geçirilmelidir. 

(6)Artuk,.E.,Mukayeseli Çocuk -Muhakemesi Hukuku,Basılma.aıış Doç.Tezi,1st. 
1987.s.148 

(?)Tan,U.s.,2253 Sayılı K.19.ve 20.maddeleri,Yeni Adalet Dergiei,İst.1992, 
s.41 

(8)Tan,s.42 
(9)Artuk,s.151 
(lO)ÖztUrk,2253 Sayılı K.uygulamasında Ortaya Çıkan Sorunlar ACSS,İst.1993, 

s.193 



Anglo-Saksoıı Hukukunun çocuk tevcih klinikleri dedikleri teşkilattır(ll). 

Konsultasyon zarfında suçlu çocuk doktorlar,paikoyatristler.Sosyal hi7.met uz

manları tarafından incelemeye alınırlar.Bu muayeneler yarım ile bir gün devam 

edebilir.Bu muayeneler küçük tarafından ortaya çıkarılan problaıllların esaslı 

olanlarını belirlemeye yarayacak ve daha evvel yapılmış olan sosyal Anket so

nuçlarından yararlanılacaktır.Bu şekilde gözlem tedbirlerinin muhtelif safha

larını bir diğerine bağlı bulunduğunu görebiliriz.Uç muayene ve inceleme ra

porunu düzenleyen Sosyal Anket görevlisinin çocuk üzerindeki inceleme,araştır

ma ve teşhislerini ortak rapor düzenliyelerek l<arşılaştıracaklardır.Rapor dü

zenleyenlerin kendilerinden hakkında rapor düzenlenilmesi istenilen suçlu çocuk 

hakkında derhal b.ir karar varmamış olabilirler.Kesin bir sonuç için suçlu çocu

ğun .belirli bir müddet gözetim altında tutulması istenebilir.Nasıl Sosyal Anket

te ;gözlemin devamı i«cin kolsultasyona atıfta bulunuyorsa kişilik yapısı çözüle

meyen suçlu çocuğun gözlenmesinin açık bir ortamda yapılması istenebilir.Demek 

oluyor ki çocuk ortak bir gözlemden geçirilerek gözleme son verilmesi ve kesin 

tedbirin tavsiye edilerek nihayi raporun yazılmasına veya çocuğun eğitim konsul

tasyon yöntemi merkezinde tutularak ,gözleme devam edilmesine ve nihayet çocu~ 

daha derinlemesine başka tretmanlarda gözlem altına alınmasının tavsiye edi lme• 

sine karar verebilirler(l2) . 

bb.Açık Ortamda Gözlem 

E~itiııı yöntemi konsultasyonu merkezlerinde ve gözlem evlerinde yapılan 

gözlemin pahalıya mal olması bu merkezlerdeki yer yer sayısının ihtiyaçlara 

cevap vermemesi,kapalı ortamın çocuğun davranışlarını değiştirebilecek ve do

layısıyla gözlemi yanlış sonuçlara ulaştırabilecek doğal olmayan bir ortam o

luşturması çocuğun normal çevresinden ayrılmaksızın gözlenmesini denemeye yö

neltmiştir.Açık ortamda gözlem·iki bölümden oluşur.Bir taraftan sosyal hizmet 

uzmanı anketini yaparken.doktorlar muayenelerine devam ederken çocukda günlük 

hayatına devam eder.~ocuğun günlük bayat düzeninin ve normal çevresindeki tu

tumunun gözleminden ~lde edilen sonuçlar anketi yapan sosyal hizmet uzmanı ta

rafından bulunanlarla doktorların bulundukları rapor karşılaştırılır ve niha

yi sentez rapor yazılır. 

Açık ortamda gözlem için ayrı bir ekip kurulmasına gerek yoktur.Genellik

le küçüğü açık ortamda gözleyecek ekip,eğitim konsultasyon merkezi veya gözlem 

evi ekibi gibi ekiplerdir. 

(ll}Lutz,P.,Çocuk Suçlulu~,Ankara-1965,s.27 
(12)Bıyıklı,s.196 



Durum kontrolu için Islah Evinden bir e~itimcinin seçilmesi mümkündür.Böylece 

daha ekoncımik bir yöntemle gerçep daha yakın bir gözlem yapma imkanı bulun

muş olur.Açık ortamda gözlem süresi Uç ayla altı ay arasında değişebiltı-(12). 

Şunuda belirtmek gerekirse açık ortam gözlemcisi bu müddet zarfında faydalı 

bir şekilde yaklaşık olarak 15 dosyayla ilgilenebilir.Bu şahıs her küçük için 

10 ile 6o ziyaret yapacaktır.Gözlemin başında sık sık yapılan ziyareUtt ~daha 

sonra seyrekleşecektir.Deyim yerinde ise açık ortam gözlemcisi gözlem evinin 

veya merkezinin veya konsultasyon merkezinin dış antenini teşkil edecektir(l3). 

cc.Kapalı Ortamda Gözlem 

çocuıun içinde bırakabileceği normal bir taplumsal çevresi olmaması veya 

ailesinin sosyo-psikoloji.k yönden . çocuğu barındırmaya mUsait bulunmaması veya

hutta serbesti içinde kontrolunun ve gözleminin imkansız görünmesi hallerinde 

bir gözlem merkezinde gözlem altına alınması kaçınılmaz olur.Şunuda belirtmek 

gerekir ki gözlem merkezi ile kabul merkezi bir birine karıştırılmamalıdır.Mev

zuatımızda yer alan kabul merkezleri halihazırda kurulmayan gözlem evlerinin gö

revlerinide yerine getirmektedir.Daha sonra çocuk bir süre yalnız bırakılarak 

merkezdeki toplum hayatına ayak uydurması sa~lanır ve çocuk inc;elemeye alınarak 

boş zamanlarının düzenlenmesi,eğlencelerini seçmesi,okuduğu kitaplar,izlediği 

film sonrası tapkileri ,çalışıııasarasındaki tepkileri suçlu çocuğun kişiliği hak

kında önemli ip uçları vereceğinden dikkatle takip edilmelidir.Çocuk hakkında 

kapalı gözlem merkezinde birinci aşamada sosyal anket ve tıbbi muayeneler ya

pıldıktan sonra ikinci tip gözlem tedbiri faaliyeti olan çocuğun günlük yaşan

tısının gözlenip fişlenmesidir.Uçüncü gözlem faaliyeti ise uzman eğiticiler 

tarafından yönetilen eğitim faaliyetlerinde gerçekleştirilen durum kontroludur. 

Gözlemler sona erdiğinde gözlemleri gerçekleştirmiş olan bütün uzmanlar elöe 

ettikleri gözlemleri karşılaştırarak sentez rapor yazarlar. 

2.Geçici Yapıdaki Emniyet Tedbirleri 

Suçlu çocuğun suç konusu fiili işlediği ortaya çıktığı andan itibaren ke

sin yargının verilişine kadar,ileride uygulanacak tedbirleri boşa. çıkarmamak 

için çocuğu ailesinin veya kötU sosyal çevresinin etkilerinden uzak tutmak,ba

rınacağı evi olmayanlara yer temin etmek gerekir. , 

(12)Lutz,s.28 
(13)Lutz,s.29 



Bu amaça yönelııiş tedbirlere geçici mabiyeteki tedbirler diyoruz.Fakat geçi• 

ci tedbirler her zaman eğitici amaçlara detil,soruışturmasının ve yargının se• 

lameti,kaıını düzeni veya auçlunuıı korunması için de alınabilir.Tutuklama ve 

adli kontrol bu ihtiyaçlara cevap veren kurumlardır.Bunlar genel ceza hukun• 

dan alındılı için bunlara cezasal içerikli geçici tedbirler diyoruz.Gözlem 

tedbirleri ilC geçici emniret tedbirleri arasındaki en önemli fark,geçici 

tedbirler yanlız suçlu çocu~ korunması ve ilerde girişilecek yeniden e~itim 

faliyetlerinin başarsızlı~ yaratabilecek olayların önlenmesi amacını güder. 

Oysa gödem tedbirleri en uygun eğit im biçimini bulunup uygulanması amacına 

yönelıııiştir. 

a.qitici Yapıdaki Geçici &ııııiyet Tedbirleri 

Hazırlık Soruştunıaaını yürüten Savcı ve hakimlere mevzuatımızda oldu~ 

gibi çok çeşitli eğitici tedbirlerden birini seçmek için yetki verilmiştir. 

Seçim yapacak olan Savcı veya Hakim küçükle ilk görüşmelerinden elde ettikle

ri izlenimlerden veya yapılmış ise sosyal anket veya hazırlanmış ise ön in

celeme raporundan yararlanacaktır.Eğitici yapıdaki geçici emniyet tedbirleri 

açık ortamda ıqgulananlar kapalı ortamda olmak üzere ikiye ayrılır.Açık or

tamda uygulananlar küçüğün ailesine,güvenilir bir üçüncü kişiye veya yabancı 

bir aileye bırakılmasıdır.Bu tedbirlerd~n birinin uygulanma~ı halinde küçük 

bir uzman etitici veya bir gözlemci tarafından izlenir.Uzman eğiticinin veya 

gözeticinin göreceği iş alınan tedbirin amacına uyğun olarak uygulanmasını 

sağlaınak♦,çocuğu gözlemek Yani şahsiyetini ailesi ve toplumsal çevresi ile olan 

ilişkilerini araştırmak,yapılabildiği kadari ile çocuğun eğitimini sağlamaktır. 

Küçüğün Teslim edilebeleceğibir ailesi bulunmaması veya mevıut anne-baba

lardanhiç birinin güvenilir olmaınası,çocuğun hemen tedavisi gereken bir hasta

lığa sahip olması hallerinden eğiticiler tarafından ısrarla savunulan açık or

tam tedbirlerinin uygulanmasına imkan olmayacaktır. 

