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ÖZ 

 

TÜRK HUKUKUNDA ÇOCUKLARIN YARGILANMASI 

Hande ÖZDEMĐR 

 Tezimizde araştırılan sorun Türk Hukukunda çocuk yargılamasının esasları 

ve bu esasların yaşamdaki etkileridir. Bu konu araştırılırken, yalnızca yerel mevzuat 

değil uluslar arası düzenlemeler de dikkate alınacaktır. Çocuk; Türk Ceza Hukuku, 

Ceza Muhakemesi Hukuku ve Çocuk Ceza Hukuku kapsamında incelenecektir. Bu 

incelemede, öncelikle temel ilkeler belirlenecek, daha sonra ise, yasal düzenlemeler, 

uluslararası sözleşmeler ve çeşitli görüşler hakkında bilgi verilecek, son olarak 

konuya ilişkin öneri ve yorumlar sunulacaktır. Bazı bölümlerde yargı kararlarından 

örnekler sunulacak ve gerektiği takdirde eski mevzuattaki hükümler açıklanacaktır. 

Tüm bu kaynaklar neticesinde elde edilen sonuçlar konu bazında ve tez sonunda 

sonuç bölümünde ifade edilecektir.  

                                                              

ABSTRACT 

JUVENILE JUDGEMENT IN TURKISH LAW 

Hande ÖZDEMĐR 

 The problem that researching in our thesis; is the principle of juvenile 

judgement and this principles’ influence in the life. Not only local code, but also 

international code will be noticed, while, this subject is researced. Child will be 

studied in this thesis according to contents of Turkish Criminal Law, Turkish 

Criminal Procedure Law and Juvenile Criminal Law. At that study; first of all,  basic 

principles will be explained after  then, information will be given about local codes, 

international agreements and, assorted ideas and final of all, offers and comments 

about this subject will be presented. Some parts of this thesis, examples of judgement 

decision will be presented and if it is necessary; old codes will be explained. These 

results that are learnt by final of these sources; will be explained by subject by and 

end of the thesis, in the final part o the thesis.                                                                        
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ÖNSÖZ 

 “Yükselen Yeni Nesil, Đstikbal Sizsiniz.” Mustafa Kemal Atatürk, bu sözü 

söylerken bugünün çocuklarının geleceğin yetişkinleri olacağı fikrinden hareket 

etmiştir. Ülkenin yönetilmesi, gelişmesi; sanayide, ticarette, eğitimde, kültür ve 

sanatta etkili olan kişiler dünün çocuklarıydı ve gelecekte bu görevleri icra edecek 

kişilerde günümüz çocukları olacaktır. Bir ülkenin geleceğini devralacak şahısların, 

yaşadığı koşulların, yaşam standartlarının, haklarındaki yasal düzenlemelerin, 

mağdur ya da suç faili olduklarında karşılaşacakları idari ve yargısal prosedürlerin 

neler olduğu ya da ne şekilde işleyeceği bu nedenle tezimizin konusunu teşkil 

etmektedir. Tezimizin amacı; Türk hukukunda çocuk yargılamasında, çocukların 

ruhsal ve bedensel gelişmemişliklerinin dikkate alınarak, onların rehabilite edilmiş, 

uyumlu birer birey olarak topluma kazandırılması için yargılama safhalarında ve 

öngörülen kurumlarda temel ilkelerin ve kuralların incelenmesi, hem adaleti 

sağlayıcı hem de çocuğu koruyan yöntemlerin belirlenebilmesidir. Bu amaçla, 

tezimizde öncelikle temel kavramlar daha sonra yargılama konusundaki kişi, kurum 

ve düzenlemeler konu edilecektir.  

 Tezim hakkında kaynak araştırması yaptığım dönemde, çocuk yargılaması 

hakkında oldukça fazla kaynak olduğunu gördüm. Mümkün olduğu kadar fazlasına 

ulaşmaya çalışmama rağmen yine de tümüne ulaşamadığımı düşünüyorum. 

Başlangıçta çocuğun yargılanmasında hassas davranılması gerektiği konusunda 

varolan inancım, tezimi hazırlanmam aşamasında karşılaştığım; girmek üzere 

olduğum bir duruşma esnasında yan tarafta yer alan Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 

kapısında çağrılmayı bekleyen utangaç ve endişeli çocuğun yanıma yaklaşarak  “Bu 

mahkemede ne olur?, beni hapse atarlar mı?” şeklindeki sorusu ile daha da 

kuvvetlendi.  

Tezimin hazırlanması aşamasında, sabırla destek veren ve eğitim hayatımda 

emeği geçen tüm hocalarıma, hayatımın her döneminde olduğu gibi hep yanımda 

olan annem Ayşen Özdemir’e, neşe kaynağım kardeşim Hale Özdemir’e, manevi 

desteklerinden ötürü tüm aileme ve yardımlarını esirgemeyen Cüneyt Kamaoğlu’na  

teşekkürlerimi sunarım.  

    Hande ÖZDEMĐR 
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GĐRĐŞ 
 
 Toplumlar bünyesinde, her zaman toplumsal ve hukuksal normlardan sapma 

gösteren kişiler var olmuştur ve var olacaktır. Ancak bu şahısların küçük yaşlarda 

insanlar olması gerek sosyolojik ve kişisel bakımdan gerekse hukuksal bakımdan 

bazı eksikliklerin ya da yanlışlıkların varlığının göstergesidir. Zira, çocuğun dünyaya 

geldiği andan itibaren ilk defa katıldığı aile çevresi, içinde bulunduğu geniş çevre, 

okul ya da arkadaş çevresi gibi beşeri olgular yanı sıra göç olguları gibi sosyolojik 

olgular, psikolojik faktörler ve fizyolojik etkenler çocuğun suçluluğunda etkili 

olabilir. Ya da aynı etkenler, çocuğun mağdur olması hususunda da etkili olabilir. Bu 

bakış açısı çocuğun mağdur olmasıyla, çocuğun suç işlemesini ayrı ayrı 

değerlendirmektedir. Aslına bakılırsa, henüz fizyolojik ve sosyal kişiliği tam olarak 

oluşmamış insanların, sözlük anlamı olarak insan yavrusunun suç işlemesi halinin 

yetişkinlerde olduğu gibi tam anlamıyla suçlu olarak nitelendirilmeyerek henüz 

tamamlanmamış gelişimi sürecinde maruz kaldığı olumsuz etkenlerin adeta kurbanı 

olduğu, bir başka deyişle o çocukların da mağdur olduğu görüşünü benimsemek daha 

yerinde olacaktır. Nitekim tez boyunca açıklanacağı üzere, bağlı olduğumuz uluslar 

arası sözleşmelerde tekrarlanırcasına dile getirilen husus, çocuğun kişiliğinin 

tanınarak onun eğitilmesi, topluma kazandırılması ve suç işlemesine etkili faktörlerin 

saptanarak bu doğrultuda tedbir uygulanmasıdır. Ceza uygulaması son çare olarak 

başvurulabilecek bir yöntemdir. Tüm bu hükümler ve ilkeler göstermektedir ki, suç 

işlemiş çocuğa bakış açısı onun bir yetişkin gibi değerlendirilmesi şeklinde değil, 

onun kendisini suça iten etkenlerin kurbanı olduğu şeklindedir. Tezimizde de Türk 

Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu başta olmak üzere çocuklarla ilgili 

hükümler ihdas etmiş kanunlar bu doğrultuda incelenecektir.  

 Çocuk suçluluğu konusunda öncelikle yapılması gereken bir önceki 

paragrafta dile getirilen bakış açısının belirlenmesidir. Zira belirlenen bakış açısı 

doğrultusunda yasal düzenleme ve uygulamalar şekillenecektir. Farklı görüşler 

kronolojik olarak zaman boyunca değişmekle birlikte günümüzde ülkeler, çocukların 

henüz tam olarak gelişmemişliklerinin etkisi ile bireysel ve özellikle toplumsal 

faktörlerin etkisinde kaldıkları ve bu nedenle iradelerini tam olarak 

kullanamadıklarından dolayı suç işledikleri görüşündedirler. Đsnat kabiliyeti, suçu 
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oluşturan manevi unsur gibi konular, ülke mevzuat ve doktrinlerinde farklı 

açıklamalarla farklı hukuki temellere oturtulmakla birlikte bu konuda benimsenen 

düşünce çocuk suçluluğuna şekil verecektir. Çocuk, suç, suç işlemiş çocuk 

kavramlarının tanımı da bu şekillenme dahilinde olacaktır. Çocuğun suç işlemesine 

neden olan sebeplerin varlığı ve bu sebepler karşısında fiziksel, sosyal ve ahlaki 

yönlerden gelişmemişliği nedeniyle iradesini tam olarak kullanamamış olmasının 

kabul edilmesi görüşü günümüz çocuk hukukuna hakim olduğundan, tezimizde 

“suçlu çocuk” terimi yerine “suç işlemiş çocuk” (Kanunlarda suç olarak tanımlanan 

eylemi gerçekleştirmiş olan çocuk) ve gerektirdiği takdirde ÇKK’nın kullandığı 

“suça sürüklenen çocuk” ifadeleri kullanılacaktır1. Kanunun “suça sürüklenen çocuk” 

tanımı hakkında tezin ilgili bölümlerinde açıklamalar yapılacaktır. Ancak burada 

“suçlu çocuk” gibi itham edici bir terim kullanılmasından bilinçli olarak 

kaçınılmıştır. Suç işlemiş çocuk ifadesi suçun manevi unsuru bakımından tartışma 

konusu edilebilirse de kanuni tipe uygun fiili gerçekleştiren çocuk bakımından itham 

edici olmayan ve çocuğun gerçekleştirdiği eylem dışında kendisini bu harekete iten 

sebeplerin varlığının saklılığını bünyesinde ihtiva eden bir ifade olduğu 

düşüncesindeyiz.  

 Tezimizde Türk Hukukunda çocuk yargılaması konu edilmiştir. Ancak gerek 

ülkemizde gerekse dünyada çocukların  yetişkinlerden farklı olduğu düşüncesi uzun 

yıllar sonra kabul edilmiş bir gerçektir. Kabul edilen bu gelişme neticesinde ulus 

devletler çocuklara ilişkin düzenlemeler yapmaya başlamışlardır. Nitekim ülkemizde 

de yasal düzenleme oldukça geç yapılmıştır. Yasal düzenlemenin gereklerinin yerine 

getirilmesi için mecburi olan teşkilatlanma uzun aşamalarda oluşmaya başlamıştır. 

Halen de oluşum süreci devam etmektedir. Ancak son yıllarda ülkemizde reform 

olarak adlandırılan kanun yapma çalışmaları neticesinde yeni düzenlemeler çocuklar 

alanında da gerçekleşmiş ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çıkarılmış, eski 

ÇMK kaldırılmıştır. ÇKK’nın getirdiği yeni kurumlar ve düzenlemeler mevcuttur. 

Hüküm bulunmayan bazı konularda ise Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Đnfazı Hakkında Kanun, vd kanunlara atıf 

_____________ 

1- Veli Devecioğlu, “Çocuk Yargılamasında Devrim: Çocuk Mahkemeleri”, Toplumsal Gelişim 
Sürecinde Çocuk Suçları, Đstanbul, Akbank Yayını, 1979, s.102 
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yapılmaktadır. Bu itibarla tezimiz esas itibariyle çocuk yargılamasını düzenleyen 

ÇKK başta olmak üzere yerel mevzuat hükümlerinin incelenmesi şeklindedir. Ancak 

ÇKK yalnızca suç işlemiş çocukların yargılanmasını değil aynı zamanda korunma 

ihtiyacı olan çocuklar hakkında hükümleri de ihtiva etmektedir. Bu nedenle tezin 

sınırlarını aşmadan ilgisi dahilinde korunma ihtiyacı olan çocuklara ilişkin bu kanun 

ve diğer kanunlarda yer alan düzenlemelere de yer verilecektir. Suç işlemiş çocuğun 

geçireceği yargılama öncesi, yargılama süreci ve yargılama sonrası aşamalar 

düzenlemeler çerçevesinde incelenecektir.  

 Tezimiz üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; çocuk, korunma 

ihtiyacı olan çocuk ve suça sürüklenen çocuk kavramlarına açıklık getirilecek, genel 

olarak çocuk hakları ve belli başlı birkaç ülke uygulamasında çocuk yargılamasının 

bugüne gelişine kadar geçirdiği aşamalar ile temel düzenlemelerine değinilecektir. 

Devamında çocukların suç işlemesinde etkili faktörler ve Türk hukukunda çocuk 

yargılamasının gelişimi ayrı bir başlık altında incelenecektir. Đkinci bölümde çocuk 

mahkemeleri ve çocuk yargılamasında görevli kişi ve kurumlar yapıları ve görevleri 

itibariyle konu edilecektir. Üçüncü bölümde tezimizin esasını teşkil eden; çocuk 

yargılamasının evreleri ve yargılama sonunda verilebilecek kararlar, çocuk 

mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı gidilebilecek kanun yolları özellik 

arzettiği ölçüde, devamında ise, çocuk mahkemesi kararlarının infazı incelenecektir.  
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

  TEMEL KAVRAMLAR, TÜRK HUKUKUNDA ÇOCUKLARIN 
YARGILANMASININ TARĐHSEL GELĐŞĐMĐ, YABANCI 
HUKUKLARDA ÇOCUK YARGILAMASINA ĐLĐŞKĐN 

DÜZENLEMELER VE GENEL BĐLGĐLER 
 

A. TEMEL KAVRAMLAR 
1. Çocuk Kavramı  

 Đnsan hayatının çeşitli evrelerden teşekkül ettiği bilinen bir gerçektir. Doğum 

ile başlayan ve ölüm ile sona eren insan yaşamının ilk aşamasını oluşturan çocukluk, 

yetişkinlikten farklı birtakım özelliklere sahiptir1. Nitekim bu farklılık tarih boyunca 

dikkate değer görülen ve üzerinde tartışılan bir konu olmuştur2. Bu nedenle de 

çocuklarla ilgili konularda daha fazla korumacı ve eğitime, ıslaha yönelmiş bir 

yaklaşım ihtiva eden düzenlemelerin getirilmesi sözkonusudur. Günümüz biyolojik 

ve psiko-fizyolojik bilimleri de çocukluk evresinin kendine has reaksiyonları ve özel 

bir psikolojik yapısı olduğunu kabul etmektedir3. Konu çocuklar oldu mu böylesine 

korumacı ve ıslah edici düzenlemelerin öngörülmüş olması, insan hayatının hangi 

evresinin çocukluk evresi olduğunun belirlenmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu 

nedenle çocuk kimdir?, Hayatın hangi evreleri çocukluk evresidir? sorularına cevap 

verilmelidir. Sözlük anlamı olarak çocuk kavramı insan yavrusunu ifade etmektedir4. 

“Çocuk; yaşamının doğuştan ergenliğe kadar süren dönemini yaşayan varlıktır5.” 

______________ 

1. Türk Medeni Kanunu m. 28’e göre , “Kişilik , çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda 
başlar ve ölümle sona erer. Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü 
andan başlayarak elde eder.”  “ 1997'de Oviedo'da imzalanan Đnsan Hakları ve Bio-Tıp Sözleşmesi; 
Avrupa Hukuku’nun çekirdeğini oluşturan insan varlığı ve hasta hakları konusunda  ek protokollerle 
de güçlendirilen bir seri prensipler ortaya koymaktadır. Nitekim ceninin korunması da hazırlanan 
protokoller arasındadır. Adı geçen sözleşme; Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin de göz önünde 
bulundurularak biyoloji ve tıp uygulamasında insan onuru ve bireyin temel hak ve özgürlüklerinin 
korunması için tedbir alınması gerektiğini düzenlemektedir.  Sözleşmede embriyon üzerinde tüpte 
araştırmaya izin verilmesi halinde uygun korumanın sağlanması gerektiği de düzenlenmiştir.” Walter 
Schwimmer , “Avrupa Konseyi, 800 Milyon Avrupalı”, (Çevrimiçi) 
http://www.coe.int/tr/portal/Information_material/TR800million.asp?L=TR, 07.07.2006  
2. Şükrü Ilçi, “Çocuk Yargılaması ve Çocuk Suçluluğunun Adli Bilimler Açısından 
Değerlendirilmesi”, Đstanbul, Yüksek Lisans Tezi, 2002, s.3 
3. Yusuf Solmaz Balo, Uluslararası Đlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması, 
Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005, s.105 
4. Cengiz Tanrıkulu, “Ceza ve Ceza Yargılama Hukukunda Suçlu Çocuklara Đlişkin Emniyet 
Tedbirleri”, Đstanbul, Yüksek Lisans Tezi, 1994, s.4 
5. Haluk Yavuzer, Çocuk ve Suç, 3. bs., Đstanbul, Remzi Kitabevi, 1993, s. 262  
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“Çocuk gelişen bir insan yavrusu, olgunlaşmamış, reşit sayılmayan küçük 

yurttaştır6.” “Belli bir yaşın altında olan kimse çocuktur7”. Çocuk kavramı hakkında 

her bir bireyce her biri farklı tanımlar yapılabilir. Sayısız çocuk tanımları içinde ortak 

bir noktaya varmada kullanılacak araç çocukluğun sınırını belirleyecek olan kriter 

olacaktır. Kabul edilecek kriter nice koruma ve düzenlemelerle donatılmış 

çocukluğun tespitinde görev yapacaktır. Peki bu kriter nedir? Genellikle kullanılan 

kriter, yaş olup belli yaşın altındakiler çocuk sayılır8. Bir başka kriter ise, ergenlik 

çağının başlangıcıdır. Ergenlik çağının başlangıcı coğrafi koşullara, sosyo- ekonomik 

ortama göre değişmekte; genellikle kızlarda 13, erkeklerde 14 yaş olarak kabul 

edilmektedir. Gelişim psikolojisi açısından da çocukluğun ergenliğin başlangıcı ile 

sona erdiği kabul edilir9. Kilise hukukunda cezai sorumluluğun belirlenmesi 

bakımından yedi yaş kabul edilmiş fakat yedi yaşın üzerinde olup da büluğa ermemiş 

olanlar her somut olayda kasta ehil olup olmadığı konusunda değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Đslam hukukunda ise;yedi yaşına kadar olan çocukların cezai bakımdan 

sorumsuz oldukları sadece sebep oldukları zararın karşılanması bakımından maddi 

sorumlulukları olduğu kabul edilmektedir. Yedi yaşından büyük olup da henüz 

buluğa ermemiş olanlar ise; cezalandırılabilmektedirler. Çocukluğun tespiti 

konusunda Roma ve Đslam hukuku cinsel olgunluğu esas alırken, modern hukuk, fikri 

olgunluğu esas alır10. Psikolojik bir yaklaşım ile insanın biyolojik gelişimi ve ruhsal 

olgunlaşmasının gözardı edilmeden çocukluğun dikkate alınması anlayışı günümüzde 

hakimdir11.  