Mevzuatımızdaki açık ortamda uygulanan emniyet tedbirlerinin yer aldığı 

ÇMK 10.maddeden daha önce söz etmiştik.İrdelenmesini bir sonraki konuya bırakı

yoruz.Ancak şunuda belirtelim ki ÇMK'nın 21. maddesine göre c.Savcısı soruştur

ması (Hazırlık) yaparken gerekli gördüğü taktirde küçük hakkında 10.cu maddede 

belirtilen tedbirlerden birinin geçici olarak uygulanmasını çocuk mahkemesinden 

yoksa sulh hakimden istenebilecektir. 

b.Ceza Yerine Verilen Geçici Mahiyetteki Emniyet Tedbirleri 

Kamu düzeni korumak,hazırlık soruşturmasını veya yarğılamanın selametle 

yapılmasını sağlamak,suçlunun suç kurbanı veya toplumakarşı yHnijlmiş geçici 

tedbirlere ceza yerine verilen geçiçi ıııahiyeteki emniyet tedbirleri denilir. 



bu tür tedbirlere tutuklaıııa,l'raıısada 1970 yılında kabül edilen'adli kontröl' 

örnek verilebilir.~utuklama klasik ceza hukuku kurumu olduğundan üzerinde 

durmayaca~ız.Yakat çocuk hukuku mevzuatı açısından kısaca deyineceğiz.ÇMK'nın 

19 maddesinin 3 fıkrası 10 cu maddede yazılan tedbirler saklı kalmak üzere 

aşağı haddi 3 yılı geçmeyen hürriyeti: I,atlayacı ·. ceza•i gerektiren fiillerden 

dolayı kovuşturma veya yarğılaına safhasında suçlu çocuklar hakkında belli yaş

lar arasında tutuklama kararı verilemez denmektedir.ÇMK. ye 25.2.1988 tarih 

ve 3412 sayılı kanunla yapılan değişiklikle anılan düzenleme metne dahil edil

miştir.Bu durum hiç kuşkusuz çocukların tutuklanma nedeni ile bazı psikolojik 

şoklara maruz kalmalarını,damgala.nmalarını hatta fiziksel,duygusal veya cinsel 

istisaıare uramalarını önlemek açısında önemli ve oluınlu bir değişiklik olması

na rağmen 2253 sayılı kanunun 7.11.1979 tarihinde kabül edilmeside göz önünde 

bulunduruldu~da aradan geçen 15 yıla ragmen halen ÇMK.nın 30 maddesinin bi

rinci fıkrasında yer alan küçüklere mahsus tutuk evlerinin yapılmamış olması 

ülkemiz açısından özüci oldu~ kanatindeyiz (14). 

Oysa aşağı haddi 3 yıl geçmeyen hürriyeti bağlayıcı cezayi gerektiren hır

sızlık,kavga,müessir fiil gibi suçlardan birini i~leyen çocukların büyük bir 

bölümünü gelişimlerin ve şahsı güvenlikleri açısından tehlikeli olan ortamlar

da yaşamaktadırlar.Bunların kaldıkları yerler belli olmadığı için yargılama 

sırasında mahkeme önüne çıkarılmaları mümkün olmamaktadır.Bu da yarg1nın ve 

polisin işini zorlaştırmaktadır.Bu nedenle kanunun 19 maddesinin 3 fıkrasına 
bir cümleeklenerekı. bedeni zihinsel, duygusal, ahlaksal veya sosyal gelişim

leri yada şahsı güvenlikleri tehlikede olan ve tutuklu olarak yargılanmayan 

çocukların,1992 ÇMK tasarısının 10 maddesi ile ilk kabül merkezineyerleştiril

meleri hükme bağlanmıştır.Ayrıca tasarıda kabül merkezlerine yerleştirilecek 

suçlu çocukların yaş haddi 18'e çıkarılmıştır;Doktrince de bu görüş yerinde 

görülm.ektedir.(15). 

CMUIC'nun 18.11.1992 tarih ve 3842 sayılı kanunla değiştirilen hükümleri 

ile sanıklara tanılan haklarda ÇMK' nun 42 maddesi gereğince suçlu çocuklarında 

yararlanacağı açıktır.Bu bağlanda suçlu çocuklar hazırlık soruşturmasından baş

lamak üzere ifadesinin alınabilmesi için mutlaka müdafii bulundurulması gereke

cektir. 

Adli Kontrol ise Fransada 17.6.1970 tarihinde kabül edilen ceza kararnamesi 

ile kabül edilen 'probation' ve şartı salı verme tedbirlerinin karışımı bir geçi

ci tedbirdir (16). 

{14)Tan,O.,s.,Çocuk ve Ceza,Milliyet Gazetesi,15.5.1991 
(15)Bıyıklı,a.202 
(16)Gölcüklü,F.,Çocuk: Suçluluğu. Hakkında bir Araştırma Ankara-1962,s.69 
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Amacı ise zararları inkar edilmeyecek olan tutuklanmanın görevini daha az 
zararlı yollardan yerine getinnek ve tutuklu sayısını azaltmaktır.Adli kont

rol belirli cezalar.gerektiren bir suçu işlemiş kişiye adli makam1arca iler

de uygulanacak tratmana başlangıç teşkil etmek üzere yasaklar ve yükümlülük

ler yüklür. 

C.Kesin Tedbirler 

Ha zır lık soruşt urmaeı ve gözlem işlemlerinin tamamlanmasından sonra , suç-

1 u çocuk özel yargı. kurallarına lq'Ularak çocuk mahkemesi tarafından yargıla

nır ve yaşına,işlediği suçun mahiyetine,gözlem raporunda ortaya çıkan duruma 

göre bir emniyet tedbirine veya bir cezaya mahkum edilir. 

Mevzuatımızda ceza ve tedbir uygulaması yönünden çocukların ayrılığı yaş

gruplarını daha önceki bölümlerde açıklamış bulunduğumuzdan burada anmakla Yf

tiniyoruz. 

2.UYGULANDIKLARI TRın'MANA GORE Elı1N!YET TEDBİRLERİ 

A.Genel Olarak 

Suçlu çocuklara uygulanan emniyet tedbirlerinin açık ortamda uygulananlar 

ve kapalı ortamda uygulananlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz,bir de buna ken

dine özgü karekteri olan gözetim tedbirini eklemek gerekir.Tari he baktığımız

da suçlu çocukların ıslahı edilebilmesi için bir yere kapatmanın veya özellik 

arzeden gecelik kurumlara yarleştirilınesinin şart olduğu düşünülmüş ve bu pa

relelde uygulamada gelişmiştir,17).Ceza kolonileri veya ialah kolonileri adı 

verilen eski müesseler,burada görevlendirilen personel çocuğun ıslahı için ge

çirildiği eğitim görevi normal hapishanelerden farklı değildir.Bu durum tutuk

lu sistemleri geliştikçe çocuklara yönelik genel hapishanelerden ayrı çocuk ıs

lah evleri ve tutuk evleri oluşturulmaya başlandı. 

B.Açık Ortamda Uygulanan Emniyet Tedbirleri 

Modern çağ hukuk tarihinde suçlu çocukları yeniden topluma katma işlemi 

sanıldığı gibi kapalı ortamlarda tam olarak sağlanamayacağı küçük çocuğu çe

resinden koparmak suretiyle psikolojik bir şoka uğratmak kapalı çevre olan 

ıslahevlerimizin son ortamdan anormal bir topluluk içine sunulmak suretiyle 

e~itimini güçleştirmek için imkan buldukça açık ortam tedbirlerine başvurul-

(l?)Lutz,s.33 
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ması gerektili ısrarla saTU.Dulaıaktadır.Açık ortamlarda uygulanan emniyet 

tadbirleriniıı başında c;ocutuıı ailesine veya veli veya vasisine veya akraba

larından birine bırakılması belli bir kurwıı,kuruluş veya gençlik merkezi,iş

merkezine de•am etmesi tedbirleri gelir.Bunun yanında adli tevbih de (Azar

lama )açık ortamda uygulanan bir ' emniyet tedbiridir. 

a.Çocu~ Ailesine Teslimi 

Suçlu çocu~ ailesine veya ebeveynl.erinden birine bırakılması için ai

lenin bio-Psikolojik yönden salhlclı,çocu~ yaş durumunun elverilşi olması 

ve çocuğUD sosyal çevresinin onu suça itecek nitelikte olmaması gerekir.Bu 

bağlamda aile içi atmosferi ailedeki sıcaklık Te şevkat çocuğun ıslahı için 

çok önemlidir.Bunun yanında parçalamnı, aile eend\iriJIDunun çocu~ etkisi konu

s~da ve ailedeki suçluluk durumunun suçlu çocu~ ıslahı konusunda olumsuz 

et■ilerinin olabileceği düşünülebilirse de 181)8.tlanmış değildir(lB). 

Mevzuatımızda bu tedbirden ÇMK'nun 10.maddeeinin 2.bendinde düzenlenmiş

tir.1992 Cifi( tasarısında ise suçlu çocuğu suça yönelten faktörlerin başında 
1 

ailenin olumsuz eosyo-Kültürel 9ekonoıni.k durumu ve aile içi ilişkiler gelmek-

tedir.Bu nedenle çocuğun mahkemeye gelmesine neden olan aileye 9aileyi iyileş

tirici bir tür çalışma yapılmadan teslimi tedbir olarak değerlendirilemeyece• 

ği göz önünde bulundurularak SHCmC. tarafından veli, vasi ve akrabaya yapılacak 

sosyal hizmet çalışmaları sıra&1nda bu tedbirin uygulanması öngörülmüştür. 

!skoş Hukukunda 1968 tarihli sosyal hizmet Kanunu suçlu çocuklar için pa

nel tesisini öngörmüştür.Panel çocuğun vefa1ı ile ilgisi olan özel uzmanıık ge

rektirmeyen herhangi bir üç kişiden oluışmaktadır.Panelin görevi- suçlu çocuğun 

korunması ve açık ortamda tredmanının sağlanmasını amaçlar. Vocuğun anne ve ba

bası da bu panele katılmaktadır.Paneli raportör adı verilen sistemi idare eden 

hukuk ve usul mesele&i hakkında tavsiyerde bulunan bir kişi tarafından yönetil

mektedir.Panel suçlu çocuk önüne geldiğinde şu şekilde karar verebilir.Bunlar

dan birincisi çocuk ailesine teslim edilerek hakkında herhangi bir işlem yapıl

maz.İkinci olarak çocuk ailesinden koparılmaz rakat sosyal hizmet uzmanının gö

zetimi altında tutulur.Uçüncü olarak da çocuk aileden koparılır,görülüyorki İs

koç hukukunda suçlu çocuğu uygulanan tedbirler arasında anne-babaya teslime yer

verilmiştir(19). 

b.Başka Bir Ailenin Yanına Teslimi 

Çocuğun ailesi yanına teslimi tedbirine benzer diğer bir açık ortam ted

biride bakım ve. kontrolu kabul eden bir aile yerleştirme tedbiridir. 

(18).Sokullu,F.Çocuk 5uçluluğu Kriminilojisinde Aile Faktörü,AÇSS 1 a.127 
(19) Giver,J.tskoç Vocuk Yargılaması AÇSS.1993,s.295 
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Ancak burada çocuk normal sosyal çevresi dışına çıkarılmakt~dır.Bu nedenle 

yanına yerleştirileceği yabancı ailenin incelenerek teabit edilmesi gerekir. 

Yanına teslim edilecek olan aileye koruyucu ailede denilmektedir.Koruyu

cu aile tedbiri öncelerde latin ülkelerinin ilgisini çekmiştir.özellikle Fran

sa bu işin öncülüğünü yaparak 1952 yılında ilk uygulamaları Pariste gerçekleş

tirmiştir.10 Yıllık uygulama sonucunda yapılan araştırmalar koruyucu aile ya

nında yetişen çocukların,zeka gelişmesi,ruhsan olgunlıık,toplumsal uyum bakı

mından kurum çocuklarından daha ileride oldukları ortaya konulmuştur.Ayrıca 

koruyucu ailelerin pek çok açıdan doyurucu işlevlerinin yanı sıra pahalı ol

mayan bir sistem oldu~ da gerçektir(20). 