 Özellikle ceza hukuku bakımından çocukluğun tespiti önem taşır. Çünkü, 

ceza hukuku alanında suç işlemiş çocuk bir yana, suç işlemiş bir yetişkin dahi, 

suçlunun toplumsal ve sosyal niteliklerinden sıyrılamayacağı görüşü dikkate alınarak  

_____________ 
 
6. Oğuz Üstünel, “Ceza Muhakemesi Đçinde Çocuk Kolluğu ve Bir Uygulama Örneği: Bahçeşehir 
Çocuk Suçlarını Önleme Merkezi”, Đstanbul, Yüksek Lisans Tezi, 2003, s.15 
7. Mustafa Yener Ulak, “Çocuk Suçluluğu ve Çocuk Mahkemeleri”, Đstanbul, Yüksek Lisans Tezi, 
1993, s.1 
8. Ilçi, a.g.e., s.2 
9. Şeyda Đşman, “Çocukluk Çağı Đstismarı ve Đhmalinin Çocuk Suçluluğuna Etkisi”, Đstanbul, Yüksek 
Lisans Tezi, 2003, s. 3 
10.Balo, a.g.e., s. 10,  Ali Hakan Evik, “Çocuk Suçluların Yargılanması ve Yaptırımların 
Uygulanması Rejimi”, Đstanbul,  Yüksek Lisans Tezi, 1998, s.5-6 
11. Bekir Aksay, “Ceza  Hukukunda Yaş Küçüklüğü, Kusur Yeteneğine ve Sorumluluğuna Etkisi”, 
Đstanbul, Yüksek Lisans Tezi, 1989, s. 4 
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yargılanır. Suç soyut bir eylem değil toplumsal bir fenomendir12. Bir yetişkinin suç 

işlemesinde etkili olan toplumsal faktörler sosyal etkilere daha fazla açık olan 

çocuklar üzerinde evleviyetle geçerli olacaktır. Çocukta temelleri atılmış bulunan 

yapılması ya da yapılmaması gereken davranışlar; alışılmış bir hal alıncaya kadar 

öğrenme süreci içinde gelişme kaydeder13. Çocuğun dünyaya gelişinden 

olgunlaşmasını tamamlayıncaya kadar fiziki, zihinsel, duygusal fonksiyon ve benzeri 

yönlerden kalıtımı ve ayrıca çevrenin yapacağı etkilerle birçok değişim ve gelişim 

göstereceği açıktır14. Đşte bu gelişim sonucunda bir ceza ile karşılaşacağı korkusu, 

çocuğun kendi vicdanından duyacağı korkuya dönüşecektir15. Đşlediği fiilin anlamını 

bilmeyen ya da bilemeyen çocukların , olgun insanlara oranla çevresel şartlardan 

daha fazla etkilendikleri göze alınmadan cezalandırılmaları adalet duygusu ile 

çatışacaktır16. Çocukluğun kişide saflığı, kusursuzluğu çağrıştıran bir kavram olduğu 

düşünülürse bu görüş daha da kuvvetlenecektir17. 

 Çocukluk hakkındaki bu genel açıklamalardan sonra tezimizin asıl konusu 

olarak ceza hukuku açısından çocukluğu değerlendirmek yerinde olacaktır. 

 Yukarıda da belirtildiği üzere suç ve ceza siyasetinin tarihi boyunca katedilen 

yolun bugünkü aşamasında artık, suçlu soyut bir mefhum değil, sosyal bir varlık 

olarak kabul edilmekte ve bunun sonucu olarak da suçluları çocuk ve yetişkin 

olmaları itibariyle farklı yargılama usullerine tabi tutup farklı yaptırımlar uygulamak 

gerekmektedir18. Zira, çocukları suça iten sebepler, fizyolojik olarak içinde 

bulundukları durum farklılıkları, bu ayrımı gerektirmektedir19. Hatta suç işlemiş 

çocuğu kendine özgü eğitim, ıslah ve yeniden topluma kazandırılma düşüncesiyle 

hazırlanmış normlarla muhatap etmek gerekir20. Nitekim, sosyolojik açıdan çocuk 

suçluluğuna bakıldığında da; suç işlemeye eğilimli bir çocuğun; korunması gereken 

_____________ 

12. Feyyaz Gölcüklü, Türkiye’de Çocuk Suçluluğu Üzerine Bir Araştırma, 1962, s.2 
13. Edibe Sözen, “Sosyolojik Açıdan Çocuk Suçluluğu ve Paşakapısı Cezaevinde Bir Deneme”, 
Đstanbul, Yüksek Lisans Tezi, 1984, s.22 
14. Recep Tayfun, “ Çocuk Suçluluğu, Polis ve Basın”, Đstanbul, Yüksek Lisans Tezi, 1989, s.7 
15. Hans Zulliger, Suçlu Çocuklar ve Çocuk Mahkemeleri, Đstanbul, Cem Yayınevi, 1998, s.58 
16. Tanrıkulu, a.g.e., s.5 
17. Rona Serozan, Çocuk Hukuku, Genişletilmiş 2. bs , Đstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005, s.3 
18. Ilçi, a.g.e., s.2 
19. Yusuf Solmaz Balo, “Suç Mağduru ve Suç Faili Olan Çocuklar Açısından Çocuk Suçluluğu ve 
Çocuk Mahkemeleri”, Đstanbul, Yüksek Lisans Tezi, 1995, s.3 
20. Üstünel, a.g.e., s. 30 
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bir çocuk olduğu ve mahkemeye gönderilmeden sosyal kurum aracılığıyla topluma  

kazandırılması gerektiği ifade edilmektedir21.  

Ceza Hukuku açısından çocukluğun tespitinde hangi kriter kullanılmalıdır?  

Ceza Hukuku bakımından çocuk; belli bir yaşın altındaki kişidir. Bu yaş ülke 

kanunlarında değişiklik göstermektedir.  

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin 1. maddesi, bu sözleşme uyarınca 

“Çocuğa uygulanabilecek kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 

onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır” demek suretiyle çocukluğun sınırının 

onsekiz yaş olduğu belirtilmiştir. 24 Ekim 1956 La Haye sözleşmesi, çocukluğun 

sınırını 21 yaş olarak belirlemiştir22.  

 Nitekim 5237 sayılı TCK da 18 yaşına kadar herkesi çocuk kabul eder 

(m.6/b). Keza Çocuk Koruma Kanununun da birinci maddesi çocuğu; daha erken 

yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişidir şeklinde tanımlamıştır23. BM’ce 

kabul edilen Çocuk Mahkemelerinin Yönetimi Hakkında BM Asgari Standart 

Kuralları  (Pekin Kuralları) m. 2’de çocuk, mevcut hukuk sistemi içinde 

işleyebileceği bir suçtan ötürü kendisine büyük insanlardan farklı davranılması 

gereken kişi olarak tanımlanmıştır. 

 ÇHDS’nin 40. maddesinin 3. fıkrası ise; sözleşmeye taraf devletlerde ulusal 

ceza yasasının ihlali konusunda asgari bir yaş sınırı belirlemiştir ve bu sınırın 

altındaki çocuğun ceza ehliyetinin olmadığının kabulü için çaba gösterilmesi 

gerektiğini belirtmiştir.  

 Bu doğrultuda cezai sorumluluk yaş sınırının belirlenmesi gerekir. Bu 

belirleme yapılırken çocuğun cezai sorumluluğunun getirdiği ahlaki ve psikolojik 

unsurlara uyumlu olarak yaşayıp yaşayamayacağı, çocuğun kişisel anlama ve isteme 

yeteneğinin antisosyal davranışından dolayı onu sorumlu tutmaya yeterli olup 

olmayacağı ve belirlenecek yaşın uluslar arası alanda genel kabul görecek makul bir  

 

_____________  

21. Ömer Özkan, “Hukuki ve Sosyolojik Açıdan Ülkemizde Çocuk ve Çocuk Suçluluğu”, Đstanbul, 
Doktora Tezi, 1994, s.122,  
22. Đşman, a.g.e., s. 3 
23.Özgürlüklerden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunması Hakkında BM Asgari Kuralları 
(Havana Kuralları) m.11 
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yaş sınırı olup olmayacağı hususlarının irdelenmesi gerekmektedir24. Bu hususlar 

dikkate alınarak tespit edilen cezai sorumluluğun asgari sınırının, çocuğun duygusal  

ve zihinsel açıdan olgunluğa eriştiği yaşın altında tutulmaması gereği Pekin 

Kuralları’nın 4. maddesinde de dile getirilmiştir.  

 Uluslararası boyuttaki bu kuralların Türk Hukukuna yansıması şu şekildedir. 

Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesine göre, filli işlediği sırada on iki  yaşını 

doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza 

kovuşturması yapılamaz, ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir. 

Ceza hukuku  karşısında sorumluluk on iki yaşın doldurulması ile başlamaktadır. 

Zira fiili işlediği sırada on iki  yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış 

olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya 

davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza 

sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine 

hükmolunur. Đşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve fiille ilgili olarak 

davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde bu kişiler hakkında indirimli 

cezaya hükmolunur. Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz 

yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında cezaya indirimli olarak hükmolunur.  

 Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda ise, çocuğun ceza hukuku 

karşısındaki sorumluluğu 0-11, 11-15 ve 15-18 olmak üzere üç grup halinde 

düzenlenmişti. Cezai sorumluluk bakımından düzenlemenin içeriği 5237 sayılı 

kanunla paraleldir. 5395 sayılı ÇKK ile yürürlükten kalkan 2253 sayılı ÇMK’da 

çocuklara ilişkin düzenleme şu şekilde idi. Fiili işlediği sırada on bir yaşını 

bitirmemiş olanlar hakkında cezai kovuşturma yapılmaz ve bu çocuklara ceza 

verilmez, ancak suçun niteliğine göre ÇMK m. 10 da belirtilen tedbirlerden birine 

başvurulabilirdi. Fiili işlediği sırada on bir yaşını bitirmiş olup da on beş yaşını 

bitirmemiş olanlar ise, ÇMK m.20’ye göre yapılacak inceleme sonunda suçun farik 

ve mümeyyizi oldukları tespit edildiği ve ceza tertibine yer olmadığı ortaya çıkarsa 

_____________ 

24. 2253 sayılı ÇMK m. 10’da düzenlenen tedbirler; çocuğun veli, vasi ya da bir akrabaya teslimi, aile 
yanına, bakım ve yetiştirilmesi için resmi ya da özel yurda, bir meslek edinmesi için işyeri ya da usta 
yanına yerleştirilmesi veya tedavisi amacıyla resmi veya özel tedavi kurumuna, hastaneye, çocuklara 
özel kurumlara yerleştirme şeklinde idi., “Olayla ilgili olarak anlama ve isteme kabiliyetleri 
bulunduğu hekim raporuyla anlaşılan sanıklar hakkında …” Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2005/2404 E., 
2005/6115 K., 19.09.2005 Tarih, Kazancı Đçtihat Bankası 
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öngörülen tedbirlerden biri uygulanır, aksi halde m. 12’de gösterildiği şekilde ceza 

tayinine gidilirdi.  765 sayılı TCK ile ÇMK arasındaki bir farklılık, TCK’nın 11-15 

yaş arasında ve işlediği suçun farik ve mümeyyizi olamayan çocuklar hakkında ceza 

tertip olunmayacak ve işlenen fiil bir yıldan fazla hapis veya daha ağır cezayı 

gerektiren cürümlerden ise, 0-11 yaş çocuklar için öngörülen tedbirlerden birinin 

uygulanacak olmasını  öngörmesi idi. ÇMK fiilin ağırlığına ilişkin koşulu tedbirin 

uygulanması bakımından öngörmüş değil idi.  

 5237 sayılı TCK’nın 31. maddesi cezai sorumsuzluk yaşını, on iki yaşa 

çıkarmıştır. Đşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını 

yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediğinin tespiti halinde kanunda 

öngörülen cezaya hükmolunacak olan ikinci grup on iki yaşını doldurmuş olup da on 

beş yaşını doldurmamış olanlardır. Üçüncü grubu ise; on beş yaşını doldurmuş fakat 

on sekiz yaşını doldurmamış olanlar teşkil etmektedir. 31. maddenin gerekçesinde; 

cezai olarak sorumsuz kabul edilen birinci grup çocuklar hakkında; ceza yaptırımı 

uygulanmasının cezanın özel önleme ve yeniden topluma kazandırma işlevi 

bakımından ters etki göstereceği ifade edilmiştir. Đkinci grup bakımından öngörülen 

yaş sınırının oniki ila onbeş yaş olarak öngörülmesinin nedeni ise; çocukluktan 

gençliğe geçen bu grubun işlediği fiilin haksızlık olduğunun bilincinde olmakla 

beraber bazı durumlarda kendilerini fiili işlemekten alıkoyamamalarıdır. Bu nedenle 

ikinci grup çocukların davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olmaları halinde 

cezai sorumlulukları kabul edilmiştir. Madde gerekçesi uluslar arası anlaşmalar ve 

çocuk suçluluğuyla mücadelede kabul gören genel eğilime uygun olarak, mülga 765 

sayılı kanunda da olduğu gibi mutlak bir cezai sorumsuzluk yaşı tespit etmiştir. 

Ancak madde gerekçesi bu yaşın 5237 sayılı kanun ile neden on ikiye çıkarıldığına 

ilişkin bir ifade içermemektedir. Çocuk hukuku alanında gelişme; çocuğun cezai 

sorumsuzluk yaşının yükselmesi ve hatta altındaki herkesin çocuk sayıldığı on sekiz 

yaşın üzerindekilerin dahi özel  yargılama usul ve esasları ile farklı yaptırımlara tabi 

olduğu genç erişkinler statüsünün yaratılmaya çalışılması şeklindedir. Ancak modern 

çağın ve teknolojinin, insanların daha çabuk gelişerek daha fazla bilgi sahibi 

olmasına, daha çok şey öğrenerek daha hızlı olgunlaşmasına sebep olduğu da bir 

gerçektir. Şayet ileri sürdüğümüz ilk gerekçe dikkate alınarak on iki yaş sınır olarak 

belirlenmiş ise; neden bir yaş yükseltildiğinin gerekçede açıklanması yerinde olur idi. 
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Çünkü mukayeseli olarak bakıldığında Avrupa’da bir çok ülke çocukların cezai 

sorumsuzluğu bakımından on dört yaşı kabul etmektedir. Aynı zamanda günümüzde 

çocukların internet ve televizyon aracılığıyla daha hızlı ve ileri bir gelişim 

gösterdikleri dikkate alınarak, bu yaş sınırının yalnızca bir yaş artırılması ve iki 

sebep arasında ortak bir noktaya ulaşıldığı da madde gerekçesinde yer alarak açıklık 

getirilebilirdi.  Çocuk suçluluğuna daha ileride ayrıntılı olarak değinileceğinden sağır 

ve dilsiz çocuklar hakkındaki özel düzenlemeler de o bölümde incelenecektir. 

 Çocuk kavramı başlığı altında son olarak genç ya da genç erişkinlerin 

oluşturduğu ve Genç Devresi olarak kabul edilen dönemden bahsetmek gerekir. 