Avrupa ve ABIX 'de koruyucu aile bakım kitleri,pansiyon,kurum içinde aile 

tipi üniteler,grup evleri,müstakil evde bakım,çalışma ve ücret sağlayan aile

ler,çocuk köyleri şeklinde görülmektedir.Türkiyede koruyucu aile uygulaması 

SS.ye bakanlığı ile Unicef ~arasındaki yapılan bir anlaşma gereğince 1961 yı

lında Ankara'da plot proje olarak başlatılmıştır.1976 yılında hizmetin di~er 

illere uygulanması amacıyla uygulama çocuk bakım yurtlarında yürütülmeye baş-·· 

lanmıştır(21). 

Ulkemizde evlat edinme şartlarının ağırlı~ı nedeniyle koruyucu aile uygu• 

laması daha çok evlat edinme amacıyla kullanılmaktadır.Buna iyi bir örnek 198'3 

yılında Ankara ilindeki koruyucu aile uygulamalarını yürütmekte olan Atakürt 

çocuk bakım yurdunda yapılan bir inceleme bir yıl içinde yapılan 85 müracaatın 
%84.7 sinin evlat edinme amaçlı,%15.3 nün ise koruyucu amaçlı olması gösteri-, 
lebilir.Buda bizi koruyucu aile uygulamasının ülkemizde yeterince yerleşmediği 

sonucuna götürür,22). 

c.Çocuğun Belli Bir Merkeze Uevamı 

Suçlu çocukların eğitimini satlamak için bunların boş zamanlarında belli 

merkezlere devam etme zorunluluğu de getirilebilir.İngiltere'de mahkeme 10 ya

şından büyük çocukların haftada toplam 24 saat,günde bir saatten az üç saatten 

fazla olmamak üzere bölerek bir merkezde devam etmelerine karar verebilir. 

ÇMK madde 10 bent 4 de yer alan tedbirler bu anlamda bir emniyet tedbiri

dir.buna göre küçüğün genel katma bütçeli daireler,mahhi idareler,bankalar,dev• 

let İktisadi teşebbüslerine ve bunların ortaklarıyla kurulmuş fabrika,müessese 

ve ziraat işletmeleri ve.işyerlerine veya meslek sahibi bir usta yanına 

(20)Balamir,N.Türkiyede Koruyucu Aile U1gularnası Çocuk Suçluluğu ve çocuk 
Mahkemesi Sempozyumu,A.ö.EBF.Yayınları,Ankara-1983,s.69 

(2l)Balamir,s.70 
(22)DtE.,1983 Yıllığı 



devam etmelerine karar verilebilir.Bu hükümle çocuğun suç işlemesine neden 

~lan ortamdan uzaklaştırmak boş zamanlarını degerlemdirerek suç veya uyum

suz sayılacak eylemlerden kaçınmak bir meslek veya sanat öğrenmesini sağli

yarak topluma uyumunu kolaylaştırmak amaçlanmıştır. 

Mevzuatımızında bir merkeze devam etme tedbirinin yer aldığı düzenleme

lerden birisi ÇMK'nun 38.maddenin 3.fokrasında (Muayyen bir meslek veya sanat 

öğrenmek gibi önlemlerin uygulanmasına karar verilebilir)şeklindeki maddedir. 

Diğer bir düzenleme de,647 SK.nın hapis cezalarının paraya çevrilmesi dışın

daki tedbirlerin sayılması sırasında karşımıza 116 ayı geçmemek üzere bir eği

tim veya ıslah kurumuna devama karar verilebilir" şeklinde çıkan ~23). 

1992 ÇMK Tasarısıyla açık ortamda uygulanacak tedbirlere "Çocuk klübü 

belli gençlik merkezleri,kampları,kültür evleri vb.gündüzlü veya yatılı özel 

ve resmi kurumların faaliyetlerine katılmalarının sağlanması"şeklinde yeni ted• 

birler eklenmiştir.Bu ekleme yerinde bir düzenleme olmakla birlikte fiiliyata 

geçirilmesi bakımındaıı şüphelerimiz mevcuttur.Bu açıdan kanunun !O.maddesinin 

3.fıkrasındaki kurumlar,kuruluşlar,Kanun ve Yönetmelikte açıkça belirtilmeli 

böylece uygulamaya gerçekçi olanaklar sağlanmalıdır,24). 

Çocuk mahkemesi Kanununun eleştirilen bir yönü de tedbir bağlamında suçlu 

çocuğun gönderildiği genel ve katma bütçeli daireler,mahalli idarel er,bankalar, 

İktisadi Devlet ~eşebbüsleri ve bunların ortaklarına ait fabrika,müessese ve iş

yerleriyle veya bir meslek öğrenmek amacıyla usta yanına gittiğinde nerede barına

cağı sorunu haledilmemiştir.1992 ÇMK Tasarısıyla kurulması öngörü~en çocuk kabul 

merkezleriyle bu sorunun aşılması planlanmıştır. 

Adli Tevbihe daha önce değindiğimiz için bu bölüme yalamakla yetiniyoruz(25). 

C.Kapalı Ortamda Uygulanan Emniyet tedbirleri 

a.Genel Olarak 

Çoğu zaman suçlu çocuğun psikolojik proplemlerinin yoğunluğu yanına bıra

kılabilecek uygun bir ailenin bulunması kapalı ortam tedbirlerine başvurulmasını 

zorunlu kılar. 

Kapalı ortam tedbirleri bir çok eleştiriye uğramıştır.Bu eleştirilerin ba

şında Islahevinde yeniden,eğitim faaliyetinin ilk safhası olan kötü şartlanmanın 

ortadan kaldırılmasından sonra yeniden toplum kuralla.tına uygun şartlandırılnıa

nın yapılmasına imkan bulunmaması gelmektedir. 

(23).Tan,O.S,Çocuk Mahkemeleri 31.12.1991 Milliyet,24.tstanbul,Barosu,1992, 
ÇMK Tasarısı üzerinde İnceleme Raporu Madde 10 

(25).Sayfa 27 ye bakınız 
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Zira kapalı tretmanda gerçek bayatla,su~lu çocuğun ilişkisi kesilir.Sun'i bir 

sosyal çevre oluşilurulur.Oysa yeniden toplum kurallarına göre şartlandırma 

belirli ölçülerde özgürlüğü ve normal sosyal ilişkileri gerektiren bir busu.s

tur.Bu önemli sakıncayı önlemek ve küçüğün ani olarak ailesi ve çavresi~i kay

bedip,bir toplulutuJı bayatını paılaşıııaya mecbur edilmesinden ileri gelebilecek 

psikolojik şoka yer vermemek için ıslah evlerinin dışarıya açık olmasına çalı

şılmakta ve kapalı bir hayattan özgür bir hayata geçişi sağlayabilmek için 

postkür tedbirleri geliştirilmektedir.Kapalı ortam tedbirlerine yöneltilen bü

tün bu ağır eleştirilere ra~en bu tedbir en yaygın tretman türü olarak varlı

~ını sürdürmektedir. 

b.Kapalı Tretmanda Uygulanan Sistemler 

Kapalı ortamda uygulanan emniyet tedbirleri çeşitli sistemler dahilinde 

uygulanması. düşünülmüştür.ılk önce genel infaz hukukundan ayrılarak suçlu ço

cuğun ıslahına yönelik disiplin kurallarına sahip ıslah evleri kurulmuştur.ta. 

lah evlerinin suçlu çocukların ıslahında kullandıkları üç sistem mevcuttur. 

aa.Kademeli Sistem 

Tedrici ve müterakki sistem diyede adlandırılan ve yüzyılımızın ilk otuz 

yılında taraftar toplayan bu sistem batı hukuku kurumlarının bir çoğunda uygu

lanmıştır.Kademeli sistem oldukça basit bir sistemdir.Ceza ve ödül temeline da-
' 

yanan bir eğitim ve öğretim usülüdür.Küçüğiin yapması yasak edilen davranışı ve

ya olumlu davranışı ödüllendirilmeli ve daha geniş serbesti ve daha fazla hak 

verilmelidir.Bunun aksi kötü davranışı veya olumsuz davranışı görüldüğünde ise 

uygulanan disiplin sıkılaştırılarak çocuğa tanınan ayrıcalıklar kaldırılacaktır. 

(26}Bu sistem suçlu çocukları bir diğerinden farklı bayat tarzlarına göz önüne 

alınarak farklı gruplara ayırmayı gerekli kılar.Suçlu çocukların gruplara ayırma 

ölçütleri ıslah olabilme kabiliyetlerine göre yapılabilir.Böylece ilk aşamada 

kısmi iyileşme sonuçta da tam ıslaha giden bir derecelenme korunmaya çalışılır. 

Uygulamada bu sistem bir çok eleştiri almıştır.Bu eleştirilerden birisi ve en 

önemlisi suçlu çocukların ıslah kabiliyetlerine göre ne şekilde sınıflandırıla

cakları konusu açıklı~ kavuşturulamamıştır. ve bu sistemin suçlu· çocuğu iki 

yüzlülüğe itme ihtimali de vardır(27).Sistemin eleştirilen ikinci bir noktası

da çocukların psikolojisinin yeteri derecede gözönünde tutulmamasında ileri 

gelmektedir.Uçüncü eleştiri noktası ise suçlu çocukların o ana kadar istik-

(26)Şensoy,N.,Çocuk Suçluluğu Küçüklük Çocuk Mahkemeleri ve İnfaz Müessese
leri,!stanbul 1949,s.193 

(2'7)Lutz,e.45 



rarsız kişilik sergilemiş olmaları,onlara düzensiz bir hayat bahşetmiştir. 

Bu sistemde çocuğa bu istikrarsızlık konusunda yardım etmekten başka bir fay

da eatlamayacaktır. 

bb.Sosyal Eğitim Sistemi 

Kademeli sisteme göre daha jeni zamanlarda ortaya çıkmış suçlu çocuğU 

kapalı tretmanlarda ıslah etmeye yönelik bir sistemdir.Sosyal eğitim sistemi 

etitimi,tarafları önce milli,daha sonra uluslararası çocuk topluluklarından 

ol.şan dernekler oluşturmakla işe başlar.Sosyal e~itim sisteminin temel amacı; 

suçlu çocukları kurmuş oldukları kurumlarda demokratik bir toplum oluşturula

rak her çocu~ bu demokratik toplumda görevler vererek onları ıslah etmeyi a

maçlamaktadır(28). 

Sosyal etitim sistemi yeni bir sistem değildir.Kaynağını !sfiçreli eği

timci Pestelozi'den alır.Self Goverment adı da verilen bu sistemde,eğitimci

ler tamaınan ikinci planda kalmakta ve olayların gelişimini gözlemektedirler 

{29). 

Bu sistemle eleştirilerden uzak kalamamıştır.Birinci eleştiri icra yetki- 

sini kullanan çocukların bu yetkilerini kötüye kullanma ihtimalinin fazla olu

şinden ileri gelmektedir.Ayrıca uyumsuz çocukları toplum tarafından d l:.şlanma 

ihtimallerinin fazla oluşu ve bu çocuklaruı ıslahlarının dahada zorlaştırıla

cağı hesaba katılmalıdır. 

cc.Psikolojik E~itim ~istemi 

Akıl hastalığına yakalanmış çocuklar ile kişilik bakımından toplumda an

ti sosyal davranışlarda bulunmuş suçlu lfQcu.kları topluluk içinde hayatlarının 

deva~ ettirmeleri zorlaşmıştır.İşte bu düşünceden hareketle psikolojik eğitim 

sistemi suçlu çocukları grup halinde değil,tek tek ele alarak onları inceler. 