Avrupa konseyi’nin 10. Kriminoloji Kolokyumunda sunulan ve Đsveç, Hollanda, 

Almanya , Đngiltere, Birleşik Amerika bakımından genç erişkinlerin işledikleri 

suçların incelendiği rapora göre, 18-23 yaşları suç faaliyetinin zirvede bulunduğu yaş 

grubunu oluşturur. Ayrıca genç erişkin suçluluğu niteliği, tipi ve gelişmesi itibariyle 

kendine özgü özellikler ihtiva etmektedir. Öyle ki, ülkelere ve her bir yaşa göre 

farklılaşmakla birlikte bu grubun işlediği suçlar futbol holiganizmi,  uyuşturucu 

madde kullanma ve hırsızlık, trafik suçları şeklinde görünmektedir25.  BM’nin 1985 

yılında kabul ettiği Pekin Kuralları’nın 3. maddesi de bu doğrultuda bir hüküm 

getirmektedir. “Erişkinler hakkında küçüklere uygulanan yargı düzeni ve kurallarının 

avantajları kabul edilmelidir. Böylece erişkin gençlerin damgalayıcı genel ceza 

hukuku sistemine dahil edilmemeleri uygun olacaktır.” Bu madde doğrultusunda bu 

yaş grubunun , suç işleme oranı bakımından yüksek bir orana sahip olduğu dikkate 

alınarak milli hukuk sistemlerine dahil edilmelidir26. Bizim hukukumuzda henüz 

böyle bir devreye yer verilmemekle birlikte, birçok ülke hukukunda genç suçlulara 

ilişkin bir genç devresinin oluşturularak bu grup suçluların yargılanmasında 

yetişkinlere oranla farklı müeyyidelerin ve tedbirlerin uygulanması öngörülmüştür27. 

Böyle bir düzenleme yapılmasının temelinde kişilerin 18 yaşını bitirdiklerinde tam 

bir olgunluğa erişemedikleri , olgunlaşmanın 21-22 yaşlarına kadar sürmesi görüşü 

___________ 

25. Sulhi Dönmezer, “ Suçlu Genç Erişkinlerin Sorumluluğu”, Facultatis Decima Anniversaria, 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu 26-28 
Ekim 1992, 1993, s.24 
26. Tanrıkulu, a.g.e., s. 9 
27. Ali Hakan Evik, “Çocuk Suçluların Yargılanması ve Yaptırımların Uygulanması Rejimi”, 
Đstanbul, Yüksek Lisans Tezi, 1998, s.5-6 
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yatmaktadır.Bu devreye ait yaş grupları Hollanda’da 18-21, Đsviçre’de 18-25 

şeklinde düzenlenmiştir28. Devletler; genç erişkinler grubunu ampirik olarak tespit 

etmektedirler. Bu tespitte etkili olan unsur en başta o toplumun kültürü olacaktır. 

Gelişme psikolojisi araştırmaları; on sekiz yaşına gelen bir insanın dahi bir süre daha 

çocukluk yaşına yakın kaldığı ve olgunluk dışı özellikler gösterdiği ve bu durumun 

sonucu olarak da dış etmenlerden kolay etkilenebilir halde olduğunu 

göstermektedir29. Bu gerekçelerle çocukluğun sınırı olarak kabul edilen on sekiz yaş 

ile kişinin çocukluktan uzaklaşarak, kişisel sorumluluk yüklendiği yaş – ki bu yaş 

öncelikle içinde bulunulan kültür, sosyo- ekonomik koşullar ve suçluluğa sebep olan 

diğer etmenler dikkate alınarak belirlenmelidir- arasındaki grubun yetişkinler ile 

çocuklar arasında ortalama bir uygulama ile karşılaşması gereklidir.  

2. Korunmaya Muhtaç Çocuk Kavramı 

 Çocuk kavramını açıklarken belirttiğimiz gibi çocuk, gerek bedensel gerekse 

düşünsel bakımdan tam olarak gelişmemiş insandır30. Bu itibarla teknik anlamda az 

sonra açıklanacak olan korunmaya muhtaç çocuktan daha geniş bir şekilde tüm 

çocuklar korunmaya muhtaçtır. Bu nedenle de çocukluğun tespitinde insanın hangi 

yaşa kadar korunmaya ihtiyacı olduğu bir ölçüt olarak yer alır. Ancak konumuzu 

ilgilendiren aşağıda belirtilecek olan ulusal düzenlemelerde yer alan teknik ve dar 

anlamda korunmaya muhtaç çocuk kavramıdır. Korunmaya muhtaç çocuk kavramına 

Medeni Kanun, ÇKK, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 

Belediye Kanununda yer verildiğini görüyoruz. Bunların haricinde yönetmelik ve 

uluslar arası belgelerde de bu kavram yer almaktadır. 

 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 19. maddesinin 1. fıkrası, ana babasının 

ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi ya da vasilerinin ya da bakımını üstlenen 

herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırıya , şiddet veya 

suiistimale, ihmal ya da ihmalkar muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve 

kötü muameleye uğrayan çocuklar için koruyucu önlemler alınacağı belirtilmek 

____________  

28. Yokuş Sevük, a.g.e., s. 2, “Hollanda’da küçüklere özgü ceza hukuku müeyyideleri suçlunun 
kişiliğine uygun sayılacak olursa genç erişkin suçlular hakkında da uygulanabilmektedir.” Sulhi 
Dönmezer, a.g.e., s.70 
29. Dönmezer, a.g.e., s. 67 
30. Emine Akyüz,  Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması, Ankara, Milli Eğitim 
Yayınevi, 2000, s.449 
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suretiyle korunmaya muhtaç çocuk kavramını dolaylı olarak tanımlamıştır31. 

 5395 sayılı ÇKK, mülga 2253 sayılı ÇMK’nın aksine birinci maddesinde 

kanunun amacına yer vermiştir. Bu maddeye göre, kanunun amacı, korunmaya 

ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve 

esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. 

Birinci maddede adı geçen korunma ihtiyacı olan çocuklar ise, kanunun tanımlar 

başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde tanımlanmıştır. Buna göre; 18 yaşını 

doldurmamış ve bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel 

güvenliği tehlikede olan ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu ifade 

eder.  

 ÇKK’da , korunma ihtiyacı olan çocuk şeklinde ifade edilen bu çocuklar,  

mülga 2253 sayılı ÇMK nun 14. maddesinde ise, şu şekilde tanımlanıyor idi. Madde, 

uyumsuz ve korunmaya muhtaç çocuklar olmak üzere iki grup sayıyordu.  Ve bu iki 

grup çocuk kendilerine suç isnadı yapılamamasına rağmen yargılama ve infaz 

hukukunun konusu olabiliyorlardı. Bu maddeye göre korunmaya muhtaç çocuklar 

içinde bulundukları aile, çevresel koşullar nedeniyle bedensel ve ruhsal tehlike içinde 

bulunan ve bu sebeple korunması gereken çocuklar idi. Korunmaya muhtaç çocuklar 

hakkında , ÇMK  m.14/1 gereğince veli, vasi, çocuğa bakmakla yükümlü bulunan  

kimse veya cumhuriyet savcısının talebi üzerine mahkeme tarafından haklarında 

tedbir kararı verilebiliyor idi32. Bu maddeye benzer içerikte bir hükmün aynı şekilde 

5395 sayılı kanunda da yer alıyor olması ülkemizde sayısı altıyüzbinlere ulaşan33 

korunmaya muhtaç çocukların anayasal ve uluslar arası düzenlemelere uygun olarak 

dikkate alınması bakımından yerinde olmuştur. Ancak önemli olan korunmaya 

muhtaç çocuklar bakımından öngörülen tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanacağı 

kurumların bu işlevi gereği gibi yerine getirmesidir34. 

 ÇKK’nun 5. maddesinde belirtilen koruyucu ve destekleyici tedbirler ise, 

_____________ 

31. A.e. 
32. Tanrıkulu, a.g.e.,s. 11 
33. Yusuf Solmaz Balo, “Suç Mağduru ve Suç Faili Olan Çocuklar Açısından Çocuk Suçluluğu ve 
Çocuk Mahkemeleri”, s.46 
34.Yener Ünver, “ Çocuk Koruma Kanunu”, Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları, ĐÜ. 
Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını,Đstanbul Beta 
Yayıncılık, 2005, s.37 
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korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında da uygulanacaktır. Ayrıca ÇKK’nın 7. 

maddesinin 7. fıkrası uyarınca çocuk mahkemesi, korunma ihtiyacı olan çocuk 

hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararının yanında 22/11/2001 tarihli ve 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre velayet, vesayet, kayyım, nafaka  

ve kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar vermeye yetkilidir. Bu fıkra ile 

aslında velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması konularında karar 

vermeye genel olarak yetkili olan aile ve sulh hukuk mahkemeleri yerine, korunma 

ihtiyacı olan çocuklar ve suça sürüklenen çocuklar bakımından çocuk mahkemeleri 

ile çocuk ağır ceza mahkemeleri tarafından maddenin son fıkrasında belirtilen 

hususlarda karar vermeye yetkili kılınmıştır35.  

 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Küçükler Hakkında Kanun’a göre; 

korunmaya muhtaç küçükler, beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri 

tehlikede olup, ana veya babasız veya her ikisi de belli olmayan, ana veya babası 

veya her ikisi tarafından terk edilen , ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş 

,dilencilik, alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanma gibi her türlü sosyal 

tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başı boşluğa 

sürüklenen çocuklardır. 

 2828 sayılı SHÇEK Kanunu m. 3’te de korunmaya muhtaç çocuklar tanımı 

yapılmıştır. Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup, 

ana veya babasız , ana ve babasız, ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, 

ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilenler, ana veya babası tarafından 

ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma 

gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve 

başıboşluğa sürüklenen çocuklar şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanım, ana babanın 

olmadığı veya çocuğa karşı ilgisiz olduğu,manen terk ettiği halleri kapsamakta olup, 

ana babası ile birlikte yaşayan ve beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi 

güvenlikleri tehlikede olan çocukları kapsamamaktadır36. 

 ÇKK’da tanımı yapılan koruma ihtiyacı olan çocuk tanımı,2828 sayılı 

___________ 

35. Balo, Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması, s.185 
36. A.e., s. 163 
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SHÇEK Kanununun 3. maddesinde yapılan korunmaya muhtaç çocuk ibaresine göre 

daha kapsamlı bir içeriğe sahiptir37. 

 Türk Medeni Kanununun 347. maddesi gereğince, bedensel ve zihinsel 

gelişimi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde bulunan çocuklar 

korunmaya muhtaç çocuk statüsündedirler şeklinde bir tanımlama yapmıştır.  

 Korunmaya muhtaç çocukların tanımlandığı bir başka düzenleme ise; Çocuk 

Mahkemelerinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanununun 

Uygulanmasına Đlişkin Yönetmeliğin 3. maddesidir. Buna göre; 6972 sayılı 

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanunun Hükümleri ayrık olmak üzere 

kanunun 14. maddesi kapsamına giren ve çocuk mahkemelerince, hakkında tedbir 

uygulanmasına karar verilen kişidir. Adı geçen 14. madde uyumsuz çocuklarla 

korunmaya muhtaç çocukları kapsamaktadır. Maddede mülga 2253 sayılı kanunun 

14. maddesine yapılan atıf, 5395 sayılı ÇKK’nın 48. maddesi dolayısıyla ÇKK’nun 

korunmaya ihtiyacı olan çocuk tanımına yapılmış sayılır.  Mülga ÇMK’ndaki 

korunmaya muhtaç çocuk tanımını, korunma ihtiyacı olan çocuk tanımı ile mukayese 

etmek bakımından burada anmak doğru olacaktır. Korunmaya muhtaç çocuk; beden, 

ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan çocuk korunmaya 

muhtaç çocuktur. 

 Son olarak korunmaya muhtaç çocuk tanımı; Emniyet Genel Müdürlüğü 

Çocuk Şube Müdürlüğü Büro Amirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 

4. maddesine göre korunmaya muhtaç çocuk, beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya 

şahsi güvenlikleri tehlikede olan anasız veya babasız, anası ve/veya babası belli 

olmayan, anası ve/veya babası tarafından terk edilen, anası ve/veya babası tarafından 

ihmal edilen ve istismara maruz bırakılıp fuhuş, dilencilik, alkollü içki veya 

uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara 

karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen mülteci,refakatsiz çalışan ve 

başıboşluğa sürüklenmese bile ihmal ve istismar nedeniyle mağdur olan çocuğu ifade 

etmektedir. 

 Özetle ÇKK, MK ve SHÇEK kanunlarında yer alan korunmaya muhtaç 

çocukla ilgili hükümlerin birbiriyle çelişir olarak değil birbirini tamamlar bir niteliğe  

____________ 

37. A.e., s. 162 
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sahip olduğu şeklinde değerlendirmek gerekir38. 

 Korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınan korunma kararı, çocuk reşit 

oluncaya kadar kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp yetiştirilmeleri ve 

meslek sahibi olmaları hususunda yetkili ve görevli mahkemece alınan karardır39. 

Korunma ihtiyacı olan çocuklar başlığı altında bir de uyumsuz çocuklardan 

bahsetmek gerekir. Uyumsuz çocuklar korunma ihtiyacı olan çocuklar gibi bir ceza 

normunu ihlal etmemiş ancak, toplumsal normları devamlı surette ihlal ederek 

toplumsal bozukluk gösteren ve bu nedenle haklarında tedbire başvurulan 

çocuklardır40. Uyumsuz çocukların bu bölümde incelenmesinin nedeni, korunma 

ihtiyacı olan çocuklarla ayrımının silik olmasıdır. Hatta suç işlemiş bir çocuk dahi, 

korunma ihtiyacı olan çocuk kapsamında değerlendirilebileceği gibi, uyumsuz çocuk 

kapsamında da değerlendirilebilir. 

 Uyum; kişinin kendisi ve çevresi ile dengeli bir ilişki kurabilmesidir. Bu 

tanım kişinin hem iç uyumunu hem de içinde yaşadığı toplum ile uyumunu ifade 

etmektedir. Toplumsal uyumun ölçüsü, kişinin içinde bulunduğu toplum ile ilişkiler 

kurup, sürdürebilmesi, katılımcı ve yapıcı olmasıdır41. Çocuğu suça iten nedenler 

aynı zamanda uyumsuzluğa da itecektir. Zira, kişisel gelişiminin yaşandığı 

dönemlerde, ailevi problemler, ekonomik sıkıntılar vb. diğer sorunları yaşayan bir 

çocuk içine kapanmak suretiyle toplumla olması gereken uyumunu 

sağlayamayacaktır. 

 Bazen uyumsuz bir çocuk korunma ihtiyacı olan bir çocuk olabilir.Uyumsuz 

çocuk toplumsal normları ihlal ederek toplumsal bir bozukluk göstermiş, korunma 

ihtiyacı olan çocuk ise, herhangi bir anti sosyal davranışta bulunmamış, içinde 

bulunduğu aile, çevre koşulları gibi nedenlerle veya bedensel veya ruhsal yönden 

tehlike içinde bulunan çocuktur. 

 Uyumsuz çocuklarla ilgili olarak , mülga ÇMK’ nın 14. maddesinde 

korunmaya muhtaç çocuklarla birlikte “ebeveynine vahim itaatsizlikte bulunanlar”  

____________ 

38. A.e., s. 164 
39. Ulak, a.g.e., s.3 
40. Tanrıkulu, a.g.e., s. 10 
41. Mine Mangir, Ankara Kabala Çocuk Islahevinde Bulunan Suça Yönelmiş Çocukların 
Đşledikleri Suç Türleri Đle Uyum Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Đncelenmesi, Ankara, 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını, 1992, s.29 
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ifadesi kullanılmıştı. Ayrıca uyumsuz çocukların da koruma kapsamına alınarak 

hakkında tedbir uygulanması öngörülmüş idi. Uyumsuz çocuklara tedbir uygulama, 

genellikle çocuğu suça iten nedenlerle uyumsuzluğa iten nedenlerin aynı olmasından 

kaynaklanmaktadır42.  

3. Suça Sürüklenen Çocuk Kavramı 

 AY’nın 41. maddesinde yer alan, “Devlet , … ananın ve çocukların 

korunması ve … önlemleri alır, teşkilatı kurar” ve 141. maddesindeki “küçüklerin 

yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur.” ifadesinin yansıması, 

korunmaya muhtaç ve suça sürüklenen çocuklar bakımından görünmektedir.   

ÇKK m.3’de yapılan bir diğer tanım da suça sürüklenen çocuk tanımıdır. 

Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma 

veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirlerine 

karar verilen çocuktur. Maddede bilinçli olarak suça sürüklenen çocuk şeklinde ifade 

edilen bu çocuklar için, suç işleyen çocuk, suçlu çocuk gibi ifadeler de 

kullanılmaktadır. Ancak yukarıda izah edildiği üzere çocuğun eylemi 

gerçekleştirmesine sebep olan çevresel, fiziksel ve psikolojik faktörler mevcuttur. 

Esasen bu etkenler yetişkinler için de geçerlidir. Ancak çocukların yetişkinlerden 

daha çabuk etki altında kalabilirliği ve kendi düşünsel faaliyetleri ile doğru 

davranışta bulunmaya karar verme yeteneklerinin henüz gelişmemişliği nedeniyle; 

onların suçlu çocuk olarak nitelendirilmesi yerine suça sürüklenen çocuk şeklinde 

ifade edilmesi daha doğru olacaktır43. Zira, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, 

genel eğilim; suç işlemiş çocuğun aslında korunmaya ihtiyacı olduğu, psikolojik ve 

fizyolojik gelişmemişliği nedeniyle dış etkenlerden yetişkinlere oranla daha fazla 

etkilenerek suç olarak tanımlanan eylemi gerçekleştirdiği anlayışının kabulüdür. Bu 

nedenle suçlu çocuk ifadesi yerine kanunlarda suç olarak tanımlanan eylemi 

gerçekleştiren çocuk ya da suç işlemiş çocuk ya da kanunun kullandığı şekilde suça 

sürüklenen çocuk ifadesinin kullanılması bu gerekçelerle daha doğru olacaktır.  

 Kanunda yer alan suça sürüklenen çocuk tanımına gelince; bu tanım bazı 

bakımlardan eleştirilebilir. Zira; suça sürüklenen çocuk, hakkında soruşturma veya 

___________ 

42. Ilçi, a.g.e., s. 6 
43. Balo, Uluslararası Đlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması, s. 165 
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kovuşturma yapılan ya da eylemi nedeniyle hakkında güvenlik önlemine karar 

verilen çocuk olarak tanımlanmıştır. Ancak suç şüphesi üzerine başlayan soruşturma 

ve daha sonra kovuşturmada, o çocuğun fiille hiçbir ilgisi olmadığı veya yapılan suç 

bildiriminin asılsız olduğu öğrenilebilir ya da suç şüphesi ciddi görülmeyip 

araştırılmayabilir. Başka bir deyişle suça sürüklenen çocuk tanımında yer alan 

süreçler gerçekleşmeyebilir. Durum böyle olunca da bu tanıma bağlı olarak 

düzenlenen hukuksal sonuçlar birtakım hukuksal yanlışlıklara yol açacaktır44. 

Günümüzde insan haklarına geçmişe oranla daha fazla önem verilmesi çocuklara 

daha korumacı ve sevgi, saygı ile yaklaşma eğilimi doğurmuştur. Bu doğrultuda suç 

işlemiş çocuklara karşı toplumun esas görevinin çocuğu cezalandırmak değil, tedbir 

yoluyla çocuğu topluma yeniden kazandırmak olduğu anlaşılmıştır45. Yine bu 

doğrultudadır ki suç işlemiş çocukların maddi ceza hukuku, usul hukuku ve infaz 

hukuku alanlarında farklı statüye bağlanması kabul edilmiştir. Çocuk suçluluğu ile 

ilgili olarak yapılan tüm tanımlamalarda ortak olan değerlendirmeler, çocuk 

suçluluğu davranışı içinde olan çocuğun suça itilmiş çocuk olarak kabul edilmesidir. 

Ceza muhakemesi alanında çocukla ilgili konuların yetersiz kaldığı görülmektedir46. 

B. TÜRK HUKUKUNDA ÇOCUKLARA ĐLĐŞKĐN 

DÜZENLEMELERĐN TARĐHÇESĐ 

Türkiye’de sosyal- ekonomik ve siyasal değişim bakımından önemli tarihler 

olması nedeniyle çocukların yargılanmalarının gelişimi bu üç dönem bakımından ele 

alınacaktır.  

1. 1920’ye Kadar Olan Düzenleme Ve Gelişmeler 

 Osmanlı Devleti’nde cezai sorumluluğun esası cinsi olgunluğa dayanıyordu. 

Fransız Ceza Kanununun tercümesi ile oluşan 1274 tarihli Ceza Kanunname-i 

Hümayununun 40. maddesi bu konuda bir değişiklik getirmek suretiyle, temyiz 

kudreti bulunan cinsi olgunluğa erişmemiş kişiye ceza verilmesini, ancak cezasında 

_______________ 

44. Ünver, a.g.e., s.28 
45. Balo, “Suç Mağduru ve Suç Faili Olan Çocuklar Açısından Çocuk Suçluluğu ve Çocuk 
Mahkemeleri”, s. 39 
46. Đşman, a.g.e., s.4, Erdener Yurtcan, “Child In Turkish Criminal Law And Criminal Procedure 
Law” ,Annales De La Facultede Droit D’Istanbul, C.26-27, S. 43, Đstanbul, 1980, s.240 
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bir indirim görülmesini öngörmüştür. Çocuklarla ilgili ilk girişim, 1868 yılında 

Mithat Paşa’nın Tuna Valisi iken kurduğu “çocuk ıslahhaneleri”dir. O dönemde 

Osmanlı’nın tüm eyaletlerinde ıslahhane kurulması için Dahiliye Nezareti tarafından 

genelgeler çıkarılmıştır. Genelgelerde ıslahhanelere alınacak çocukların, öksüz, 

yetim olması veya böyle olmamakla birlikte terbiyeye muhtaç olması ya da 13 

yaşından küçük olup da irtikap, töhmet veya cinayet suçunu işlemiş ve 1 yıl ve daha 

çok hapsi gerektiren bir cezaya çarptırılmış olması gerektiği öngörülmüştür. 

Buradaki çocukların bir eğitimden geçirilmek suretiyle meslek edinmeleri için de 

çaba gösterilmiştir47.  

 Sultan II. Abdülhamit’in sadrazamı Halil Rıfat Paşa tarafından 

uygulanmasına girişilen dilenciliğin yasaklanmasına ilişkin “Men-i Teseül 

Nizamnamesi”yle birlikte 1895 yılında Đstanbul’da kurulan darülaceze çocukların 

korunmasıyla ilgili önemli bir gelişmedir.  

 Kimsesiz çocukların devletçe korunması ve eğitimini amaçlayan ilk kapsamlı 

uygulama, “darüleytam”ların kurulmasıdır. Meşrutiyetin ilanından itibaren savaşlara 

katılan Osmanlı’da pek çok çocuğun babasız kalarak,göçmen ya da mülteci olarak 

ülke topraklarına gelmiş olması; bu çocukların korunması ve eğitimi için Maarif 

(Eğitim) Bakanlığı’na bağlı bu kuruluşların açılmasına sebep olmuştur48. 

Ülkemizde çocuk mahkemeleri fikrinin ilk defa ortaya atılışı 1916 yılında 

Necmettin Sadak tarafından Muallim dergisinde olmuştur. 

2. 1920-1960 Arasında Mevcut Olan Düzenleme Ve Gelişmeler 

 1920 yılında kurulan ulusal hükümet, Osmanlı Đmparatorluğu’nun kapattığı 

Anadolu’daki darüleytamları yeniden açma çabasına girmiş ; Maarif Bakanlığı’na 

bağlı olan bu kuruluşları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlamıştır. 5 Aralık 

1922’de de “Darüleytam Yönetmeliği” yürürlüğe sokulmuştur49.  

 Bir süre sonra darüleytamlar yeniden Maarif Bakanlığı’na bağlanmış ve 

bakanlıkça 1924 yılında yeni bir yönetmelik hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre  

 

______________ 

47. Nakleden: Evik, a.g.e., s.. 22 
48. Uluğtekin, a.g.e., s. 45 
49. Nakleden: Evik, a.g.e., s.. 22 
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darüleytama kabul edilebilecek çocuklar; beş yaşını doldurmuş ancak onüç yaşını 

doldurmamış olan çocuklardır. Ana babasız çocuklara, yalnız babasız olanlara göre 

daima öncelik tanınır. Öğrenim göremeyecek ve bir sanat edinemeyecek ölçüde sakat 

olanlarla tedavisi olanaksız bir hastalığı olanlar ve geri zekalılar darüleytamlara 

kabul edilmezler. Kız çocukları 20, erkek çocukları 18 yaşına kadar darüleytamlarda 

kalabilirler.  

 Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını izleyen yıllarda, Darüleytam 

Yönetmeliğinden başka 1921’de Himaye-i Etfal Cemiyeti kurulmuştur ki bu dernek 

günümüzün Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun ilk adımını 

oluşturmaktadır. Yine bu dönemde Medeni Kanunun çıkarılması, içerdiği 

“korunmaya muhtaç çocuk” tanımı nedeniyle  önemli bir gelişme olmuştur. 

 Medeni Kanun’a baktığımızda çocuğun korunmasına ilişkin geniş bir çerçeve 

çizmektedir. Buna göre; ana babanın görevlerini yerine getirememesi nedeniyle 

yeterince beslenemeyen , eğitim olanağından düzenli yararlandırılamayan, ağır 

işlerde çalıştırılan, içki ve uyuşturucu madde kullanmaya yöneltilen, işten okuldan 

kaçan, yalan söyleyen, aile çevresinden uzaklaşarak günlerini uygunsuz yer ve kişiler 

arasında geçiren terbiyesinde güçlük çekilen, suça yöneltilen , suç işlemiş çocuk 

korunmaya muhtaç çocuktur50.  

 Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ise; suçlu çocuklara ilişkin maddeleriyle 

“korunması gereken çocuk” lar açısından MK ile bir çelişki oluşturmuştu. Şöyle ki; 

765 sayılı TCK’ya göre; hür iradesiyle yasayı çiğneyen ve bu nedenle 

cezalandırılması gereken çocuk ,MK’da korunması gereken çocuk olarak ele alınmış 

idi51.  

 1945 yılından itibaren TBMM’de özel bir komisyon tarafından hazırlanan 

rapora dayanak oluşturan ve 1949 yılında kabul edilen 5387 sayılı “Korunmaya 

Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun” ; 765 sayılı TCK’ daki “suçlu çocuk” ayrımını 

ortadan kaldıracak hükümler içermemektedir. Korunmaya muhtaç çocuk kapsamında 

“kimsesiz” çocuğu vurgulamakta , diğerleri için “Türk Medeni Kanunu hükümlerine 

göre haklarında korunma tedbirleri alınmasında zaruret görülen çocuklar ifadesini  

___________ 

50.  Uluğtekin, a.g.e., s. 48 
51. Nakleden: Evik, a.g.e., s.. 22 
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kullanmaktadır. Her ne kadar aksak yönleri bulunsa da Korunmaya Muhtaç Çocuklar 

Hakkında Kanun;  korunması gereken tüm çocukları ister suçlu ister suçsuz olsun 

açıklayıp, çocuğun refahını temel amaç edinen bir yasadır52. 

3. 1960’dan Sonraki Düzenleme Ve Gelişmeler 

 1960’lı yılların “sosyal bir hukuk devleti” olma yolunda çaba içine girmesi 

çocuk hakkında gelişmelerde de atılımlara sebep olmuştur. Anayasada ailenin, 

çocuğun ve gencin korunmasına ilişkin hükümler yer almış kalkınma planlarında 

“korunmaya muhtaç” ve “suçlu çocuk”la ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı içinde “Sosyal Hizmetler Enstitüsü” ile bir 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur53.  

 1960’lı yıllarda ivme kazanan bu gelişmeler ışığında 1983’te Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 1987 de ise; yasası 1979’da çıkarılan çocuk 

mahkemeleri kurulmuştur54. 

4. 1979 Sonrası 2253 Sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş Ve 

Yargılama Usulü Hakkında Kanundan 5395 Sayılı Çocuk Koruma 

Kanunu’na Kadar Olan Düzenlemeler 

 1979 yılının da çocuk yılı olmasının etkisiyle 2253 sayılı yasa kabul edilmiş 

ve 21.11.1979’da Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yasanın bazı hazırlıklardan sonra 

1980 yılında yürürlüğe girmesi hükme bağlanmış ancak bu hazırlıklar 

geçekleşmediğinden ertelenmiştir. 1981 yılında 2552 sayılı yasa ile esas kanunun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi , bazı maddelerinin çıkarılması yoluna gidilmiş ve 

yürürlüğe giriş tarihi olarak 1982 belirlenmiştir. Ancak çocuk mahkemelerinin fiilen 

kurulduğu yıl 1987’dir. 1988 yılında yasa ikinci bir değişikliğe uğramıştır55. 1992 

yılında bir yasa tasarısı hazırlanmıştır.  

 Mülga 2253 sayılı ÇMK’ya göre 15 yaşını bitirmeyen küçükler tarafından 

işlenen ve genel mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili davalara çocuk  

 

__________ 

52. Uluğtekin, a.g.e., s. 49 
53. A.e.,s. 51 
54. A.e., s..52 
55. A.e., s. 62 
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mahkemeleri tarafından bakılırdı (madde 6). 30.07.2003 tarihli ve 4963 sayılı 

Kanunun 8. maddesi, çocuk mahkemelerinin görevini düzenleyen 6. maddedeki “on 

beş” yaş ibaresini “on sekiz” olarak değiştirdi. Bu itibarla çocuk mahkemeleri on 

sekiz yaşını bitirmemiş çocuklar tarafından işlenen suçlara bakmakla görevlendirildi. 

ÇHS’nin 1. maddesine uygun olarak yapılan bu değişiklik yerinde olmakla birlikte 

beraberinde bazı sorunları getirdi. Şöyle ki, küçük deyimini tanımlayan 41. maddede 

değişiklik yapılmamış olduğundan ve kanunun diğer maddelerinde de küçük 

deyiminden bahsedildiğinden, küçükler için öngörülmüş usulün on beş yaşını 

doldurmuş fakat on sekiz yaşını doldurmamış olanlar bakımından uygulanıp, 

uygulanamayacağı sorunu oluşmuştur. Ancak kanunun amacı bakımından yorum 

yapıldığı takdirde bu sorunun 15- 18 yaş arası çocuklar bakımından da 

uygulanabileceği sonucuna varılabilir56. 

 Çocukların işledikleri suçlarda hazırlık soruşturması cumhuriyet savcısı veya 

görevlendireceği yardımcıları tarafından bizzat yapılırdı. Tedbirler saklı kalmak 

kaydı ile, aşağı haddi 3 yılı aşmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlardan 

dolayı kovuşturma ve yargılama aşamasındaki çocuklar hakkında tutuklama kararı 

verilemez idi (madde 19).  

 Suçu işlediği zaman 11-14 yaşları arasında olup, cezanın çektirilmesine 

başlandığı an 18 yaşını doldurmayan çocukların cezaları çocuk ıslahevleri ve çocuk 

cezaevlerinde çektirileceği öngörülmüştü.  

  2253 sayılı kanunda getirilmiş yeni tedbir ve kurumlar da yer almaktaydı. Bu 

kanun ceza, yargılama ve infaz57 konularında birçok hüküm ihtiva etmekle beraber 

bu bölümde başlıcalarına değinilmiş diğer bazı hükümlere 5395 sayılı kanun 

incelenirken değinilecektir.  

2004 yılında 2253 sayılı kanunun 1. maddesinde yapılan değişiklik ile , 

Büyükşehir belediyeleri hudutları içerisinde kalan ilçeler ile Büyükşehir belediyesi 

hudutları dışında kalıp merkez nüfusu 100.000’in üzerinde bulunan ilçelerde çocuk 

mahkemelerinin kurulması sağlanmıştı.  

 5395 sayılı ÇKK’nun genel gerekçesinde, çocukla ilgili tüm işlemler için 

______________ 

56. Handan Yokuş Sevük, “Çocuk Yargılaması Hukukunda Hazırlık Soruşturması”, Atatürk 
Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.8, S.1-2, 2004, s.200 
57. A.e., s. 62-66 
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çocuğun yararına öncelik verilmesi ilkesinin benimsendiği, çocuğun kişisel 

özellikleri ve içinde bulunduğu koşullar incelenmeksizin onun yararına en uygun 

kararın verilmesinin mümkün olmadığından hareketle sosyal araştırma raporu ve bu 

raporun kimler tarafından ne suretle hazırlanacağına ilişkin hükümlere yer verildiği, 

çocuk hakkında verilen kararın sonuçlarının daima izlenmesi, bu karar ile amaca 

ulaşılmadığının fark edilmesi halinde , uygun başkaca tedbirlerin denenmesi gereğine 

yer verildiği görülmektedir. Ayrıca bu kanunda çocuk mahkemeleri sadece çocuğun 

işlemiş bulunduğu suç ile değil aynı zamanda çocuğun karşı karşıya kaldığı her tür 

ihmal ve istismar süreci ile ilgili olarak görevlendirilmiştir. Öyle ki; çocuk 

mahkemesi velayet, vesayet vd. konularda da karar vermeye yetkili kılınmıştır 

(m.7/7). Kanun, daha önce hukukumuzda bulunmayan kamu davasının açılmasının 

ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi birtakım kurumlara yer 

vermesi bakımından olumlu bir gelişme kaydetmiştir. Ancak genel gerekçede 

belirtildiği üzere; çocuğun kişiliğinin ve içinde bulunduğu koşulların belirlenerek 

karar verilmesinde konusuna bu kadar önem verilirken tedbir uygulama konusunda 

eksiklik mevcuttur. Şöyle ki; tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili 11. madde çocuklara 

özgü güvenlik tedbirinin suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar 

hakkında uygulanacağından bahsetmektedir. Bu durumda ceza sorumluluğu bulunan 

çocuklara uygulanacak güvenlik tedbirlerine yer verilmemesi söz konusudur ki bu bir 

eksiklik teşkil edecektir58. Kanunun olumlu ve olumsuz diğer yanları tezin ileriki 

safhalarında yeri geldikçe açıklanacaktır.  