Her ola7 ihtiyaçlara ve elde bulunan imkanlara göre kişisel olarak ele alınma

lı ve üstünde durularak değerlendirilmelidir.Suçlu çocukların gruplar halinde 

ele alınması faydadan çok zarar getirir.Bu görüşü savunan yazarlar çocukların 

anti sosyal davranışlarının ancak psikolojilerinin iyi anlaşılmak suretiyle 

ve psikaanaliz metoduyla ıslah olabileceklerini savunmuşlardır(30). 

(29)Lutz,s.49 
(3())Bıyıklı,s.211 
(31)Lutz,s.53 
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Psikolojik eğitim sistemi yazarları ve uygulamacıları,tamamiyle ıslahı 

kabil olmayacağı ileri sürülen suçlu çocukların normal hale,yani toplumla u

yumlu hale,getirilebilecekleri.ni ispat ettiklerini iddia etmişlerdir.Ancak 

bu si.stemde,anılan sonucun alınabilmesi için kapalı tretmana alınan bir grup,

taki suçlu çocuk sayısının en fazla otuz olması gerekir.Otoriter usuller uygu

lanmaktan vazgeçil.melidir ve psikonojik bakımından yetişmiş olan personel mev

cut olmasıda sistemi.ll başarısı açısından şarttır(31).Sağaltım yöntemi de deni

len bu sistemde breyeey psikoterapi,grup terapi,psikolojik danışma ve rehber

lik gibi teknikler kullanılmaktadır. 

Günümüzde değişik hukuk sistemlerinde,pek çok ıslah kurumları belli bir 

sisteme bağlı kalmayıp suçlu çocuğun kişiliğinin gelişimi,topluma uyumunun 

sa~lanması,boş zamanını de~erlendirilmesi ve mesleki yetenekler edinmesi amaç

ları gözönünde tutularak yukarıda açıklamaya çalıştığım sistemlerin karışımın

dan oluşan eklektik bir yöntem uygulamaktadırlar. 

c.Kapalı Ortam Emniyet .ı.· edbirlerinin {!ygulandığı. Islah Evleri 

Zeka derecesi normal,fakat suç işlemiş olmakla ant i sosyal olduklarını dı

şa vuran suçlu çocukları tedavi etmek ve pdogoj i k metotlarla şahsiyetlerini ge

liştirmek ve tekrar topluma kazandırıııak amacıyla kabul eden kuruluşlara çocuk 

ıslah evleri denir.Islah evleri suçlu çocukların yaş gruplarına göre çeşitli 

kategori :::. ere ayrılırlar.İlk akla gelen okul ça~ındaki çocuklara özel bir ıslah 

evi kurulmasıdır.Genellikle çocuklar okul çağındaki suçlu çocuklar için kurul

muş ıslah evlerinde 16 yaşına kadar tutulur ve daha sonra bir üst grup yaştaki 

çocukların ıslah evine nakledilir.İkinci kategori ıslah evleri 13-18 yaşları 

arasındaki çocuklara tahsis edilmiş olanlardır.Bunlar mesleki bir eğitimden 

geçirilerek topluma kazandırma amacı güden kuruluşlardır.Psikolojik yönden a

normallik gösteren,e#;H:imleri güc; olan çocuklar için özel surette yetiştirilmiş 

uzman e~itimci ve doktor kadrosuyla donatılmış özel ıslah evleri'de kurulmuş

tur.Dunun yanında ailenin eğitici ve moral görevlerini yerine getirmek veya 

tamamlamak amacıyla gençleri kabul eden kuruluşlar olarak tanımlanan yarı açık 

ıslah evleri,çocukların yalnız yaşamlarını sürdürmek amacına yönelik olmayıp 

aynı zamanda onları toplum içinde yaşamanın gerekli kıldığı kurallara uymağa 

zorlamak amacını güder.Her şeyden önce yarı açık ıslah evleri aile yönünden 

problamleri olan çocuklar için kurulduğundan aile ocağını andıracak biçimde 

tanzim edilmeye çalışılmıştır. 



tarı açık ıslah eYine en az sayıda çocuk alınması,evli bir çift tarafıhdan 

idare edilmesi ve bu eğitimcilerin çocukların hayatlarını paylaşmaları,yarı 

açık ıslah evlerinin bir aile yuvası manzarasını armesini sağlamaktadır.farı 

açık ıslah evlerinin ikinci özelliği ise çocuğu normal hayata yaklaştırmaya 

çalıştırması ve bunun için çocuğun faaliyetlerinin düzenlemesidir.Nihayet ya

rı açık ıslahevinde barındırılan çocuk sayısının az olması uygulanılacak olan 

ıslah metotlarının breyselleştirilmesine olanak sağlamasıdır(32). 

Islah evinde eğitimin son safhası haline gelmiş olan Pos-kür tedbirlerden 
z:C - ~ 

de bahsetmek gerekir.Post-kür tedbirleri suçlu çocuğun normal toplum hayatına 

uyumunu sağlayan bir tür emniyet tedbiridir .Post-kür tedbirlerinin birinin uygu

landığı çocuk,ıslah evine kayıtlı kalır ve bir uzman eğitimci tarafından gözetim 

altında tutulur.Çocuğu ~suz dajrranışlarda bulunması ve emirlere itaatsizlik 

etmesi halinde Post-kür tedbirleri kaldırılır çocuk yeniden ıslah evine alınır 

(33J.Türk hukuk sisteminde ıslah evleri ve buralarda uygulanan yöntemler ise 

aşağıdaki başlık altında incelenecektir. 

d.Türk Hukuk Sisteminde Islah Evleri 

Ceza tnfaz l(urumlarıyla Tevkif Evlerinin Yönet imine ve Cezaların İnfazına 

Dair Tüzülün birinci maddesine göre ceza infaz kurumlarında biriside ıslah ev

leridir.Ulkemizde 11-15 ve 15-18 yaş grubundaki,haklarında emniyet tedbirleri 

veya ceza uygulanması hüküm altına alınmış suçlu çocukları ıslah etmek amacıyla 

halen 4 adet ıslah evi 'inşa edilmiştir.Bu ıslah evleri İstanbul,Ankara,İzmir 

ve Elazığ'da bulunmaktadır.Bu sayının yetersizliğini sanırız burada ifade et

meye gerek yoktur. 

Suçu işlediği zaman 11 yaşını bitirmiş olup da 15 yaşını bitirmemiş olan 

ve cezanın veya tedbirin uygulanmaya başladığı anda 18 yaşını doldurmamış olan 

küçüklerin bu tedbir ve cezaları ıslah evlerinde çektirilir.TCK'nun 54.ve ÇMK' 

nun 36.maddelerine gör~ 11-15 yaş grubundaki çocukların mahkum oldukları öz

gürlüğü bağlayıcı cezalar; para cezasına çevrilmiş olsa dahi suçlu çocuk bir 

ıslah evine gönderilir.ÇMK Tasarısında bu yaşın 18 e çıkarılması yerindedir. 

Türkiye deki ıslah evlerindeki ilki 1.2.1938 tarihinde Edirne'de kurulmuş o

lup,bu ıslah evi daha sonra Ankara'ya taşınmıştır.Islah evine gelen çocuklar 

mevzuatımıza göre doktor tarafından ruhsal ve fiziksel bir muayeneden geçiri

lerek haklarında bir rapor düzenlenir.Suçlu çocuk bu rapor ile birlikte yerleş

tirildiği kurumun müdürü ile başbaşa görüştürülür.hu görüşmenin amacı çocu~ 

ilk elden tanınması,içinde bulunduğu durumun tesbiti,kurumun tanıtılmasıdır. 

( 32)Lutz,s.55 
(33)Şensoy,s.189 
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Bu görüşmeden sonra ıslah evinin disiplin kurulunca suçlu çocuğun istek ve 

yetenekleri,ruhsal ve fiziksel durumu gözönüne alınarak çocu~ uygun bire

ğitim yöntemi ve bir iş seçilmektedir.Çocuk ayrıldığı atölyeye ve sınıf der

larına devama mecburdur.Ayrıca çocuğun sportif ve sanatsal etkinliklere ka

tılmasıda sağlanmaktadır.Islah evleriıniz genel olarak disiplinci sistem uy

gulanmaktadır.İyi hal gösteren çocuklara ödül olarak kontrolsuz mektup ya~mak 

ve almak ve ziyaretçi kabul edebilmek,kuruma ait bir işin takibi için üç saati 

geçmemek üzere gündüz dışarı çıkma gibi ayrıcalıklar tanınır.Kötü hal ve hare

ketleri tesbit edilen suçlu çocuklara ise;kabahatin derecesine göre disiplin 

kurulunca ceza verilir.Bu cezalar ihtar,tembih,bir günden bir haftaya kadar 

tenefüse çıkmama,bir aya kadar ziyaretçi kabülünden mahrumiyet,15 güne kadar 

oda hapsi,bir haftaya kadar odada katıksız teerittir,34). 

Görülüyorki ülkemizde ıslah evi sistemi yüzyılın_başlarında~batı Avrı.ıpada 

uygulanan,katı disipline dayanan,çocuğun psikolojik durumuna önem vermeyen bir 

sistemdir.Bu sistemin de~iştirilerek suçlu çocukların küçük gruplar halinde ve 

daha ç&k breysel olarak ele almak suretiyle paikiyatrist,psikolog ve -benzeri 

uzmanların yardımına da imkan verecek şekilde 9topluına kazandırılmalarına çalı

şılması bir zorunluluk hali ne gelmiş bulunmaktadır .ÇMK Tasarısındaki ·ıslah ev

leri tabirini n kaldırılarak yerine çocuk eğitim evleri ve çocuk kabul merkez

leri kurulması ve bunların )'Urt · çapında yaygınlaştırılmasının öngörülmesi olum

lu bir gelişme ise de daha geniş ve detaylı bir düzenleme i le ve daha önceki 

uygulamaları,hayata geçirilmeleri sürüncemede bırakılmış (2253 SK.nunda olduğu 

gibi) düzenlemelerden de ders alarak,metindeki bütün kurum ve kuruluşların ha• 

yata geçirilmesi çağdaş medeniyetler seviseyesine ulaşması için bir zorunluluk

tur.Ayrıca üzerinde durulması gerekli bir konuda 1992 Tasarısında da yer alma

yan suçlu çocukların yaş ve öğrenim durumlarına göre sınıflara ayrılarak yer

leştirilmelerini sağlayacak,değişik tür ve nitelikteki ıslah evlerinin kurul

masıdır.-

D.Gözetim Altında Serbesti Sistemi 

a.Genel Olarak 

Fransızca dan"gözetim altında eğitim"diye türkçeye çevrilebilecek açık 

ve kapalı ortamda bulunan suçlu çocuğun,hakkında eğitim tedbiri kararı veren 

mahkemece,bir uzman eğitimci veya sosyal hizmet uzmanı aracılığı ile devamlı 

olarak kontrol altında tutulmasıdır.Bugünkü anlamıyla gözetim tedbiri çocuğun 

(34)Poyrazoğlu,ö., Tnfaz Kurumlarında Disiplin •.._·edbir ve Cezaları,Adalet 
Dergisi,1982 s.132 
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özgürlü~ün ve gözetiminin kontrolü ve yeniden topluma kazandırma faaliyetle

rinin koordinasyonundan ibaret değildir.Bunların dışında gözetim tedbiri';küçü

ğün ailesi ve toplumsal çevresindeki ilişkileri düzenleyen ve nihayet küçüğe 

oldu~ gibi onun ailesine de maneTi destek ol.nıaya çalışır. 

b.Gözetim Tedbirinin Niteliği 

Gözetim tedbiri genellikle yukarıda saydığımız emniyet tedbirleri ile 

birlikte uygulanır.Bu yönüyle gözetim tedbirleri,diğer emniyet tedbirlerini 

destekleyen,tamamlayan açık yada kapalı tretmanlarada uygulanma ihtimali bul

lan bir emniyet tedbiridir.Gözetim tedbiri geçici bir süre için uygulaiıabile

ği gibi kesin tedbirlerele birli.kte,tedbir süresincede uygulanabilir.Hazırlıl& 

soruşturması sırasında gözlem tedbirleriyle birlikte de uygulanabilir.Bunlar

dan başka bakim esas hakkında karar vermeden önce deneme nitelikli gözetim ted• 

biri uygulanmasına karar verebilir. 

Gözetim tedbirini açık ortamda,ıslahevinde veya kapılı tretmen olan ce

z.aevinde ki suçlu çocuklara uygulanırken,tedbirin devam edeceği süre,eşlik et

tiği tedbirin süresine bağladır.Fakat asıl tedbirin sona ermesinden sonra da 

gözetim tedbiri devam edebilir.Yeter ki çocuk tedbir uygulaması için belirlen

miş kanuni yaş sınırını aşmamış olsun.Gözetim tedbirini hangi organ uygulaya

caktır sorusuna da yanıt vermek nitelik sorunu açısından gereklidir.Bu sorunun 

yanıtı şu şekilde olmak gerekir;çocuk mahkemesi veya çocuk hakimi .Ancak çocuk 

mahkemesi v~ çocuk hakiminin bu konudaki yetkisi iki türlüdür~irincisi idari 

yetkiler,ikinci si ise adli yetkilerdir.İdari yetkiler;çocuk mahkemesi veya ço

cuk hakiminin,çocuğun ıslahı ve çocuğun şahsiyetinin araştırılması faaliyetle

rine katılan bütün uzmanların idari şefi durumundadır.Onları tayin etmek,azl

etmek,ve bu konularda düzenlemeler yapmak yetkisini haizdir.Hakimin adli gö

revi ise iyi işlemeyen gözetim tedbirini kaldırmak veya yeniden düzenlemek, 

ilgilililere ihtardada bw.unmak yetkisine sahiptir.Gözetim tedbi~ini bizzat 

uygulayan delegeler bu tedbir türününi"en önemli organlarıdır. 

Çocuğun gözetim sırasında uyması gereken koşullar açıkça belirtilir.Bu 

koşullar çocu~ ve gözetim delegesinin isteti üzerine,çocuk hakimin onayı i 

le değiştirilebilir.Bu tedbirin hakkında uygulandığı suçlu çocuk;sosyal hizmet 

uzmanın gözetimende bir 2süre kalmaktadır.Çocuğun antisosyal davranışlarının 

devamına göre kapalı yada açık tretmana tabi tutularak gözetim altında tutul

maya devam olunur.(35) 

c.Hukuk Sistemlerinde Gözetim Tedbiri 

05) Normon,B. ,Gözet imli Erteleme Müessesesi ,ç·ev .M.T .Gütel ,AD,1970, s.263 



Sôn yıllarda gözetim tedbirleri artan bir oranda hukuk sistemlerinde uy

gulanma imkanı bulmaya başlamıştır.Ozellikle !ngiltere,Fransa ve ABD'de geniş 

ı.ıy8'1lama alanları bulan bu tedbirin Türkiyede de daha geniş bir şekilde uygu

lanması gerekic kanaatındayız.Fransa ve Anglo &akson hukuk sisteminin hakim 

oldutu ve etkilediği ülkelerde,bu tedbir türü suçlu çocukların cezaevlerine 

ve ıslahevlerine konulmasının önlenmesi amacına yönelik olarak uygulanmaktadır. 

Belçika Hukukunda gözet iııı tedbiri eğit im ve ıslahevine konulmamış çocuklar ile 

kapalı tretııandan tahliye edilmiş küçükler için uygulaıımaktadır(36) .Gözetim 

tedbirleri hukuk sistemlerin de de~işik adlarla karşımıza çıkabilir.Örne~in 

"probation11 1 "parole" gibi. Şimdi kısaca bu kurumlara deı!inelim. 

8 a.Probation Kurumu 

Gözetim tedbirine !ngilia Hukukunda "probation" adı verilir(3?).Gözetim

li erteleme kurumu adı da verilen probation (38) ceza mahkemelirende görülen 

bir hizmet olup ,suçlu çocuklar hakkında uygulanabildiği gibi büyük suçlulu

lar hakkında da uygulanabilir.Suçluluğu sabit görülen çocuk hakkında bu ted

biri uygulamadan evvel psiko-sosyal bir inceleme yapılır.Ve ayrıca küçüğün 

bu müesseseden yararlandırıldığında ne gibi koşullara uyacağı saptanır.Suçlu 

çocukla bir anket formu doldurulur.Suçlu hakkında yapılan bu anket suçlunun 

özgeçmişi ve karekteri hakkında bilgi toplamayı amaç edinmektedir.Sosyal hiz

met uzmanının anket sonucu vardığı teşhis yargısı hakime suçlu çocuk hakkında 

vereceği tedbir veya cezanın seçiminde yararlı olaca~ı gibi sonradan girişile

cek tretmanada (iyileştirme süreci) katkıda bulunacaktır.Suçlu belirlenen sü

re sonunda uymasının kararlaştırıldığı şartların ihlal ederse probation kaldı

rılır.Şartlar ihlal edilmez ise suçlu hakkında hüküm verilmez veya verilen hü

küın infaz olunmaz.Hakkında probation'a hükmedilen suçlu çocuğun şahsiyetine 

göre kurumun en önemli unsurunu oluşturan eğitimci,suçlu çocuğun güvenini sağ

layabil.mek,onu kazanabilmek amacını gerçekleştirebilecek kişiler arasından se

çilen probation memuruna tevdi olunur(3,},Bu memurun görevini genel olarak mah

keme belirler.Sözü geçen görevli memurun,suçlunun toplum içindeki hareketleri

ne nezaret ve durumunu esaslı bir şekilde inceleme,suçlu ile kendi resmi büro

sunda veya onun evinde sık sık tamas etmek,psikolojik ve ruhsal bakımdan ısla

hına yönelik telkinlerde bulunmak oluşturmaktadır.Ve son olarak memurun göre-

(36) Şensoy,s.171 
(}7) Altürk 1H.,İngiltere'de Probation Müesseseei,AD,1965,sy.666,s.5 
(:,8) Yücel,H.T. 1 Kriminoloji Suç ve Ceza,1986 Ankara,s.240 
(39) Sutherland,E.H.,Principe of Criminologi,Newyork 1939,s.391 



vini Sfiçlu hakkında ki inceleme ve gözlemlerini rapor halinde mahkemeye arzet

mek oluşturur.İşte bu şekilde işleyen probation kurumu ABD'de büyük suçlular 

içinde uygulanıııaktadır(4o). 

Probation'nun etlıili bir uygulamaya kavuşabilmesi amacıyla aşağıdaki öge-

lerin gerçekleşmesi zorunludur: 

l.Sıbhatli ve raeyoııal bir çerçeve(hukuksal); 

2.ilııniyet tedbirin.in ankete dayalı olarak saptanması; 

3.suçluları.n gözetimi konusunda rasyonel ilkeler; 

4.Yetenekli personel; 

5.Sağlık1ı bir organ.izas7on(41). 

Probation kurumu iyileştirme yönünden yararlı olduğu gibi ayni zamanda 

ekonomiktir,e (42). Nitekim Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 22.1.1965 tarihin

de almış olduğu karar ile üye ülkelerin probation kurumunu ceu hukukuk sistem

lerine aJmalaruıı veya sistemlerinde var ise geliştirmelerini ve uygulama alan

larını genişletmelerini tavsiye etmiştir.BUJIUD nedenini ise hürriyeti bağlayı

cı cezaya seçenek teşkil etmesi olarak gösterilmiştir.Bu yönden cezaevleri 

nüfusu kabarık ve personeli de niteliksiz ve·-.,etersiz olan Türkiye'de de pro

bation kurumun kurularak 1erleştirilmesi ülke menfaatleri açısından kaçınılmaz 

olduğu ortadır(43). 

ÇMK'nun 29.maddesi uyarınca yargılama öncesinde ve yargılama sırasında 

haklarında tedbir uygulamııasına karar verilen 1haklarında hükmedilen cezaları 

şartlı veya şartsız olarak ertelenen1 suç işlediği tarihte ~5 yaşını bitirme

miş küçüklerin mahkemelerde belirlenecek süre içinde,topluına kazandırılmaları 

amacıyla gözetim görevlilerinin rehberleklerinde yönlendirilmesi şeklinde bir 

düzenleme ile probation kurumuna benzer bir kurum oluşturuldu~ söylenebilir. 

bb.Parole Kurumu 

İşlemiş olduğu suçtan dolayı hükmedilen ceza,infaz edilmekte olan suçlu

nun eeza veya tedbiri kısmen çektikten sonra bazı şartlara ve mükellefiyetle

re uymak şartıyla serbest olabilmesidir.Demek oluyor ki probat ion hükmün veril

mesini veya cezanın infazını erteleyen bir kurum iken parole;kısmen infaz edil

miş olan bir cezanın kal.an kıemının infazını engelleyen bir tedbir kurumudur(44) 

.Ancak bu kurumda da serbest bırakılan suçlu probation'da olduğu gibi bazı şa

rtlara uymakla yükümlü kılınır.Suçlu çocuğun bu yükümülülüklere uyup uymadı-

,4o) Sutherland,s.385 
l41) Yücel,s.243 
(42) Yücel,s.242 
(43) Torsten,E.,Cezaevlerim-iz Gazetesi,22.11.1968 
(44) Şensoy,s.185 



ğı pa~ole memurları tarafından denetlenir. 

Anglo-Sakson Hukukundan dünyaya yayılmış bir kurum olan parole,ABD'de 

ilk defa ı.ıygı.ılaınaya başlanılan gözetim altında serbesti sisteminin bu kurum

dan ilham ahnarak oluşturuldut,.ı ileri sürülmektedir(45). 

d.Türk Hukuk Sisteminde Gözetim Tedbiri 

ÇMK'nun 29. maddesinde gözetim tedbirinin düzenlenmiş olduğundan daha 

önceki bölümlerde söz etmiştil<.29. maddede işledili suçtan dolayı hakkında ted

bir uygulanmış veya cezası ertelenmiş bir küc;üğünsüç yıla kadar gözetim altın

da bulundurulmasına karar verme yetkisi çocuk mahkemesi hakimine verilmiştir. 