C. BAZI YABANCI HUKUKLARDA ÇOCUK YARGILAMASINA 

ĐLĐŞKĐN DÜZENLEMELER 

1. Almanya 

 Almanya’da eski dönemlerden beri çocuk yargılamasına hakim olan ilke, 

çocuğun intikam duygusu ile cezalandırılması değil, ıslah edilerek yeniden topluma 

kazandırılması olduğundan bu amaca uygun tedbirlerin saptanması ilkesi gereği 

gözetilmiştir59. Henüz olgunlaşmamış kişilerin işlediği suçların artışının genel ceza 

______________ 

58. Ünver, a.g.e., s.29 
59. Nakleden: Evik, a.g.e., s.40 
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kanunları ile önlenmesinin güçlüğünü dikkate alan Almanya bu gibi tedbirlere yer 

verilecek özel bir kanun yaparak çocuk suçluluğuyla mücadele etme yolunu 

tutmuştur60. Bu doğrultuda  1923 yılında ayrı bir Çocuk Mahkemesi Kanunu 

yürürlüğe sokulmuş ve yetişkin olmayan suçlular hakkındaki hükümler genel ceza 

kanunundan çıkarılmıştır61. 1871 tarihli Ceza Kanununun 55-57. paragraflarında 12 

yaşından küçüklerin cezai sorumluluklarının olmadığı, 12-18 yaş arasındaki suç 

faillerinin cezalarının hafifletileceği şeklinde olağan birtakım hükümler bulunmakla 

beraber, çocuklar hakkında özel tepki araçları teşkil edilmemiş ve terbiye amacına 

yer verilmemişti. 1923 yılında çıkarılan Alman Gençlik Mahkemesi Kanunu; cezaya 

ehliyet yaşını 14 olarak kabul etti. 14-18 yaşları arasındakileri fiilin hukuka 

aykırılığını anlamak yeteneğine sahip olmadıkları takdirde bu grubun sorumsuz 

olacaklarını düzenledi62. Almanya’da Çocuk Mahkemesi ilk 1908 yılında 

Frankfurt’ta göreve başlamıştır63. Bu mahkemenin göreve başlaması neticesinde 

edinilen tecrübe 1923 tarihli kanunun çıkarılmasına zemin hazırlamıştır64. Özel usul 

kuralları ve tedbirler içeren 1923 tarihli bu kanun üzerine daha kapsamlı 1943 tarihli 

kanun değişikliği yapıldı65. Bu dönemde yeni pozitivizm ve idealizm akımları 

olmasına rağmen Nasyonal Sosyalizm nedeniyle kesintiye uğradı66. Nasyonal 

Sosyalist düşüncenin hakim olduğu bu değişiklik ağır suçlu olarak nitelendirilen ve 

12 yaşını doldurmuş çocuk bakımından cezalandırmayı mümkün kıldı. 1953 tarihli 

kanun değişikliği ise, Nasyonal Sosyalist düşüncenin etkilerini genç suçlular için 

ceza hukukundan çıkararak genç ağır suçlular hakkındaki cezai hükümleri kaldırdı. 

Ayrıca çocuklar için öngörülen ılımlı ve tedbirler içeren hükümleri 18-21 yaş arası 

genç erişkinlere de kısmen uygulama eğilimi içine girdi67.  

 1953 tarihli bu değişiklik çocuklara tatbik edilecek yaptırımları terbiye 

___________ 

60. Kayıhan Đçel, “Federal Almanya’da Genç Suçlular Đçin Ceza Hukuku”, ĐÜHFM, C:34, S:1-4, 
1969, s.156 
61. Tanrıkulu a.g.e., s. 28 
62. Đçel, a.g.e., s. 157 
63. Nakleden: Evik, a.g.e., s.40 
64. A.e., s.40 
65. Đçel, a.g.e., s. 157-158 
66. Michael Bock, “Yaptırım Araştırmaları Alanında Gençlik Ceza Hukuku”, Çev. Yener Ünver, 
Çocuklar ve Suç-Ceza,  1. bsk., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005, s.114 
67. Hans- Jörg Albrecht, “Almanya’da Gençlik Adaleti”, Çev. Selman Dursun, Çocuklar ve Suç- 
Ceza, 1. bsk., Ankara, Seçkin Yayınevi, 2005, s.537 
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tedbirleri, disiplin araçları  ve hürriyeti bağlayıcı ceza olarak sınıflandırmaktadır. Bu 

yaptırımların seçimi ve ceza uygulanması diğer tepki araçlarının yeterli olmaması ya 

da kusurun ağırlığının cezayı gerektirmesi durumlarında söz konusuydu68. Terbiye ve  

eğitimin ceza muhakemesi hukukunda önem arz etmesi, faile uygun bir muhakeme 

hukukunu zorunlu kılmaktadır69. 1990’da son Gençlik Mahkemesi Kanunu 

değişikliği, hapisten ve suç olmaktan çıkarma politikalarının bir birleşimini 

içermektedir. Öyle ki; kısa süreli hapis cezaları yerine, sosyal eğitim kursları, 

denetim ve destek düzenlemeleri, mağdur-fail arabuluculuğu gibi kurumlara yer 

verildiği görülmektedir70. Son yıllarda, cezai ehliyeti olmayan çocukların suçluluk 

yükü giderek yükselmekte olduğu71 ve Federal Meclis ve Federal Halk Meclisi 

alanında özgürlüğü bağlayıcı yaptırımların asgariye indirilmesini hedefleyen 

adımların atıldığı görülmektedir72. Çocuğun kişiliğinin araştırılması Alman usul 

hukuku bakımından önem verilen bir konudur.  Hakim hükmü verirken çocuğun 

yaşam tarzını ve sosyal durumunu, geçmişini göz önüne almaktadır73. Örneğin;  

çocuk hakkında açılacak kamu davasında iddianamede çocuğun okuduğu takdirde 

kendisini aşağılanmış hissedeceği ifadelere yer verilmemesine dikkat edilecektir74. 

Bu da çocuğun yeniden topluma kazandırılması amacının güdüldüğünün bir 

göstergesidir. 1923 sayılı kanundan bu yana genel ceza hukukundan ayrılmış bir, 

gençlik ceza hukuku ve bu alanda eğitim düşüncesi esas alınmıştır75.  

 Alman çocuk ceza hukukunda, yaş grupları bakımından 14-18 yaş grubu 

_____________ 

68. Feridun Yenisey, “Federal Almanya’da Gençlerin Muhakemesi”, ĐÜHFM, C: 42, S.1-4, 1977, s. 
90 
69. Đçel, a.g.e., s.161 
70. Arthur Kreuzer, “Alman Gençlik Hukuku Hala Çağdaş Mıdır?”, Çev. Yener Ünver, Çocuklar ve 
Suç-Ceza,  1. bsk., Ankara, Seçkin Yayınevi, 2005, s.95 
71.  Wolfgang Heınz, “Çocuk ve Genç Suçluluğu- Ceza Yasa Koyucusunun Harekete Geçmesini Mi 
Bekliyor?” , Çev. Mustafa Ruhan Erdem, Çocuklar ve Suç-Ceza, 1. bsk., Ankara, Seçkin Yayınevi, 
2005,  s.282 
72. Imke Hotter, Hans- Jörg Albrecht, “Gençlik Ceza Hukuku Alanındaki Reformlara Đlişkin 
Önerilerin Dökümü”, Çev. Yener Ünver, Çocuklar ve Suç-Ceza, 1. bsk., Ankara, Seçkin Yayınevi, 
2005, s.175 
73. Hans- Jörg Albrecht,“Gençlik Ceza Hukuku Yaptırımlarının Uygulanması ve Evrimine Đlişkin 
Araştırmalar”, Çev.Yener Ünver, Çocuklar ve Suç-Ceza , 1.bsk., Ankara, Seçkin Yayınevi,2005, s. 
183 
74. Feridun Yenisey, “Genç Ceza Hukukunun Yeniden Yapılandırılması Hakkında Bazı Düşünceler”, 
Çocuklar ve Suç-Ceza,  1. bsk., Ankara, Seçkin Yayınevi, 2005, s.22-23 
75. Arthur Kreuzer, “Alman Gençlik Hukuku Hala Çağdaş Mıdır?”, Çev. Yener Ünver, Çocuklar ve 
Suç-Ceza, 1. bsk., Ankara, Seçkin Yayınevi, 2005, s.97 
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genç, 18-21 yaş grubu ergen olarak anlaşılacaktır76. Çocuk ceza yasasının ki 

Almanya çocuk ceza yasası şeklinde ayrı bir yasa ihdas etmiştir uygulanma üst sınırı 

onsekiz  yirmi bir yaş şeklinde düzenlenmiştir. 

2. Đtalya 

 Đtalya’da ilk yazılı ceza kanunu 17.2.1861 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu 

kanuna göre cezai sorumsuzluk yaşı 9 olarak tespit edilmişti. Mehaz Kanunumuz  

1889 Đtalyan Ceza Kanununu çocukluğu beş devrede incelemiş ve cezai sorumsuzluk 

yaşını 9 olarak tespit etmiş idi. 9-14 yaş arasındakiler temyiz kudretinin varlığı 

şartıyla indirimli cezaya tabi tutulacaktı. Temyiz kudretinin yokluğu halinde ise, 

tedbir uygulanacaktı. 14-18 yaş arası çocuklar ise, indirimli cezaya tabi idiler77. 

 Đtalyan Ceza Hukukunda ikili bir ayrım mevcut olup çocuklar için 

öngörülmüş cezai sorumsuzluk yaşı 14 olarak tespit edilmişti78. 14-18 yaş 

arasındakiler ise; anlama ve isteme yeteneğinin bulunup bulunmamasına göre 

indirimli cezayla cezalandırılacaklardı79. Çocuk yargılamasında yetkili bulunan yargı 

organları, çocuk mahkemeleri ve bu mahkeme nezdinde  cumhuriyet savcısı, hazırlık 

soruşturması hakimi, istinaf mahkemesi, her bir cumhuriyet savcılığı denetiminde 

özel eğitilmiş polis dairesi mevcuttu. Çocukların yeniden eğitimi , bakımı ve çocuk 

suçluluğunun önlenmesi bakımından istinaf mahkemesinin her bir yetki bölgesinde 

çocuğa yönelik yeniden eğitim merkezleri kurulmuştu80. 

 Hazırlık soruşturması hakimi , 18 yaşından küçük çocuk tarafından ilk defa 

işlenilen bir suç için hal ve şartlara göre, cezayı kaldırabilirdi. Đtalya hukukundaki bu 

kuruma “adli af” denilirdi81. 

 Çocuk hakkında hükmedilen tedbirin uygulanabilmesi amacıyla çocuğun 

mutad meskeninde bulunan çocuk mahkemesi nezdindeki savcıya başka yerde 

görülen ceza davasının başlangıcı ve sonucu hakkında bilgi verirdi. Bu tedbirler; 

______________ 

76. Wolfgang Heınz, Iwar Cornelıus, Reinfred Pailer, “ Suç ve Ceza Hukuku Đstatistikleri Işığında 
Baden- Württemberg’de Genç Đnsanların Suçluluğu (1. Bölüm)”, Çev. Veli Özer Özbek, Pınar 
Bacaksız, Çocuklar ve Suç-Ceza, 1. bsk., Ankara, Seçkin Yayınevi, 2005, s. 208 
77. Ulak, a.g.e., s. 32 
78. Sevük, a.g.e., s.13 
79. Evik, a.g.e., s.49 
80. Çeviren: Recep Gülşen, “Đtalya’da Çocuk Yargılamasına Đlişkin Düzenlemeler”, Çocuklar ve 
Suç- Ceza, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005, s.441 
81. Ulak, a.g.e. , s. 33 
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emir ve direktifler, çocuğun aile ya da özel meskende kalması, çocukla birlikte 

yaşayan ve ona yardım eden kişilerden başkası ile görüşmesinin sınırlandırılması, 

evinden uzaklaşması, yurda yerleşmesi idi 82. 

 Çocuk mahkemelerinde gizlilik hakimdir. Herhangi bir şekilde yargılamaya 

katılan çocukların herhangi bir araçla kimliğini belirtebilecek haber veya görüntü 

yayını ve ifşası yasaktır. Ancak mahkeme gizliliğin kaldırılması yönünde karar 

alabilir83. 

 Đtalyan hukukunda 18 yaşından küçük çocuklar tarafından işlenen fiiller 

bakımından gerek mahkumiyet gerekse beraat kararına ilişkin hallerde özel 

rehabilitasyon uygun görülür. Bu durum adli af ve cezanın şartlı ertelenmesi 

kararının verilmesi üzerine belirlenen sınırlamalar dışında medeni, idari ve cezai 

kurallar ve kanunlarla öngörülen tüm diğer sonuçları ve tamamlayıcı cezaları 

durdurur84. ( Çocuk Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yetkilerine Đlişkin 27 Mayıs 

1935 tarihli ve 835 sayılı Kanun Değişikliklerini de Đçeren  20 Temmuz 1934 Tarihli  

ve 1404 sayılı Kanun Hükmünde Kararname). Günümüzde Đtalya’da cezai 

sorumluluk yaşı ondört olarak belirlenmiş fakat on dört yaşın altındakilere de ceza 

yasası çerçevesinde müdahale edebilme imkanı sağlanmıştır85. 

3. Fransa 

 Fransız Hukukunda da tıpkı Almanya’da olduğu gibi suç işlemiş çocukları 

cezalandırmak yerine bu çocukların korunması ve terbiye edilmesi yoluna gidilerek 

çocuk suçluluğunun önünün alınması için  ilk defa 1810 yılında Fransız Ceza 

Kanununda hükümler ihdas edilmiştir.1898 tarihli kanun ile ise, ek düzenlemeler 

getirilmiş ve soruşturma hakimine suçlu çocuğun velisine veya tayin olunacak vasiye 

veya kimse veya kuruma teslimi yetkisi verilerek emniyet tedbirleri düzenlenmiştir. 

1906 tarihli kanun ile bu düzenlemelerin içerdiği emniyet tedbirlerinin eğitici yönüne 

ağırlık verilerek önemli iki yenilik getirildi. Bunlardan ilki cezai sorumsuzluk yaşının  

16’dan 18’e çıkarılması oldu. Diğeri de, 21 yaşına kadar olan suç işlemiş genç 

___________ 

82. Evik, a.g.e. ,s. 51 
83. A.e., s.53 
84. Gülşen , a.g.e., s. 444 
85. Uğur Tekin, “Çocuk Yargılamasında Avrupa’daki Yeni Uygulamalar”, Çocuklar ve Suç- Ceza, 
1.bsk.,  Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005, s.489 
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erişkinlerin, gözetim, terbiye  tedbirlerinin  muhatabı olmalarının sağlanması idi. Bu 

iki düzenleme ile çocuk suçluluğuyla mücadelede başarı sağlanamayınca 1912 

yılında yeni bir kanun ile cezai sorumsuzluk yaşı 13’e çekildi. Yine bu kanunla 

çocuk mahkemeleri ve gözetim altında serbestlik adı verilen emniyet tedbirleri 

getirildi86. Fransa’da çocuk yargılamasında merciler, çocuk mahkemesi, çocuk 

hakimi, küçüklere mahsus ağır ceza mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri, istinaf 

mahkemelerinin çocuk işlerine bakan hususi dairesidir87. Günümüzde Fransa’da 

cezai sorumsuzluk yaşı 13 olup emniyet tedbiri uygulamak suretiyle tretmana tabi 

tutulabilecek azami yaş sınırı ise, 21’dir88. 

 1942 ve 1945 yıllarında kanun ve KHK ile yapılan değişiklikler neticesinde 

cezai sorumsuzluk yaşı 13, haklarında belirli şartlarla emniyet tedbiri uygulanan yaş 

ise, 18 olarak düzenlenmiş idi 89. Esas itibariyle Fransa’da çocuğun toplum içindeki 

önemi ve bu doğrultuda çocuk yargılaması önem kazanmıştır. Bu anlayış nedeniyle 

çocuk hakiminin, yalnızca suç işlemiş çocuklarla ilgilenen hakim olması, sosyal 

görevlinin mahkeme içerisinde hakimle beraber çalışmaya başlaması ve Adalet 

Bakanlığı bünyesinde çocuklarla ilgili departman kurulması gibi önemli adımlar 

atıldı. Fransız hukukunda önemli bir başka anlayış ise, çocuk hapishaneleri 

konusunda yapılan eleştirilerin neticesinde gerçekleşmiş ve çocuğun ıslah 

edilmesinin yalnızca ailesi yanından alınarak kapalı bir yere konması suretiyle 

olamayacağı şeklinde belirginleşmiştir. Dolayısıyla çocuğun ailesi yanında tutularak 

eğitilmesi ilk tercih olmuş, başka bir kuruma yerleştirme son çare olarak 

değerlendirilmiştir90. 

 Günümüzde Fransa’da cezai sorumluluk yaşı 13 olarak belirlenmiştir. 

Fransa’da da tıpkı Đtalya ve Almanya’da olduğu gibi, ceza yasaları çerçevesinde daha 

alt yaş grubuna tedbir uygulamak suretiyle müdahale edebilmek mümkün 

kılınmıştır91.  

____________ 

86. Tanrıkulu, a.g.e., s. 31 
87. Üstünel, a.g.e., s. 69 
88. Sevük,, a.g.e.,s. 13 
89. Tanrıkulu, a.g.e, s.31 
90. Herve Hamon, “Fransa Sistemi”, Çocuk ve Genç Adalet Sistemi, Đstanbul, Đstanbul Barosu 
Yayınları, 2006, s.71, 72 
91. Uğur Tekin, a.g.e., s.489 
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4. Đngiltere 

 Đngiltere’de çocuklara da yetişkinlerden fark gözetmeden uygulanan idam ve 

sürgün cezalarına 1847 tarihli Küçük Suçlu Yasası ile son verildi. Daha sonra 1908 

tarihinde Çocuk Yasası çıkarıldı ve bu yasa 8-15 yaş arası tüm çocuklara yönelik 

çocuk mahkemelerinin kurulmasını sağladı. Bu kanuna göre 14 yaşından küçüklerin 

hapsedilmeleri yasak olup, 14-16 yaş bakımından hapis cezası verilebilmesi 

sınırlamalara tabi idi. Bu kanuna göre cezai sorumsuzluk yaşı 10 olup bu yaştan 

küçük olanlar soruşturma ve kovuşturmaya muhatap olamaz. 1933 yılında  “Çocuk 

ve Genç Bireyler Yasası” çıkarılarak daha önceki yasaya hakim olan çocuğun 

yeniden topluma kazandırılarak refahının sağlanması amaçları teyit edildi92. 