Aynı kanmıun uygulanmasına , ilişkin yönetmeliğin 3. maddesinde gözetim şu şekil

de tanıınlanmıştır;gözetim deyimi çocuk mahkemeleri tarafından ve kanunun(ÇMK) 

29.ve 30.maddeleri uyarınca yargılama öncesinde ve yargılama sırasında,hakkın

da tedbir uygulanmasına karar verilen.haklarında hükmedilen cezaları şartlı 

veya şartsız ertelenen,şartla salıverilen küçüklerin bu mahkemelerce belirle

nen bir süre içinde topluma kazandırılmaları amacıyla gözetim ve denetim ,görev• 

lilerinin rehberliklerinde yönlendirilmelerini ifade eder.Hukuk Sistema~mizde 

sadece açık çevrede gözetime yer verilmiş olup,kapalı çevrede gözetim tedbiri• 

ne yer verilmemiştir. 

ÇMK'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin anılan madde'ıerinde aynı zaman

da gözetimin kimin tarafından yapılacatı da açıklanmı.ıır.Yönetmeliğin 4. ma d

desinde,gözetim delegelerinin bu iş{ yapacağı ve nitelikleri sıralanmıştır.Bu~ 

na göre sosyal ve idari bilimler ,edebiyat~sosyal çalışma ve sosyal hizmetler, 

eğitim bilimleri,özel eğitimbilim ve psikolojik danışma ve rehberlik ana bilim 

psikoloji ve pedagoji bölüm ve dallarından mezun olanlar arasından Adalet Ba

kanlığınca Çocuk Mahkemelerine atanırlar,denınektedir.Soeyal hizmet konuların

da faaliyet gösteren resmi ~e gönüllü kurum ve kuruluşlar,gözetim delegesi o

labilecek kişilerin isimlerini bir liste halinde çocuk mahkemesine verirler. 

Veya çocuk mahkemesi bu kurum ve kuruluşlardan aday göstermelerini isteyebilir. 

Yönetmeliğin 6. maddesi.Adalet Bakanlığı tarafından atanmayıp mahkeme tarafın

dan bu şekilde saptanan ve gö:r-evlendirilenbu kişiler, "gözetim delege görevli

si" olarak isimlendirilmişlerdir.Yine 3ynı maddede bu kişilerin nitelikleri 

sayılmıştır. 

(45) Şensoy,s.186 



Gözetim delegelerinin görevlerinden ÇMK'nun }l. maddesinde de bahsedil

mektedir.Gözetimlerine verilen koçüklerin gelişim ve e~ilimlerini izler,veli 

vasi ve kurumlarla ilişki içersinde bulunurlar.Sosyal ve psikolojik gelişim

lerini ve çevreye uyı,ıınlaıtlllı kolaylaştıracak ortamı hazırlarlar.Suç nedenle

rini inceleyerek,bunlarl.ll ortadan kaldırılmailıarı yolunda çalışmaları yaparlar. 

Gözetim ve denetim sırasında karşıla,şalan engelleri,gözetim ve denetim şartla- · 

rının değiştirilmesini gerektiren halleri yazılı olarak en kısa zamanda çocuk 

mahkemelerine bildirirler.Ve en az iki ayda bir görevli bulundukları çocuk mah

kemelerine bildirirler.Düzenledikleri çocuk hakkında ki raporu mahkemeye sunar

lar. 

GözetimiTedbiri pek çok yararının yanısıra bazı zararlı sonuçlara da yol 

açabilir.Bu durumlarda gözetim delegesine büyük sorumluluk düşmektedir.Gözetim 

delegesinin yeterli bir eğitim ve bilinçle donanımlı olmaması halinde tedbirin 

başarısızlığa uğraması kaçınılmazdır. 

Ulkemizde infaz sonrası yardım işlevini ÇMK'nun 29. Maddesi yerine geti

rebilecek niteliktedir.Bu açıdan infaz sonra111. yardım işlevini yerine getirmek 

amacıyla küçüğe uygulanan gözetim tedbirinin uygulanmaeı,onun yeniden antisos

yal davranışlar içersine girmesini önlemede,üzerinde durulması genekli bir ö

neme sahiptir• 

e.Cezaların Ertelenmesi ve Gözetim Tedbiri 

Erteleme müessesese genel olarak bir cezanın yerine getirilmesinin bel

li bir süre geri bırakı:..:nası delilektir.Erteleme Türk Hukukunda TCK'nun 89. ve 

95. maddeleri ile 64? SK'nun 6. ve geçici 1. maddeleri ile ÇHK'nun 38. madde

sinde düzenlenmiştir.Fakat karşılaştırmalı hukukta cezanın ertelenmesinden baş

ka"kamu davasının açılma.sının ertelenmesi"ve"duruışmanın ertelenmesi11 ,"hükmün 

ertelenmesi" kurumları mevcuttur(46).Kamu davasının ertelenmesi,duruşmanın er

telenmesi ve hükmün ertelenmesinin ortak noktaları olası bir mahkumiyet kara• 

rından önce deneme süresine ve yükümlliklere karar verilmiş olmasıdır(47).Böy

lece adı geçen müesseselerinsuçlu çocuklar içinde uygulanması,küçüklerin ve 

hafif nitelikte suç işliyenlerin damgalanmalarının ve dolaysıyliı · sabıkalı 

olarak nitelendirilmelerinin önüne geçilmiş olunur.Erteleme ile gözetim tedbir

lerinin ilişkisi ise erteleme kararının verilmesinden sonra suçlunun gözetim 

tedbirlerinden yararlanılarak hakkında bir rapor düzenlenerek buna göre,suçlu

nun ya cezası çektirilir veya verilen ceza ortadan kaldırılmaeında kendisini 

gösterir. 

(46) 

(47) 

Artuk,E.,Tan,U.s.,Çocuk Ceza Hukukunda Kamu Davasının Ertelenmesi,Argumen
tum,sy.2,tstanbul 1992,s.285 

Artuk,E.,Tan,U.s.,Yetişkinler ve Özellikle Küçüklerle İlgili Duruşmanın 
Ertelenınesi,Arguınentum,sy.21,İstanbul 1992,a.317 



aa.Kamu Davasının Ertelenmesi 

Kamu Bavasının ertelenmesinde savcı hazırlık soruşturması aışamasında,bel

bir süre içersinde sanığın iyihal göstermesi koışuluyla,kamu dava.sını ac;maktan 

vazgeçece~ini sanığa bildirerek,kaıını davasının açılmasını ertelemesidir. 

Maslahata uygunluk ilkesinin bir sonucu olarak görülen kamu davasının er

telenınesi,Dan:imarka,Finlandiya,Norvec;,Belçika,Almanya gibi pek çok Batı ülke

lerinde uygulanınaktadır.örne~in Avusturya'Genç Ceza Kanunuda(j~) bu konuda 

bir düzenleme yapmış ve ceza koğuşturmasından sarfı nazar etmek,gençlerin fi

illerinden basamaklı olarak müeyyidelendirilmeaini öngörııüştür.Avusturya Genç 

Ceza Kanunur:~savcıya gençlerin 10 yıla kadar hürriyeti ba~layıcı cezayı gerek• 

tiren fiillerini ve özel önleme mülahazaları ile başkaca tedbirlerin uygulan• 

masını gereksiz görmesi balinde,kotuşturmadan sarfı nazar edebilir,demektedir. 

Bunun yanında Avusturya Hukukunda Genç Mahkemeleri Kanunun ):}/1 maddesine gö

re sanlltimaddedeki tedbirlerdin birisinin ııygulanmasınışartıyla ki;bunların. 

arasında gözetim tedbiride vardır,sanık hakkında mahkeme l yıldan 2 yıla kadar 

deneme süresi içersinde yarg1lamaya başlayamaz.(48) 

Fedaral Alman Genç Mahkemel•rt Kanununun koğuşturmadan vazgeçme kenar 

başlıklı 45. paragrafın l.fıkrasına göre suçunu kabul eden sanığın,aavcı tara

fından genç yargıcın.an ğence yülıümlülükler yüklemesi~ 1hakkında emniyet tedbi

ri ta7in etmesine veya belli bir işin yerine getirilmesine dair talepleri y~

rine getirmesi gerekir.Savcı yargıcın onayına gerek kalmadan,eğer yargıcın ce

za vermesini gereksiz kılan bir eğitsel tedbire,özel anlamda gözetim tedbiri• 

ne,hükmedilmiş veya ceza muhakemeleri yasasının 155. paragrafındaki koşullar 
gerçekleşmişse koğuşturmaya son verebilir. 

Türk Ceza Hukukuna yabancı olan,ancak kabullününde gündemde olduğu anla

şılan,kamu dava sının ertelenmesi,karışılaştırmalı hukukta değişik uygulama bi

çimleri göstermektedir.Örneğin başka bir makamın veya kurumun onay ve iznine 

gerek kalmadan kamu davasının açılmasının ertelenmesine,savcının karar verebil

diği Finlandiya'da 1 savcı durumu,gençlerin korunması ile ilgili gerekli önlem

leri alıp almayacağı konusunda karar verebilmesi için belediyenin sosyal yar

dım komisyonuna duyuruda bulunur.Komisyon suçlu çocuğa gözetim tedbiri uygular. 

Uygulanan bu tedbir başarısızlıkla sonuçlanırsa sanık hakkında kamu davaaı a-

( 48) Artuk,E. ,Tan,U .s. ,ÇCHKDE,Argumentuııı,sy .2,s.286 
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c;ılır{49). 

Türk Ceza Hukukunda mecburililt sistemine çocukla r için istisna getiri

lerek ülkemizde hiç olmazsa küçük suçlulular için işledikleri nitelik - itibarı 

ile hafit suçlarda savcılara kamu davasının ertelenmesi yetkisi verilmesi dokt

rin tarafından savuııulmuştur(SO).Aııcak müessese aleyhi.ne bir takım itira-zlar

da yok değildir(5l). 

1992 ÇMK Tasarısının 37. maddesinde kamu davasının açılmasının ertelenme

si müessesesine yer verilerek bu.yöndeki mevcut yasa.ya yöneltilen eleştirilene 

cevap verilmek istenmiştir.Bu düzenlemenin yerinde olduğu kaııaatını taşıyorua. 

Çünkü Kamu davasının ertelenmesi kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların bir 

çok mahzurlu yönlerini ortadan kal.dırıııa.ktadır.Ayrıca erteleme tedbirlerininde 

yardımıyla suçulunun yaşam ve davranış biçiminin düzelmesine de neden olur.Ger

çekten deneme süresi içersi.ııde @iirekli gözetim altında tutulan sanık,ilişki 

içinde bulunduğu kimseleri,girip çıktığı yerleri seçmek zorunda kalacak ve bu 

dönemde elde ettiği alışkınlıkları daha sonraki yaşamında da sürdürecektir(52). 

Tasarının 37. maddesi Savcıya deliller toplandıktan sonra bir yıl süre ile 

kamu davasının açılmasını erteleme yetkisi vermiştir.Erteleme süresi içinde, 

çocuk cürüm türünden bir suç işlerse savcı sanık hakkında dava aççacak,yok e

ğer suç işlemezse kamu davasının ertelenınes i sonucu durdurulan koğuşturma or

tadaıı kalkacaktır.Ancak bu noktadan sonra ,yani kaıııu davasın_ın erte1benmesi ile 

suçlu çocuğa 10.maddede yazılı tedbirlerdin biri uygulanacaktır. 

bb. Duruşmanın ve Hükmün Ertelenmesi 

Aslında kamu davasının ertelenmesi,hükmün ertelenmesi,cezanın ~fazının 

ertelenmesi şartlı genel ceza hukuku anlamındaki ertelemenin birer türünden 

başka bir şey değildir(53).Duruşmanın ertelenmesi ,açılmış bulunan kamu .dava

sının mahkeme tarafından saptanan bir deneme süresinin sonuna kadar geri · bı

rakılmasıdır.lftlkmün ertelenmesi ise;verilen hükmün deneme süresi içinde çocu

ğun gözetim altında tutularak geriye bırakıl.masıdır.Tasarıda gerek hillanün er

telenmesi olsun,gerekse duruşmanın ertelenmesine yer verilmemiştir. 

(49) Artuk,Tan,ÇCHKD,s.288 
(50) Önder,A.,~!Zfta~~~IF§8~~11~e~ul:ijJtsoı:~~tl~:~0~1:!ijş~k Suçlular-
(5l)Önder,a.ıo2 

(52) Artuk,E.,Tan,U.,Çocuk Mahkemeleri Tasarısı,Cumhuriyet Gazetesi,24.6.1992 
(53) Tan,Artuk,YKDE,s.319 



III.Smni,1e, Tedbirini Uygulayan Orga.nlaı-

A.)Genal Olaı:oak 

GUnUmUze suçlu çocuklara emn1ye, tedbirleri ys.rgıaal ~eya id.arl 

organlar tarafından uygulanmaktadı~.Y~~gısal organlaı:o d.a genel yarsı

,.ı yetkiye sabip· olanlar ve de sadece çocukll:\rı ya.t"gıla.xıııak Uzer.-e ~J.

!'ttlıııuş olan ı;;oouk ina.hkerneleri olmak Uzere ik:L:,e ~;yrılı.:o. 

ô)Yargısal Or.-ganlaı:o 

t)~enel Mahkemeler 

':Slttemizde olduğu gibi elconoııd.k sıkıntı -içindeki pek çok lO.ke gocuk 

mahkemelerini kure.rne.nıı.ş Ye;ya çok ;yetersiz 5eld.ld.e trurabilııd.şlerdiroBazı. 

Ulk:eler ise genel ınahke~elerlnia çok geniş bi~e7selleşti,ı:ııne araçları ile 
doaa.tılmış ~lmaları dolayısıyla auglu ldlçUklerin yargılama yetld.sin1 ge

:ıel me.tıkemel ere ve rmi :şl erdir( 5 4) .Bu son duruma es 1d S ovyetl et- Bi .rliei R.1-

kukıı Urnell gösterilebilir • .\dıgeçen tllkede genel ma.hke!tlelerl.:ı Uyelecl .,e

çimle gelmekte, arg,larıı1da. ice.dı:1 ve lSğretmenler de ".:),.1ıunmaktad.ır,..\ynoa 

nah~ıaH1e iliı:-eyselleştirmey-J. !3a~lama !ll!lacıyla gem.ş yetkilerle ,io ,1atıl"'U.~

ht",Öt"•\'!~rı ~eza k.'3.i1.Unu:. tarafın.dan suç SayJ.le.n bil" eylem ve ey-lemcisi 

sug işleditı, sıı:-a.da veya yar~ılama sırasınö.a tehlikeli oı"maktan çı.k!nı ;ısa 

!!tahicemen1n yarğısal at yetkisi •ıat"dı!." .. . 
1J83'.con.usu ka.nwı kUgUkle.r için de ö~'!ll h!lkUmler içermektedir .. B,1 !:ıtt-

kUmlerden 'birine göre 16 ya.şından ldlçlJ.k bir gocu~'Un ceza tıy"gulanınada.n 

ıslan ol~bileo9ğ:f.~e kaaMt getiren mahkeme 6).oaddede g8sterilen e~tioi 

~itelikte zorlayıoı tedbirlerden bi.r:L:ıin uygul.anmasına karar verebili~. 

Bu nal.de ~ocuk,çoeuk işleri k.o!!tl.s:,onıına hava.le ed11ebilir(55).!S"teçt,~6 de 

çocukları ya.ı-gılama yetkisi geı1el roahkemelere a1 t olmakla bi!"likte, 'bu . 

nt!'\htcı,me oazı haJ.lerde yetkileri rü. çocukları ko.ı:ıuma koııd. tesine deTı:-~de

bilmektedi~öBu komitelerin ceza verme yetkisi olmar.ıakta,sadece tedbir 

u1gulama yetkisinin devraJ.maktadırl~~GörtlldllğU Uzere çoauk mahkemeleri 

olmayan ve suçlu çocukla.M.!ll. yerel ::ıatıkernelerde yargılayan tn :celer bu 

çocuklar için Uzel hUkUr.ıler getirmek yanında,mahkemeler1n yerel y6net-

38l organl.arla. iş birl.iği yapmasını kabul etnı:1.~lerdir. 

(54)Ana B:f:itaca,Oilt 6,s~500 

(55)anur,3~ıs~ç1u Çocuklara ~ygulana..~ 



2-çocuk ~ahke!'lleleri 

<la-Tarl.hçe 

;oouk Mah~emestnin.·IN~.ıluşuna dair ~arıun 18749 de Massachussett'da 

1872 NellJ'ork'da 1895'de AvustL"Blya'd.a dUzenlıındi.Anca.k ı;oouk mahkemele

ri:ün ilk kuruluşu 1889'da Ohigg.go1 da gerçe1qeştirlldi(S6). 

Sonraki YJ,113.rda bu uygulama. bUtün dUnyaya hızla yay:ı.lrl:ı..,:B'..lgUn ya

pı ve yargı.lama usulleri a.çısı.'lda.:ı bazı fat"klıl:ı.'.-claı:ı göze <2ıı.rrı!na.klı:ı. bir

likte AvNpa,Lat:ı.n,Aınet"ika,Irak ve Japonya gibi bir 90k: Ulicede 9oauk mab.

kemeleri bulunur~ 

TUrk:lre'de ise 1.ıı~1979 t!lri.hli 2253 sayılı :,~ayla ,·lilz.,nlerıen ~o

auk: .nahkemeleri ı.ınoak 1987 yıl:ı.r1da kurulabildi. Y:ı.sa bir ölçUde uzma'.'llık 

9sası ,1a. •ıygun çoo'..lk ma.hkemeleri : 'li.:ı '.::tıt'"Jlmasırıı ~iS~öeyord.u. 

ob-çoauk Mahkemelerinin Yapısı 

Bu ınabkemele.ria kuruluşlan,yetkileri Ye yargilanıa usulleri tnkeden 
{ilkeye ı:1.eğişmektedil",Su malıkemele.l" ABD' nin bazı ey-aletleriyle Belçi~,ı• da 

tak hald.ıüid1r.3a.zı lllkele .ııd.a 1sa çocuk mahkemeleı:-i n.1.n ::ıir '.l:ıs:na!l.lık mah

~ameai old~~.~u mahkemelerde göı-ev alı,,cak hakimlerin Psikoıo,1 ve sos
ya.l hizmet ala.nlannd.a uzme.nla.9maları geı:-ektiğl, bir k1 ,;inin btltUn bu ko-

rıulal.'"da uzmanla~ıııasını::ı ola:-ıa.ksız olr'l.:lilu gUrtl; Unden hareketle sö 2ıko 11'.lst.ı 

,nahkamala.nn çe.ji tli konularıian uzmanlaşmış birden fazla Uyeden kur ı.ılu 

t l) plu mahkemeler olmas:ı. kabul edibı:lştir. Hatta İtal.1a, 'i.i ndistan ve 

İngi.lter9 gibi lllkelerde Uyelerden birinin kadın olması 1 arttır.!talya'da 

çocuk matıkeleclni:ı 4 Uyesinderı 2'si i-iukukou olu.o dijer iki Uye Padegoj1 1 

suç a. tropolojisi, Psikiyatri v~ byol°oji da.llatıının bi ı:1. '1.de uzmanla.şrnı J 

ve sosyal .1ard.ım a.l a;-ıı : ıd.a. yara;:olı ol:nug JO ya.1 ında.1 yı.l'.<:9.t"!. id. -} ilı:,r 3.r:3.-

3ınds~ ':>iz:- :<:adı n olmak Uzere seç1lir( _f7).TUrk: hukuku:ıda ise ÇMK'nurı 1. 

ve devamındaki madde2erde dUzenlen:nişti~.ÇMK'nun ı. m~ddes1nirı 3. fı~ra

aında çocu!!: :ne.hkeınelaclnda görev yapacak: baş ka ve ~eleı- hakim ve savcılar 

yUksek kurulu tarafından doirudö.n doğruya bu mahkemelere atanabil9oekleri 

gibi işve ;cadN imkanları naza ı:-a alı:-ıa.ra.i( ı:;ö _t'"lvli olduldarı mahaldeki. oo
cuk mahlaemeleri nezdinde yetki ile de gör~vlendirilebilirl•r.Ayrıca Ço

~uk Mahkemelerinin adli yaL"gı hakimleri arasında 3açilen,başkan ve Uye~ 

lerin tercihen; JO ya,ını bitirmiş btılunmal~rı, çocuk sahibi ve kadro 

imkanlarının e~verdi;µ oranda ayrı cinsiyette olmaları gereklidir. 