1991 yılında kabul edilen Ceza Adalet Yasası ile çocuk mahkemeleri, gençlik 

mahkemeleri adını aldı ve 8-15 yaş arasındakiler bakımından yetkili olan 

mahkeme10-17 yaş için yetkili hale getirildi. Buna göre 10-13 yaş arası çocuklar, ki 

bunlar bakımından iddia makamı bu çocukların yaptıkları eylemin yanlış olduğunu 

bildiklerini ispat yükü ile yüklüdür, birinci grup çocuklardır.14-17 yaş arası çocuklar 

ise, ki bunların yaptıkları eylemin yanlışlığı bildikleri kabul olunur, ikinci grup 

çocuklardır93. 

 Ceza Adalet Yasasına hakim olan iki ölçüt vardır. Bunlar suçun ağırlığı ve 

suçun topluma vereceği zarardır. Suç işleyen çocuğun suçunu kabul etmesi, ana-baba 

ve şikayetçinin de uygun görmesi hallerinde çocuğun kayıtlara geçirilmeden bir daha 

suç işlememe yönünde uyarılması yetkisi kolluk kuvvetlerine tanınmıştır. 

Đngiltere’de bir çocuğun yargılanabilmesi için ancak, yetişkinlerin mahkum edileceği 

bir suç işlemesi gerekir. Çocuklara yönelik kararlar şunlardır: Koşulsuz ya da koşullu 

serbest bırakma, yazılı güvenceye dayanarak serbest bırakma, zararın karşılanması 

güvencesine dayanarak serbest bırakma, zararın karşılanması ve para cezası, toplum 

cezaları ve hapis cezalarıdır94 . 

 Đngiliz Hukukunda çocuk yargılamasında gizlilik ilkesine sınırlama 

getirilerek, gazetecilerin çocukların duruşmalarını izlemeleri için izin almaları 

_____________ 

92. Evik, a.g.e., s. 25-26 
93. A.e, s. 27-31 
94. A.e., s.27-31 
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yönünde bir hüküm konulmamıştır. Ancak bu durum çocukların toplumda deşifre 

olmalarına neden olacak yazı veya yayın yapmalarını gerektirmez. Bu konuda 

yasaklayıcı hüküm vardır. 

5. Amerika 

 Çocukların cezalandırılarak ıslah edilmelerinin mümkün olmadığının 

anlaşılması üzerine ABD’de çocukları koruyucu ve topluma kazandırıcı bazı 

düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan ilki çocuk hapishanelerinin kurularak çocuk 

suçluların yetişkin suçlulardan ayrılması olmuştur. 1870 yılında Massachusetts 

eyaletinde çocuklar yetişkinlerden farklı bir yargılama sistemine tabi tutulmuştur. 

Hafif suçlardan ötürü çocukların hapis cezası yerine denetimli gözaltına alma 

durumu öngörülmüştür. 1889 tarihinde Chicago’da Çocuk Mahkemesi Kanunu kabul 

edilmiştir. Bu kanun ile, çocuğun ıslahı topluma kazandırılması ve çocuk 

suçluluğunun önlenmesi bakımından emniyet tedbirleri uygulanması düzenlenmiştir. 

1899 yılında Illionois Eyaleti’nde ilk çocuk mahkemesi faaliyete başlamıştır95. Bu 

yıllarda çocukların suç işleme nedenleri ve kim oldukları üzerinde durulmuş ve bu 

nedenle de çocuğun savunulmasına ve adil yargılanma bakımından gerekli bir çok 

hakka yer verilmemiştir. Bu uygulama 1960’a kadar sürmüş ve Yüksek Mahkemece 

alınan kararlar ile çocuk sanıkların anayasal hakları güvence altına alınmıştır96. Bir 

diğer çocuklarla ilgili kanun da 1938 tarihli “ Gençliğe Ait Federal Cürüm 

Kanunu”dur. Bu kanunun kapsamına aldığı çocuklar  17 yaşında ve daha küçük 

yaştaki çocuklardır. Bu kanunda da emniyet tedbirlerine ayrıntılı yer verilmiştir97. Đlk 

çocuk mahkemesini takiben eyaletlerde çocuk mahkemeleri ve yargılama sistemleri 

düzenlendiği ve bunların kapsamlarına 18,17,16 gibi farklı yaşlar aldığı 

görülmektedir98. Bazı çocuk mahkemeleri ceza mahkemelerinin bir bölümü gibi 

hareket ederek sadece suç işleyen çocuklarla ilgilenirken bazı çocuk mahkemeleri 

çocuklarla ilgili tüm konularla ilgilenir99. 

_____________ 

95. A.e.,s.31 
96. Esin Konanç,“ Çocuk Mahkemeleri Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi”, Facultatis Decima 
Anniversaria, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu 
Sempozyumu, 26-28 Ekim 1992, Đstanbul, 1993, s.298 
97. Tanrıkulu, a.g.e., s. 32 
98. Sevük, a.g.e. , s. 12 
99. Evik, a.g.e., s. 32 
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 ABD’de her eyalet ceza yasasını uygulayabilmek için kimin çocuk kimin 

yetişkin olduğunu belirleyen yasalarını yürürlüğe koymuştur. Örneğin 

Massachusets’de o eyaletin, ülkenin yasasını veya başka bir kuralını ihlal eden yedi 

ila on yedi yaşları arasındaki çocuk suçlu olarak tanımlanır ve eğer o eyalet yasasına 

göre birinci veya ikinci derecede cinayet fiilinden dolayı suçlanıyorsa, on dört 

yaşında bir çocuk dahi yetişkin muamelesi görür100.  

 ABD’de çocuk mahkemelerinde göz önünde bulundurulan faktörler yapılan 

işin özrünün bulunmaması, ciddiyeti ve çocuğun sosyal alt yapısı ile, toplumun 

korunması ve çocuğun ıslahıdır. Çocuk hakkında karar verilebilecek tedbirler ise, 

çocuğun fiziksel, psikolojik kontrolden geçirilmesi amacıyla hastane veya bir yere 

yatırma, velayetin ana- babadan alınarak bir kamu kurumuna veya vasiye verilmesine  

karar verilmesi,ana-baba, vasi veya mahkemece atanacak bir kişinin nezaretinde 

gözetim altında bulundurma ve çocuğun rehabilitasyonu için tretmanlara karar 

vermedir101. 

6. Đsviçre 

 Đsviçre gençleri genel ceza hukuku rejimine tabi tutmakla birlikte 

müeyyideleri hafifletici olan ve gençlere özel bir takım düzenlemeler kabul 

etmiştir102. Đsviçre hukukuna göre, yedi yaşından küçük çocuklar cezalandırılamazlar. 

7-18 yaş arası çocuklar bakımından ise, ikili bir ayrım yapılarak, 7-15 yaş 

grubundakilerin, sınırlı bir sorumluluğu olduğu kabul edilmiş,  yani bu çocuklara 

yalnızca eğitici yaptırımlar uygulanıyor, para cezası ya da hürriyeti bağlayıcı ceza 

verilemiyor. 16-18 yaş arası çocuklar için ise, para ya da hürriyeti bağlayıcı ceza 

verilebiliyor fakat, hürriyeti bağlayıcı ceza için bir üst süre öngörülmüş. Đsviçre 

hukuku bakımında genç erişkin grubu da düzenlenmiştir. 18-25 yaş arası bu kişilerin 

cezai sorumlulukları tam olmakla birlikte, haklarında hüküm verilirken, eğitici önlem 

ve yaptırımlara başvuruluyor. Adı geçen eğitici yardım, eğitimci, tarafından 

verilebileceği gibi, aile ya da kuruma yerleştirme şeklinde bir tedbir olarak da 

_______________ 

100.Luis G. Perez, “ABD’de Çocuk Mahkemeleri” (Çevrimiçi) 
http://ankara.usembassy.gov/uploads/images/xUzWMY5o6ogPBsYQCMBomg/abdmahkeme.pdf, 
07.07.2006 
101. Evik, a.g.e., s. 35 
102. Dönmezer, “Suçlu Genç Erişkinlerin Sorumluluğu”, s.72 
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görünebiliyor. Ancak önemli olan husus önceliğin cezaya değil önleme 

verilmesidir103. 

Đsviçre’de Genç Ceza Hukuku adı verilen hukuk, 1971 yılında bir kez 

değişikliğe uğrayan 1937 tarihli Đsviçre Ceza Kanunu’nun 82 ila 99. maddelerinde 

yer alan özel bir düzenlemeyi ihtiva etmektedir. Bu özel düzenleme, çocuk ve genç 

failler hakkında, gerçekleştirilen haksızlığın giderilmesine yönelik cezalardan 

vazgeçilebileceğini içermektedir. Bu özel düzenleme ile yaşa uygun disiplin cezaları, 

eğitici ve tedavi edici emniyet tedbirleri uygulanmak suretiyle cezanın çocuk 

üzerindeki zararlı etkisini ortadan kaldırma yoluna gidilmiştir. Çocuk ceza hukuku 

alanında fiil ceza hukuku değil fail ceza hukuku esas alınmıştır104. 

 Genç Ceza Hukuku adı verilen bu düzenlemelerde  belirli bakımlardan eksik 

görülmüştür. Bunlardan bazıları; Đsviçre genç ceza hukukunun yedi yaşından büyük 

failler hakkında uygulanması durumudur ki bu yaş sınırı diğer ülkelere göre oldukça 

düşüktür. Diğer bir eksiklik; çocukta fiilin haksızlığını bilmek ve bu bilince uygun 

olarak davranmak ehliyetinin bulunmasının gerekip gerekmediğinin kanundan 

anlaşılamamasıdır. Bu gerekçelerle bir öntasarı hazırlanmıştır105. 

D. GENEL BĐLGĐLER 

1. Çocuk Hakları 

 a.Genel Olarak 

 Oldukça yeni ve gelişen bir hukuk dalı olan çocuk hukukunun iki anlamı 

olduğu kabul edilir. Birincisi, geniş ve objektif anlamda çocuk haklarıdır106. Đkinci 

anlamı ise, dar ve sübjektif anlamda, çocuk haklarıdır. Çocuk hukuku, özel hukuk, 

ceza hukuku, sosyal hukuk ve kamu hukuku ile uluslararası sözleşme ve bildirilerde 

bulunan ve çocukların haklarını düzenleyen kuralların bütünüdür. Çocuk hakları ise, 

özel hukuk, sosyal hukuk, kamu hukuku ve uluslar arası hukukta yer alan kuralların  

_____________ 

103. Michel Lachat, “Đsviçre Sistemi”, Çocuk ve Genç Adalet Sistemi, Đstanbul Barosu, Đstanbul, 
2006, s.129,130 
104. Đsviçre Ceza Kanunu Öntasarısı, Çev. Yener Ünver, Ayşe Nuhoğlu, 1.bs., Đstanbul, Alfa 
Yayınları, 1997, s.115-117 
105. A.e. 
106. Bilgin Tiryakioğlu, Çocukların Korunmasına Đlişkin Milletlerarası Sözleşmeler ve Türk 
Hukuku, 2. bsk., Ankara, TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayını, 2000,s. 1 
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çocuğa tanıdığı tüm hak ve yetkileri , mükellefiyetleri kapsar107. 

 Çocuk hakları oldukça karmaşık ve toplumsal, felsefi, ahlaki ve hukuki 

sorunların çözümünü gerektiren bir meseledir108. Tarih boyunca çocuğa bakışın 

değişimi ile birlikte günümüzde birçok uluslar arası düzenleme ile içeriği 

temellendirilmiş bir haktır. Medeni Kanunumuzca, ana rahmine düştüğü andan 

itibaren sağ ve tam doğum geciktirici şartıyla kişilik olarak kabul edilen ve kişiliğine 

sonuçlar bağlanan böyle bir varlığın saygı görmesi, zihinsel ve bedensel gelişiminin 

sağlanması ve ona özen gösterilmesi de bu varlığın haklarının korunmasını 

gerektirmektedir109.  

 Çocuklarla ilgili uluslar arası düzeyde yapılan belli başlı çalışmaları 

kronolojik olarak sıralamadan önce bu çalışmaların yapılmasına zemin hazırlayan 

gelişmeleri incelemek gerekir. Çünkü çocuk haklarının gelişimi, çocuğun adeta meta 

olarak görüldüğü anlayıştan kişilik sahibi birey haline dönüşmesinin hikayesidir. 

 Çocukların korunması çocukların fuhuş pazarına çıkarılmasına karşı önlem 

alma çabalarıyla başlar. Daha sonra çocukların ucuz iş gücü olarak görülmesi ve bu 

itibarla fabrika ve madenlerde çalıştırılması gelir110. 

 Uluslar arası alanda çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili bir örgüt  

kurulması düşüncesi ilk olarak 1894 yılında ortaya çıkmış ve bu düşünceye ilgi 

gösteren bazı Avrupa devletleri temsilcileri Paris’te toplantı yapmışlardır. Çocukların 

ve annelerin korunması hususunda uluslar arası bir merkez kurulması yolunda ilk 

resmi girişim 1912 yılında Đsviçre’de gerçekleşmiştir. Aynı yıllarda benzer 

çalışmalar Belçika’da devam etmiş ve 1. Dünya Savaşı’na kadar sürmüştür111. 

 I. Dünya Savaşı’ndan sonra Milletler Cemiyeti döneminde, Cenevre’de çocuk 

ticaretine karşı ilk uluslar arası konferans toplanmıştır. 1920 yılında Cenevre’de 

“Uluslar arası Çocuklara Yardım Birliği” adı altında özel bir örgüt kurulmuş ve 26 

Eylül 1924 tarihli “Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi’ni yayınlamıştır.Dünyadaki 

______________ 

107. Balo, Uluslar arası Đlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulanması, s. 115 
108. Özkan, a.g.e., s. 98 
109. Nazan Moroğlu, Türkiye’de ve Dünya’da Çocuk Hakları, Đstanbul, Alman Liseliler Vakfı, 
2004, s.29,    Serozan, a.g.e., s.26-28 
110. Moroğlu, a.g.e.,s. 30 
111. A.e., s. 30 
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tüm çocuklara asgari bir özen gösterilmesi ilkesini temel alan bu bildirge önsöz ve 

beş maddeden oluşmuştur112. Bu bildirge çocukların yaşama, gelişme, beslenme, 

yardım görme, istismardan korunma haklarını güvenceye almıştır. Cenevre Çocuk 

Hakları Bildirgesi 1931 yılında M. Kemal Atatürk tarafından imzalanarak, Türkiye 

tarafından da benimsenmiştir. 

 1936 yılında I. Balkan ve 1938 yılında 2. Balkan Kongreleri çocukların 

korunması, tıbbi yardım görmesi, çalışma yaşı gibi konularda toplanmış ve Türkiye 

bu kongrelere katılarak çocukların korunmasına ilişkin ilk uluslararası çalışmasını 

yapmıştır113. 2. Dünya Savaşı sonrasında dünyada gerçekleşen değişimleri uluslar 

arası örgütlenmeleri beraberinde getirmiş ve BM Teşkilatı kurulmuştur. 1948 yılında 

BM tarafından Đnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ulus devletlerin onayına 

sunulmuştur114. 

 Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi’nin taraf devletlerce bir bağlayıcılığı 

olmaması nedeniyle yine bu bildirge esas alınarak 20 Kasım 1959’da BM Genel 

Kurulu’nda BM Çocuk Hakları Bildirgesi kabul edilmiş bildirgenin kabulünden 20 

yıl sonra BM 1979 yılını Dünya Çocuk yılı olarak ilan etmiştir115. 1959 Çocuk 

Hakları Bildirgesi’nden sonra suça itilmiş çocuklar hakkında yapılan araştırmalar, 

1984 yılında prensip olarak kabul edilen “Çocuk Mahkemeleri Yönetimi Hakkında 

Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları” nın ( Pekin Kuralları) onaylanması ile 

sonuçlanmıştır. Bu asgari  standart kuralları; farklı hukuk sistemlerinde 

uygulanabilirliği sağlamak ve küçük suçlularla meşgul olan herhangi bir sistem 

çerçevesinde küçük suçlular meselesinin ele alınması için bazı asgari standartlar 

öngörmek amacıyla hazırlanmıştır116.  

 Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi ve BM Çocuk Hakları Bildirgesinin 

devletlerce uyulmadığı takdirde bağlayıcılığı ve yaptırımı yoktur. Bu durum, 

bağlayıcı yaptırımı olan bir uluslar arası belgeyi gerekli kılmıştır. Bu durum 20 

______________ 

112. A.e., s.30 
113. A.e. ,s. 30 
114. A.e., s. 30 
115. Ilçi, a.g.e., s. 29 
116. Çeviren: Semih Gemalmaz, “40/33 Küçükler Bakımından Adaletin Yürütümü Hakkında 
Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Pekin Kuralları)”, Çocuklar ve Suç-Ceza, 1.bsk., 
Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005, s.51 
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Kasım 1989’da BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilmesine zemin 

hazırlamıştır.Bu sözleşme 26 Ocak 1990’da imzaya açılmıştır117. 

 Çocuk Hakları Sözleşmesi, Pekin Kuralları göz önünde tutularak 1990 yılında  

 “Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi Đçin Birleşmiş Milletler Yönlendirici Đlkeleri”   

(Riyad Kuralları) kabul edilmiştir. Bu rehber kuralların yorumunda da çocuk 

merkezli bir yönelim takip edilmesi gerektiği temel ilkeler kısmında ifade 

edilmiştir118. Ayrıca 1990 yılında özgürlüğünden yoksun kalan çocukların bu sürede 

ve sonrasında özel koruma ve gereksinimleri olduğundan hareketle “Özgürlükten 

Yoksun Küçüklerin Korunması Hakkındaki Birleşmiş Milletler Asgari Kuralları”  

(Havana Kuralları) kabul edilmiştir. 

Çocuk Haklarının Kullanılmasına Đlişkin Avrupa Sözleşmesi 1996 tarihinde 

imzaya açılmış ve 2000 yılında yürürlüğe girmiştir. BM Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nde tanınan haklardan çocukların yararlanmalarını sağlamak ve çocukları 

etkileyen aile hukuku sorunlarına ilişkin adli ve idari konularda söz sahibi 

olabilmelerine imkan tanımaktadir119 . Bu sözleşmenin amacı çocukların en yüksek 

derecede menfaatlerine olacak şekilde, haklarının geliştirilmesi, usuli hakların onlara 

tanınması ve herhangi bir yargısal makam önünde olup üzerlerinde etki doğuran 

nitelikteki davalar hakkında çocukların bizzat yahut diğer kişi ya da kuruluşlar 

aracılığı ile bilgilendirilmesini ve bu davalara katılmalarına izin verilmesini temin 

ederek, söz konusu hakların kullanılmasının kolaylaştırılması olarak sözleşmenin 1. 

maddesinin 2. bendinde belirtilmiştir. Bu sözleşmede çocuğun yargılanması 

aşamasında gözetilmesi gereken birtakım usuli önlemlere yer verildiği 

görülmektedir. Đç hukuka göre yeterli anlama yeteneğine sahip bir çocuğun yargısal 

makam önünde gerekli ve ilgili bilgiyi edinerek kendisine danışılması ve görüşlerini 

ifade etmesi, özel bir temsilci atanması için başvuruda bulunması ve görüşlerini ifade  

____________ 

117. Moroğlu, a.g.e., s. 30 
118. Çeviren: Semih Gemalmaz, “45/112. Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi Đçin Birleşmiş Milletler 
Rehber kuralları (Riyad Rehber Kuralları)”, Çocuklar ve Suç-Ceza, 1. bsk., Ankara, Seçkin 
Yayıncılık, 2005, s.73 
119. Balo, a.g.e., s. 116 
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etme haklarına sahip oldukları belirtilmektedir120. Çocuğun yararının; her türlü yasal 

düzenlemede ön planda olması gerektiğini belirtir Yargıtay kararlarımız da vardır121. 

b. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 

  ÇHDS, uluslar arası hukukta çocuk haklarını koruyan temel yasa metnidir. 

Çocuğun her türlü sömürüye karşı korunmasını gerektiği esası hakimdir122.Çocuk 

haklarına ilişkin olarak hazırlanmış en eksiksiz belge olup, ayrıca bu haklara adeta 

uluslar arası bir yasa gücünü kazandıran ilk metindir123. Bu nedenle ayrı bir başlıkta 

incelenecektir.  

 Türkiye ÇHDS’yi 29-30.9.1990’da imzalamıştır. 9.12.1994 tarih ve 4058 

sayılı kanunla onaylanması uygun bulunmuş, 27.1.1995 günlü  Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye, sözleşmenin azınlık çocuklarının dil, 

eğitim ve kültür alanındaki haklarına ilişkin  17,29 ve 30. maddelerine ihtirazı kayıt 

koymuştur124.  

Sözleşme, ırk, dil, cinsiyet, etnik ya da toplumsal köken, mülkiyet, özgürlük, 

doğum ya da başka alanda farklılık gözetmeksizin on sekiz yaşın altındaki her kişinin 

bireysel haklarını ayrıntılı olarak düzenleyen 54 maddeden oluşmaktadır125.Sözleşme 

bir başlangıç ve üç bölümden oluşmaktadır126. Başlangıç bölümü sözleşmenin 

dayandığı temel ilkeleri tespit etmektedir. Birinci bölüm,usulüne uygun olarak 

sözleşmeyi onaylayan devletlerin görevlerini düzenleyen esasa ilişkin kurallardan, 

ikinci ve üçüncü en yüksek çıkarlarının korunacağı hususunu düzenleyen kurallardan  

oluşmaktadır. Bu sözleşme çocukların yaşama, korunma , gelişme ve katılım 

haklarını güvence altına alır. ÇHDS, insan hakları ile ilgili uluslar arası anlaşmalar 

_____________ 

120. Gemalmaz , Đnsan Hakları Belgeleri, Cilt II., Avrupa Konseyi II. Bölüm, Đstanbul Boğaziçi 
Üniversitesi Yayınevi, 1. Basım, 2003, s. 205 
121. “2253 sayılı Yasa'nın amacı, çocuk suçluluğunu önlemek ve suçlu çocukların suçun 
işlenmesinden sonraki durumlarının izlenmesiyle, ıslaha yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak ve 
onların topluma kazandırılması olduğundan…” , Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2002/12730 E., 
2002/19182 K., 20.05.2002 T., Kazancı Đçtihat Bankası. 
122. Feridun Yenisey, “Çocuk ve Küçük Sanıkların Muhakemesinde Yeni Eğilimler ve Đnsan Hakları 
Sorunu”, Facultatis Decima Anniversaria, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yılı 
Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu 26-28 Ekim 1992, 1993, s.277 
123. Gülgün Müftüoğlu, “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”, Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu 26-28 Ekim 1992, 1993, s.345 
124. Balo, a.g.e ., s. 116 
125. Tiryakioğlu, a.g.e., s. 32 
126.  Ulak, a.g.e. , s. 45 
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arasında en kısa zamanda yürürlüğe giren belge olmuştur127. ÇHDS; altına imza atan  

devletleri bağlayan, yüküm altına sokan bir sözleşmedir. Ancak devletler üstü bir 

yargısal başvuru makamı öngörülmüş değildir. ÇHDS’nin amacı, çocukların 

korunması için evrensel olarak kabul edilen standartlar belirleyerek çocukların 

durumunu düzeltmeyi amaçlayan programlar için bir çerçeve oluşturmaktadır. Tek 

başına çocuklara ilişkin sorunları çözemeyecek olsa da, devletlerin çocuk haklarına 

üst düzeyde öncelik tanıması için fırsat verir128. Sözleşmenin dayandığı esaslar, 

eşitlik ve hakların devredilmezliği, ayrımcılık yasağı, tüm çocukların özel bakım ve 

yardıma hakkı olduğu, çocuklar için doğal ortamın aile olduğu ve ailenin işlevini 

yerine getirebilmesi için yardım ve korumanın zorunluluğu, çocuğun barış, saygınlık, 

hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma düşüncesi içinde yetişmesi gereği ve 1959 

tarihinde kabul edilen çocuk hakları beyannamesinde ve diğer milletlerarası 

belgelerde yer alan ilkelerdir. Sözleşmenin 40. maddesi, suça itilmiş çocukların 

yargılanmasına ilişkin kurallarda olması gereken bazı standartlar getirmiştir129. 

Dolayısıyla, ithamın yapıldığı andan, sorgulama, tutuklama, hükümlülük, herhangi 

bir yargılama öncesi dönem ve cezalandırma sürecinde çocuğa gösterilecek muamele 

bu madde kapsamındadır130. Bu maddeye göre;ceza yasasını ihlal etmekle suçlanan 

veya ihlal gözeten ve toplumda yeniden bütünleşmesini hedefleyen tarzda muamele 

görme hakkına sahiptir. Akit devletlerde bu hakkı kabul etmekle yükümlüdür131. Bu 

doğrultuda şunları sağlamakla yükümlüdürler: Đşlendiği zaman ulusal ya da uluslar 

arası hukukça yasaklanmamış bir eylem ya da ihmal nedeniyle hiçbir çocuk hakkında 

ceza kanunu ihlal ettiği iddiası ya da ithamı öne sürülemeyeceği gibi böyle bir ihlalde  

bulunduğu da kabul edilmeyecektir. Hakkında ceza kanununu ihlali iddiası veya 

ithamı bulunan her çocuk ; suçlama kanuni olarak sabit olmadıkça masum sayılmak, 

haklarındaki suçlamalardan haberli kılınarak, savunma hazırlayıp sunmak, yetkili 

tarafsız bir mahkeme önünde adil yargılanmak, tanıklık ve suç ikrarında bulunmak 

için zorlanmamak, yargılama sonucu verilen kararı yüksek yetkili bağımsız ve 

_____________ 

127. Moroğlu, a.g.e., s. 34 
128. Tiryakioğlu, a.g.e., s. 53 
129. Ilçi, a.g.e ., s. 30 
130. Hazırlayanlar: Rachel Hodgkin, Peter Newell, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El 
Kitabı, Unicef, USA, 1998, s. 539 
131. Tiryakioğlu, a.g.e., s. 57 
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tarafsız mahkemeye inceletmek, kullanılan dilin anlaşılmaması halinde ücretsiz 

çevirmenden yararlanmak ve kovuşturmanın her aşamasında özel hayatın gizliğine 

tam saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Ayrıca sözleşme akit devletlere, ceza 

kanununu ihlal konusunda asgari bir yaş sınırı belirleyerek, bu tür çocuklar için adli 

kovuşturma olmaksızın önlem almak yükümünü getirmiştir. 

 Sözleşme, onaylayan devletler bakımından ortak bir takım standartlar 

koymakla beraber, her bir devletin kültürel, ekonomik ve siyasal farklılıklarını ve 

uygulamalarını göz önüne alarak sözleşmede öngörülen hakları kendi ulusal 

yöntemleri ile uygulamaya geçirebileceklerini kabul etmiştir132. 

 Bu sözleşmeden sonra çocukların içinde bulunabilecekleri her bir  özel durum 

bildirge ve protokollerle düzenlenmiştir. Bunlar;  

 Acil durumlarda ve silahlı çatışmalarda kadınların ve çocukların korunmasına 

ilişkin bildirge. 

 Çocuk mahkemelerinin yönetimi hakkında BM asgari standart kuralları 

 Çocuk suçluluğunun önlenmesine dair BM yönetmeliği 

 Çocuk hakları sözleşmesine ilişkin çocukların silahlı çatışmaya karışması ve 

çocukların satılması, çocuk fuhuşu ve pornografisi hakkında ek protokol ( bu ek 

protokol Türkiye tarafından kabul edilerek 12.2.2002 tarihinde Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

2. Çocuk Suçluluğu 

 a. Çocuklarda Suç Đşleme Nedenleri Ve Suçluluğa Etkili Faktörler 

 Tipe uygun, hukuka aykırı ve kusurlu bir eylem olarak tanımlanan suçun 

gerçekleştirilmesinde etkili sebepler çok farklıdır. Bu sebepler kişinin psiko-sosyal 

durumuna göre farklı tepkilerin ortaya çıkmasına sebep olur ki bu tepkilerden biri de 

suçtur. Henüz bedensel ve zihinsel gelişimleri tamamlanmamış çocukların içsel ve 

dışsal etkinliklerden yetişkinlere oranla daha fazla etkilendikleri ve gelişmekte olan 

yapıları nedeniyle daha kolay tepki verdikleri bir gerçektir. Bu gerekçelerle tezimizin  

__________ 

132. Gülgün Müftüoğlu, “ Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”, Facultatis Decima Anniversaria, 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu, 26-28 
Ekim 1992, Ankara, 1983, s. 350 
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bu bölümünde çocuk suçluluğu ele alınacaktır. Öncelikle çocuk suçluluğunun felsefi 

alt yapısını oluşturan teorilerle çocuk suçluluğu açıklanacak daha sonra çocuk 

suçluluğuna sebep olan faktörler incelenecektir. 

 Suç soyut bir eylem değil ekonomik, sosyal, kültürel vb. birçok faktöre bağlı 

olarak ortaya çıkan toplumsal bir fenomendir133. Hatta coğrafi durum ve iklimin dahi 

suçluluk üzerindeki etkileri kabul edilmektedir134. Amaçlarından biri suçun nasıl 

doğduğunun açıklanması olan kriminoloji bilimi suçluluğun oluşumu üzerine 

oluşturulan teoriler yoluyla bu faktörlere de ışık tutmuştur135.Suç olgusu hakkında 

ifade edilen açıklamalar suçun aktif sujesi çocuk olduğunda da geçerli olacaktır. 

Ancak fiziksel ve ruhsal yönden tam bir olgunluğa erişememiş, toplumdaki rol ve 

görevlerini öğrenmekte olan bakıma ve eğitime muhtaç bir varlık olarak 

nitelendirilebilecek olan çocukların hukuksal düzenlemeler, uygulamalar bakımından 

farklı bir muamele görmeleri gerekir136. 

 Suç işlemiş çocukların yeniden eğitilmesi, ıslah edilmesi kriminoloji alanında 

önemli bir gelişmedir. Zira, bu anlayışın kabul edilmesinden önce çocuk suçluların 

yetişkin suçlularla eş kabul edilmesi ve aynı cezalarla cezalandırılması söz konusu 

idi. Çocukların suç işlemesinin sadece hukuksal olmayıp aynı zamanda ailevi, sosyal, 

ekonomik sebeplerin neden olduğu psikolojik bir sorun olduğunun anlaşılması çocuk 

suçluluğunda ıslah ve bunun için de eğitim kavramının ele alınmasını sağlamıştır. 

Suç işlemiş çocukların toplumsal olarak uyumsuz olarak nitelenecek davranışları 

nedeniyle toplum olarak örgütlenme ve çaba harcama yoluna gidilmesi gerekir137.  

ÇKK’nun 4. maddesinin j bendinde de; çocuk hakkındaki tedbir kararının 

verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılması gerektiği ile 

kastedilen bu gibi çabalar olsa gerektir. Ancak kanunun bu gibi ifadeleri daha açıkça 

dile getirmesi yerinde olacaktır. Aksi takdirde, özgürlüğü kısıtlayıcı nitelikte olan ve 

suç dolayısıyla hükmedilen bu tedbirlerde ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine zıt  

 

___________ 

133. Hüseyin Bal, Çocuk Suçluluğu, 1. bsk., Isparta, Fakülte Kitabevi, 2004, s.23 
134. Sulhi Dönmezer, “Kriminolojide Ekolojik Etütler”, ĐÜHFM, C.14, 1948, s.522 
135. Timur Demirbaş, Kriminoloji, 2. bs., 2. bsk., Ankara , Seçkin Yayınevi, 2005, s.95 
136. Mangir, a.g.e., s.14 
137. Haluk Yavuzer, Çocuk ve Suç, 9. bs., Đstanbul, , Remzi Kitabevi, 1998, s.262 
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bir durum ortaya çıkacaktır138. Suçluluğun önlenmesi bakımından uygulanacak 

yöntemlerden bazıları, suçluluğun gerçekleşmesinden önce uygulanacak önleyici 

yöntemler, bazıları suça sürüklenmiş çocuğun ıslahı ve yeniden topluma 

kazandırılması için uygulanacak yeniden eğitim tedbirleri ve bazıları da denetim ya 

da serbest bırakılmış çocuğun hayata adaptasyonunun takibine ilişkin izleme 

çalışmalarıdır139. 

 Gelişmekte olan ülkelerde gelişme hızına paralel olarak çocuk suçluluğu 

sorunu yaşanmaktadır. Bu artışı açıklamak için de sosyolojik ve psikolojik 

açıklamalar birlikte kullanılmalıdır140. Đşte çocukların veya yetişkinlerin suç işleme 

nedenlerine ve suçlu statüsü kazanma süreçlerine ilişkin araştırmalar aşağıda 

açıklanacak yaklaşımlarla temellendirilmektedir. 

 Đlk yaklaşım Beccaria ile Bentham’ın temsilcileri oldukları klasik okuldur. 

Klasik okulun odak noktası, suçlu davranış değil, suç ve hukuk olmuştur141. Klasik 

okula göre; insan davranışı özgür bilinç ürünüdür. Đnsanların belli davranışların nasıl 

cezalandırılacağını bilmeleri durumunda o eylemi gerçekleştirmekten cayacakları 

düşünülmüştür. Cezalandırılacağını bilmesine rağmen suç işlemesi halinde işlediği 

suçun ağırlığıyla orantılı olarak cezalandırılacaktırlar. 

 Pozitivist okulun öncüsü sayılan Lombrosso’ya göre, insan davranışını 

belirleyen iç ve dış etkilerdir. Biyolojik, psikolojik ya da çevresel ve toplumsal 

etmenler, bireyin davranışını yönlendirmektedir. Klasik okulun özgür bilinç ve tüm 

insanların eşit oldukları görüşü yadsınmakta , suç işleyenler ile işlemeyenler arasında 

önemli farklılıklar bulunduğu ileri sürülmektedir. Pozitivist okulla birlikte biyolojik, 

psikolojik ve sosyolojik açıklamalar yapılmaya başlanmıştır. Artık yaş, cinsiyet, ırk , 

eğitim, meslek, ekonomi gibi durumların suç üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. 