(56) Ana Britanlca, Cilt 61 Sg5QO 

(57) Onur, s.95 
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1992 ÇMK tasarısının ı.~addasinda ise kadro mUnhalleri nazara 

alınat"ak (58)Çooult Mahkemelerinin telt hatimli mahkemeler haline ge

.ttrilmesi ~ öngörUlmUştUr.öta ;yandan Uç guruptan olaşan bir mahkeme lS-

nUnde yargılanan çocuğun haklarının gUvenoe al. tına alınması açısın

dan !azla bir yaran olmayıp tak yargıçlı bir mahkemede de aynı yar

gılama gUvences:I. sağlanabilir.au açıdan yapılacak olan değl.şikliğf.n _ 

yerinde olacağı kanaatındayız.Uygul83'].cılar da aynı göt"Uşll paylaJmak -

t:ı.dırl.-ıt".(59) A1rıca İtalya örneğinde olıiuğu gi.bi mahkeme hetinde, ps:İ.• 

lcoloji,sosyal hizmet veya eğitim ala:-ılarında. uzmanla!JınıŞ lci.ınselerin 

yere.lması y-9,rarlı olacağı göı:-UşUndeyiz .~!ıSarının 2.maddesi ile mev

cut dUzenleme metnindeki çocuk sahibi olma ve ayrı oinsiyette ol~a i

bareleri çıkarılmış, bunların yerine çocuk suçluluğu, eğitim, veya korun

ma.ya muhtaç çocuklar ~onusunda uzman olma ibaresi getirilmi.ştiroBu ye

rıi dtlzenlemenin de 7erinde olduğu kanaatını ta:;ıyQr:'UZ• 

Cocuk Mab.k:emelerirtl.n ilk görevi suçlu çoouk.ları ~argılayare.k be

raat veya suçlu çocuğun oeza yada bir tedbir uygulama.sına karar ·ved. r 

ve verdiği kararın yerine getirilmesini denetler.öte yandan çoouk mah

kemesinin idari görevleri de vardır.Çocuk Mahkemelerinin idari görev

leri ise mahkemeye yardımcı elemanlara gerekli görev ve emirleri ver

::ıek ve verilen bu görev ve emirlerin yerine getirilmesini denetlemek:-
, 

tir.Aynı zamanda çocuk hald.rni gözetim delegelerinin idari amiridi~. 

B'..lnları!1 yanında Qocuk Mahkemesinin özel hukuka ilişkin görevleri de 

mevcuttur. 

J.Savcılık Teşkilatı. 

Hukuk Sistemleri suçlu çocuklarla ilgil•neoek savcıları ya ge

nel adliye teşkilatı içerisinden görevlendirilecek savcı veya özel o

larak suçlu çocuklar için kurulmuş savcılık teşkilatından bir savcı 

hazırlık koğuşturul.masını yaparo 

TUrk Hukukunda i3e ÇMK'nun 19.~addesinde kUçtlklerin i3ledikle

ri suçlarda hazırlık soruşturmasını bizzat c.savoısı . taratından ya

pılmasıiU ernret!n:L·1tir~l992:'.. tas~risı da bu dUzenlemeyi. aynen korumuş

tur.Anoak uygulamada suçlu gocuğun hazırlık soruşturması ifadesinin 

kollukça alındığı da bir gerçektir.(60) 

(58)1992 ÇMK Tasarısı Adalet Komisyon Raporu Genel Gerekçe,s.l 
( 59)İa t.B9,rosu,ÇMK Tasarısı üzer.imde İnceleme Raporu. 
( 60)Tan,U .s,KUçUlc Suçlulards hazırlık sorı,ısturması, 20.1.1993 
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Bu bo~luk CMK 7.maddesinden doğmak:t~dı~.şa:yleld.:İllerdeki çoouk mahke

:nelerinin yargı aıanı kurulduğu ilirı mUl.ld. yönden bağlı bulund~u il

çelerin hudutlarıyla çevrilidir.Böyle olunca .tstanbul gibi metropol 

kentlerde henUz ilçelerde Çoouk llatıkemesi kurulmamış olması nedeniyle 

çocuklarla ilgili soruşturmanın gijrevli ~ocu1' Mahkemesi c.savcısı tara

fından başlatılması ve yUrUtUl~esi olanaksızlaşmaktadır.Bunun için ner 
adli teşkilatın bulunduğu yerde bir savcının auc;lu çocukların ltovu:jturul• 

masıy-la görevlendirilmesi ve bu konuda uzmanıa.,ması sağlanmalıdır.Bu ko

nuda yapılması garelcli olan diler bir dUzenleme de genel savcılık teşki• 

lstından ayrı,suçlu çocuk1arla ilgili ayrı bir savcılık te~ldlatı ku

rulmah•\~. 

C.Çocuk Kahkemelerine yardımcı organlar 

aa)Kaballi İdareler 

Yargı organları.m.n all,I.' işleyen ıııeltanizması yargılanan çocuğa 

toplum önUnde verdit!, olumsuz statU yani toplumsal damgalanma niteliği 

bazı huk:ult siste;!llerini çocuklarla ilgili sorunların çözUmUnU adli :ta

rek:tere sabip olmayan yerel idari organlara vermesine nedan olmuştur. 

!skandilav tllkeleri eski doğu bloku llllcelerinin bazılarında çocuk mah

kemelerinin lcul"Ulmasına gerek: duyulmamı.ş 1 c;ocu.ltları yargılamak ve koru

mak görevi genel mahkemelerle koordinalı bir şekilde genel idarelere 

bıralo.lmı9hr.(62) 

bb)Kolluk Kuvvetleri 

Çocuk suç işledi~ uyumsuz davranışta bulunduğu veya herhangi. bir 

şekilde terkedild.iği zaman karşıla2tığı devlet organı polis veya jandar

ma olmaktadır.Bunların çocuk psikolojisinden anlamayan kimselerden ol

ması bu ilk karşılaşma sırasında gocuğun kişiliğinin olumsuz y6nde etki

lenmesine ilerde kendisine uy-gulanacalt eğitsel tedbirlerin başarısızlik

la sonuçlanmasına neden olabilir.Bu yüzden birçok: Ulltede çocuklarla 11-

gileneceközel kolluk kurulması ve buralarda görev alacak polislerin uz

manlaşması yoluna gidilmiştir.(63) 

(6l)Tan, 0umhuriyet Gazetesi• 20.1.1993 

( 62)Bıyıklı,H.11 .Çoouk Mabkemelerini!l Ku-ruluşu, AD, 1993, sy. 2-3, s .168 

(63)Konanç,E.ıvocukları Korumd ve Yargılamakla görevli organlar,Mah-
mut Koloğlu'na 70o~aş arm~anı,Ankara 1978,s.347 
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Burda ancak yasal bazı dUzenlemelerle dUzenlenebilir.Kanunun yetldlendi

rilmeai ve görevlendirilmesi ile suçlu çocuklara emni:,et tedbiı-leri nin 

uygulanması sağlanmalıdır.(64) Jzmanlaşmış bu polisler görevleri sırasın

da llnif'orma giymemeli, suçlu çocukları mahkemeye, gcSzlem merkezle t'1 ne, tu

tuk evlerine ve ıslan kurumlarına sevkedel'.'kerı resııı:l. polis ar,;ı,"o::ı,l:ırı kul

lanmamalıdır.Bundan başka çocuk polis bUrolarında çocuk polislerine ·yar

dımcı olarak sosyal ' asistanlar da görevlendirilmelidir.İtalya gibi bazı 

ülkelerde bu görev kadıa polislere verilmektedir.(65) Çoculclara ilişldn 

polis örgütlerinde görev alacak polislerin uzmanlaşması ya genel polis 

örgUtUndeld. bazı polislerin sUreldi bu 5örevle görevlediri.leı:-ik hizmet

içi e~timden geçirilmesi suretiyle,yada polis okul ve enatUtUlerinde bir 

gurup polise çocuk psikolojisi,çocuk suçluluğu vb.konularda ders verile

rek uzmanlaşmaları sağlanabilir. 

Hukuk sistemimize polis vazife ve salahiyet kanununun l3/e maddesi 

~Haklat9.Lnda g6zetim altında ıslahına veya yetkili me~ii önüne çıkarıl

-:ıasına kaı:-ar V9rilen lcUçUklerin" yakalanması ve gerekli kanuni işleııdn · 

yapılması hükmUnU 1985 ,11.lında yapılmış olan deği.şilclikle g~tirrıti; tir. 

(66).Görilltıyorki mevzuatımız emniyet tedbirlerinin uygulanmasında :;:ıoli-

3e görev yUklemektedir.t:-d.Doo.Dr.FUsun Solrullu'nun belirtiği gibi :FVSı< 

m.l/2,13/E ve ÇMK 14 birlikte değerlendirilmeli,polisin ıuoıu· çocutlarla 

ilgili olaylara müdahale edebilmeli,Ulkemizdeld · mevcut ayrı çocuk bUro

ları yaygınlaştırılmalıdır.(67) 

cc.Diğer yardımcı Organlar 

Çocuk Mahkemelerine yardımcı diğer organlar,psikolog,psikiyatrist,sosyal 

hizmet uzmanı,pedegog gibi suçlu çocu~ ıslahında görev alan kişilerle,bazı 

hukuk sistemlerinde olduğu gibi belediye ve benzeri kuruluşlardır.Bu organlara 

daha önceki konu başlıklarında değindiğimiz için burada saymakla yetiniyoruz. 

(64) Sokullu ,F.;Polis,Toplumsal Bir Kurum Olarak Gelişmesi Polis Alt 

KUltUrU ve İnsan Hakları,İst.1990,s.119 

(65) Konanç,s.J47 

(66) Sokullu,s.121 
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SONUÇ 

GUnUmUzde bUtUn dUnyada suçlu çoc".Jldar, diğer sanıklardan ayrı tu

tularak, '.tendilen.ne özgü, eği tiın, ıslan ve yeniden topluma kazandırılma 

dUşUnoesiyle nazırlannıış hukuksal normlara mubatap olmaktadırlar.Ulke 

mevzuatları incelendiğinde g<SrlilUr ki bu durum sanayileşıni-ı batı Ulke

lerinde daha si~temli ve yaygın olarak karşımıza çıkar.Suçlu çocukları~ 

yeniden. topluma kazandırılma ve ıslah edilebilled.nin yeti1kicüere oran

la daha kolay olması kanun koyucuları bu yola itııd.ştir.Suçlu çocu~a yap

tırım U7lanırken ödetme yönU ağır basan cezasal yaptırımlardan çok,eği

tioi nitelikleri ağır basan emniyet tedbirleri uygulanma alanı bulmuş

tur.1989 Y1.lında kabul edileıı Çocuk HaklaM.na Dair Sözleşmeyle çocukluk 

yaş sının Akit devletlel" ta.rafından 18 olaı:-ak kabul edilrni. 'h bu yaşa · ka

dar olan suçlu çocukların her tUrlU hukuksal haklannın korunma altına a

lınması ta.ahhUt al tına alınmıştır.Bu da suçlu çooultlara u7gulanan emni

yet tedbirlerird n önemini daha da artırmıştıı-. 

Suçlu çocuklara uygulanan emniyet tedbirlerinin hukuk sistemlerinde 

daruı. çok yer al:nay3, ba.~l3ması çocuk suçlul~u, çocult eğitimi psi kolojisi 
' vbodallarda tedbiri uygulayan tliın kurum ve lrunıl.uşlardald. bire;rlel'!':i.n bu 

' konuda uzmanlaşmasını zorunlu kılmıştı.roTllrıtdye nin de bu kanun Uzerinde 

hasa.siyetle durma.sı,bu gUne kadar mevcut dUzenlemelet"in fiiliyata geçi

rilmesini. sağlanması ilgili yasa tasarısının meclisten geçiriler~k yU
rUrlUğe sokulması ve yUrUrl~e solculan bu yasanın oe sebeple olursa ol

sun kadük bırakılınaıııası gerellidir.z;ra geleceğe TUrld.ye'yi bugUoUn ço

cukları taşıyacaktıroUl~emiz bu konudaki yavaş ve ilgisiz yakla ,ımı:u. U

zerinden atmak zoruncladıro 
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