Çocuk suçluluğunun sebeplerinin biyolojik etmenlerle açıklanması çocuğun doğuştan 

suçlu olduğu tezinden başlayıp kromozom, salgıbezi bozuklukları, dengesiz 

beslenme gibi nedenlerle açıklansa da suçluluğu açıklayan yeterli bir kanıt 

bulunamamıştır. Çocuk suçluluğunu açıklamak için 20. yy başlarında psikoloji 

___________ 

138. Ünver, a.g.e., s.30 
139. Yavuzer,  a.g.e., s.263 
140. Üstünel, a.g.e., s. 31 
141. Füsun Sokullu Akıncı, Kriminoloji, 2. bs., Đstanbul , Beta Yayıncılık, 1999, s.116 
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alanında çalışılmıştır. Çocuk suçluluğunu açıklayan en etkili psikolojik açıklama 

Freud’un altbenlik, benlik ve üstbenlikten oluşan insan kişiliğindeki parçaların 

etkileşimi olarak ifade edilen psikanalitik kuramdır. Suçluluk altbenliğin denetim 

altına alınamamasından kaynaklanmaktadır. Freud’a göre suç, kompleksli kişinin 

kendisine yöneltilen soruna bir tür yanıtıdır142. Freud’un dışında suçluluğu çevredeki 

dengesizliklere bağlayan güdü kuramları, suçluluğu toplumsal ilginin gelişmesindeki 

yetersizliğe bağlayan çeşitli psikolojik açıklamalar yapılmıştır. Ancak tek başına 

psikolojik açıklamalar da yetersizdir. Bu nedenle sosyolojik açıklamaların da 

desteklediği bir düşünce suçluluğu açıklayabilir. Sosyolojik çalışmalar suçluluğu, 

toplumsal çevrenin işlevi olarak nitelendirmeye başlamış, daha sonra göç, rekabet ve 

işbölümü gibi toplumsal olgularla çok sayıda etmene bağlamıştır. Çocuk suçluluğunu 

açıklamak için sosyolojik alanda birçok çalışma yapılmıştır143. Bu teorilerin her biri 

doğru olmakla birlikte; her biri suçun önlenmesi ve suçlunun ıslahı konularını ihmal 

etmişlerdir. Ancak her biri,suçlu davranışı açıklama ve suç nedenlerini ortaya koyma 

bakımından gerçeğe dayanan tespitler yapmışlardır144. 

 Suçu ve suça ilişkin problemleri, sosyal ve coğrafi şartların zorunlu sonucu 

olarak kabul eden , kartografik( coğrafi) görüş ve suçu kapitalist ekonominin 

şartlarının bir ürünü sayan Marksist görüşler de mevcuttur145. 

 Suç olgusu, içinde bulunulan zamanın sosyal getirilerine bağlı olarak değişen 

bir olgu olduğundan “nispi”,  ancak her toplum için geçerli toplumsal bir problem 

olduğundan dolayı ise, “genel” bir kavramdır146. Çocuk suçluluğu da aynı şekilde 

genel ve nispi olması itibariyle suç kavramı içinde yer almakta ancak, sebepleri 

bakımından ayrı bir kategori altında değerlendirme yapılması yerinde olacaktır147. 

 Günümüz çocuk suçluluğu ne tek başına klasik okulun bilinç kavramıyla ne 

de pozitivist okulun Lombrossocu görüşleriyle açıklanabilmektedir. Çocuk 

suçluluğunu açıklamada sosyolojik, psikolojik, biyolojik ve sosyo- psikolojik teoriler  

 ____________  

142. Đşman, a.g.e., s. 7 
143. Füsun Sokullu Akıncı, a.g.e., s.151 
144. A.e.  
145. Sulhi Dönmezer, Kriminoloji, 6. bs., Đstanbul, Fakülteler Matbaası, 1981, s.99 
146. Mahmut Bilgen, “Çocuk Suçluluğu Özel Statüsü”, Adalet Dergisi, s.4, 1981, s.523, Nakleden:  
Sözen, a.g.e., s. 4 
147. Sözen, a.g.e., s. 4.  
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birlikte değerlendirilmelidir. Nitekim suçu açıklayan teoriler de bu dört grup altında 

toplanmaktadır148. Bu teorilerin açıklamaya çalıştıkları gibi günümüzde çocuk 

suçluluğunun nedenleri mevcuttur. Bu nedenlerden bazıları yalnızca çocuklara özgü 

olup bir çoğu yetişkinler için de geçerli olan çevresel etkenlerdir. Ancak çocukların 

kendilerine has psikolojik ve fizyolojik özellikleri bu etkenlerden daha fazla 

etkilenmelerine neden olacaktır. Bu nedenle genel anlamda; yetişkinler bakımından 

dahi suç işlenmesine neden olarak gösterilebilecek aşağıda belirtilen nedenler 

özellikle çocuklar açısından ayrı bir kategori altında incelenecektir:  

Çocuğun suç işleme sebeplerinden ilki bireysel nedenlerdir. Bazı bilim 

adamları bireyi suç işlemeye yönelten fizyolojik ve psikolojik faktörlerin olduğundan 

hareket etmişlerdir149. Bu anlayışa göre bireyi herhangi bir şekilde suça itebilecek 

fiziki ve psikolojik özellikler vardır150. Bilim adamları insanda bulunduğu zaman onu 

mutlaka suça itebilecek özelliklerin varlığını iddia etmeseler bile bu özellikleri 

taşıyanların diğer bireylere oranla daha fazla suç işleme ihtimalleri olduğunu ve 

bundan dolayı suçluluğun bireysel özelliklerinin sonucu olarak görüldüğü yargısına 

varabilirler151. 

 Yukarıda da bahsedilen Lombrosso, suç ile beden yapısı arasında bağlantı 

kurarak suç ve suçluluğu oluşturmada bireyin fizik yapısındaki özelliklerin başlıca 

rolü oynadığını ileri sürer152.  Lombrosso, pozitivist eğilimine uygun olarak suçluları, 

akıl hastası suçlu, saralı suçlu, tesadüfi suçlu şeklinde sınıflandırmıştır153. 

Bazı insanlar suçlu doğar. Doğuştan suçluluk suçlu insanların farklılık 

gösteren vücut yapısına sahip oldukları görüşü ile de desteklenmektedir154. 

Lombrosso daha sonra sosyal çevrenin rolünü kabul ederek teorisini yumuşatmıştır. 

 Bireysel nedenler arasında ırsiyette vardır. Ana- babanın kromozomları içinde 

bulunan genler yoluyla iletilen kimyevi direktiflerin çocukta suçluluğa neden olup  

 

___________ 

148. A.e. 
149. Ulak, a.g.e., s.6 
150. Özkan, a.g.e.,s.123 
151. Attar, a.g.e.,s. 19 
152. Sokullu Akıncı, a.g.e, s.130 
153. A.e. 
154. Füsun Sokullu Akıncı, Kriminolojik Açıdan Fail, Mağdur ve Suç, Đstanbul , 1993, s. 98 
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olmadığı araştırma konusu olmakla beraber kalıtım yoluyla geçen bazı hastalıkların 

suçluluğa etkisi mümkündür155. 

 Yine bireysel faktörlerden bir diğeri zeka geriliği ve ruhsal bozukluklardır. 

Çocuktaki zeka geriliği çevresindekilerle ilişkilerinde göstereceği uyumu 

güçleştirecek, zamanla bu uyumsuzluk diğer faktörlerinde etkisiyle suç olarak 

belirecektir156. Çocuğun yetişkinliğe doğru ilerlediği evrede  ergenlik dönemi kimlik 

kargaşasına yol açtığı ve bu kargaşa içindeki kimlik arayışının uyumsuz arayışlara 

neden olduğu bilinmektedir. Bazı çocuklar bakımından bu uyumsuz arayışlar suç 

işlenmesi şeklinde ortaya çıkıp topluma etki etmektedir157.Bireysel nedenler sadece 

çocuktaki zeka geriliği veya ruhsal bozukluklar şeklinde ifade edilmemeli aynı 

zamanda kalıtım nedeniyle teşekkül etmiş fizik bozukluklar da çocuğun  sosyal kabul 

görmesine engel olabilmekte bu duruma verdiği tepki de suç olarak tezahür 

edebilmektedir158. 

 Bireysel nedenlerden sonra diğer bir suç işleme nedeni ailedir. Çocuğun hem 

fizyolojik hem de sosyal ihtiyaçlarını karşıladığı, kişiliğinin ahlaki ve sosyal 

değerlerinin geliştiği yer burasıdır. Sorunsuz ve normal bir düzeni olan ailede yetişen 

bir çocuğun suç işlemesi düzeni bozuk bir ailede yetişen çocuğa göre düşük bir 

ihtimaldir. Çünkü yapılan araştırmalar hiçbir toplumsal koşulun suçlulukta bozuk 

aile düzeni kadar etkili olmadığını saptamıştır. Bu nedenle ailenin çocuğun yanında 

sergilediği davranışları iyi ya da kötü özellikleri bir model olarak aldığı anne babası, 

çocuk üzerinde etkili birer faktör olacaktır. Anne ve babanın iyi ve kötü durumunun 

düşük olup, çocuğu anlama olanağı vermemesi yine anne babadan birinin  

ölmüş ya da ayrılmış olmaları, çocuğun suç işlemesi üzerinde etkili faktörlerdir. 

Çocuğun içerisinde yetiştiği kalabalık ya da çekirdek aile de suç nedeni olarak 

nitelendirilebilir. Kardeş sayısı, tek yada çok kardeşli olma, aile içinde fazla ilgi ve 

sevgi görme ya da tam tersi ilgisiz ve sevgisiz kalma çocuk üzerinde olumsuz bir etki 

oluşturacaktır.  

___________ 

155. Tayfun, a.g.e., p.18 
156. Ulak, a.g.e.,p.13 
157.Gülay Öter, “Çocuk Suçluluğunda Ailenin Fonksiyonu ve Farik- Mümeyyizlik Kavramı”, Yüksek 
Lisans Tezi, Đstanbul, 1994, s.10 
158. Sulhi Dönmezer, Kriminoloji, 6. bs., Đstanbul, Fakülteler Matbaası, 1981, s.41 
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Yine ailenin ekonomik durumunun kötü olması, çocuğun sıkıntı, aşağılık 

duygusuna kapılmasına neden olacaktır159. Bunların dışında aile içinde disiplin 

olmamasının ya da fazla olmasının da suça etkisi vardır. Tutarlı bir disiplinden 

yoksun bir ailenin çocuğun suç işlemesinde etken olduğu kriminologlarca ortaya 

konulmaktadır160. Zira aile çocuğun temel gereksinimlerini karşılamakta ve çocuğun 

toplumla sosyal uyumunu sağlamaktadır.Kültürel değerleri çocuğa aşılayan bir 

kurum görevi icra eden ailenin sosyal kontrol grubu olarak etkisinin azalması çocuk 

suçluluğunda etkili bir faktör olacaktır161.  

 Ailenin çocuk suçluluğu üzerindeki etkisinde aile içi şiddet önemli bir 

etkendir. Aile içinde katı disiplinin, çatışmalı bir hayatın yaşandığı ortamların çocuk 

suçluluğunda fail üzerinde etkili olduğu ileri sürülmektedir162. Aile içi şiddete 

uğrayan ve bu nedenle; sevilmediği, istenmediği hissiyle büyüyen bir çocukta 

sağlıklı bir kişilik gelişimi seyretmeyecektir163. Nitekim aile içi şiddet sonucu 

travmaların en çok izlendiği gruplar; yaşlı kadınlar ve çocuklardır164. Ailesi 

tarafından şiddet gören çocuk, yaşadığı bu zorluktan kurtulmak konusunda kaçışı 

çare görmekte165, kaçışın neticesinde; sokakta yaşamaya başlama, devamında suça 

itilme beraberinde gelmektedir. Sokakta işlenilen suç hem sokaktaki yaşam 

mücadelesinden hem de kendini kabul ettirme saikinden kaynaklanmaktadır166. 

Sokakta yoldan geçenlerden para talep etme, kabul görmeyen taleplerine karşılık 

olarak da şiddet uygulama bunun bir örneğidir167. Aile içi şiddet, sadece çocukların 

_____________ 

159. Ulak, a.g.e., s. 13 
160. Füsun Sokullu Akıncı, “ Çocuk Suçluluğu Kriminolojisinde Aile Faktörü” , Adliye ve Çocuk 
Suçluluğu Sempozyumu: 26-28 Ekim 1992, Đstanbul, Marmara Üniversitesi Yayını, 1993, p. 131 
161. Sokullu Akıncı, Kriminoloji, s.162 
162. Mehlika Sevda Dağlar, “11-15 Yaş Arası Çocuk Suçlularda Aile Đçi Şiddet ve Davranış 
Problemlerinin Suçta Tekrar Đle Đlişkisi”, Doktora Tezi, Đstanbul, 2004, s.88 
163. Füsun Sokullu Akıncı, “Kriminoloji ve Viktimoloji Bağlamında Aile Đçi Şiddete Genel Bir 
Bakış”, Suçla Mücadele Bağlamında Türkiye’de Aile Đçi Şiddet, Ülke Çapında Kriminolojik-
Viktimolojik Alan Araştırması ve Değerlendirmesi, 1. bs., Đstanbul, Beta Yayıncılık, 2003, s.9 
164. Yener Ünver,” Türkiye’de Aile Đçi Şiddetin Boyutları, Nedenleri ve Çözüm Önerileri”, Suçla 
Mücadele Bağlamında Türkiye’de Aile Đçi Şiddet, Ülke Çapında Kriminolojik-Viktimolojik 
Alan Araştırması ve Değerlendirmesi, 1. bs., Đstanbul, Beta Yayıncılık, 2003, s.23 
165. Hans- Dieter Schwind, “Sokak Çocukları”, Çev. Yener Ünver, Çocuklar ve Suç-Ceza,  1. bsk., 
Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005, s.84 
166. Hana Permien, Gabriela Zink , “Sokakta Günlük Yaşam”, Çev. Hakan Hakeri, Çocuklar ve Suç-
Ceza, 1. bsk. , Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005, s.205 
167. Rüdiger Heins, “Sokak Çocukları”, Çev. Hakan Hakeri, Çocuklar ve Suç-Ceza, 1. bsk., Ankara, 
Seçkin Yayıncılık, 2005, s.197 
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şiddet faili olmasında değil aynı zamanda mağdur olmasında etkilidir168. 

 Aile içi şiddetten daha geniş bir şekilde çocuk istismarı duygusal, fiziksel, 

cinsel ve eğitimsel şekilde olabilmektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde ortaya 

çıkan istatistikler suçluluk ile istismar arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koymuştur. 

Đstismara maruz kalmış çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar göstermektedir ki, 

suça itilme ve bu boyuta ulaşmayan belli başlı sosyal problemlere sıkça 

rastlanmaktadır169. 

Anne babanın, kardeş ve diğer akrabaların suçluluk durumları da çocuk 

üzerinde etkili birer faktördür170. 

 Çocuk suçluluğu üzerinde etkili bir diğer faktör olan çevresel faktörleri ise, 

okul çevresi, iş çevresi, boş zamanlarını geçirdiği çevre şeklinde ayırmak 

mümkündür.  

Okul aileden sonra çocuğun kişisel gelişmesinde etkili bir kurumdur. 

Nitekim, Victor Hugo “Bir okulun yapılması, bir hapishanenin kapanması demektir.” 

sözüyle eğitim ile suçluluk arasındaki doğrudan ilişkiyi de vurgulamaktadır171. 

Okulun ilk işlevinin eğitim olup daha sonra bilgi aktarımı amacının gelmesi gerekir. 

Ancak böyle bir anlayış olduğu takdirde suç işlemenin önüne geçilebilir. Nitekim 

yapılan araştırmalar da göstermektedir ki bilgi alışverişi işlevinden uzaklaşmayan bir 

okul çocuk suçluluğuna sebebiyet vermeme ya da önleme amacına da uzaktır. 

Olması gerektiği gibi çocuğun kişisel gelişimine katkıda bulunan ve daha sonra bilgi 

aktarma görevini edinen bir okul da çocuğun suç işlemesinde bir etkendir. Şöyle ki 

öğretmenin çok sevilerek, ona aşırı derecede bağlanılması, çocuğun öğretmeninin 

sevgisini kazanabilmesi için anti-sosyal davranışlar sergilemesine neden olabilir. 

Tam tersi bir durum; öğretmenin hiç sevilmemesi de suçluluğa neden olabilir. 

Derslerle alakalı olarak çocuğa yapılan aile baskısı çocuğun kendine veya 

başkalarına zarar vermesine sebep olabilir. Okul çocuğun aileden sonra ilk adımını 

attığı yer olduğu için kendi yaşıtları ile kurduğu ilişki çocuğun kişilik gelişiminde 

_____________ 

168. Wolfgang Heinz, “Genç Đnsanların Suçluluk Gelişimi- Gençlik Ceza Hukukunun Sertleştirilmesi 
Đçin Bir Vesile Mi?”, Çev. Yener Ünver, Çocuklar ve Suç-Ceza, 1. bsk., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 
2005, s.156 
169. Đşman ,a.g.e. s.17 
170. Ulak, a.g.e., s.14 
171. Nüvit Kuzuoğlu, Okul ve Çocuk Suçluluğu, Đstanbul , Đstanbul Üniversitesi Pedagoji Enstitüsü 
Yayını, 1980, p.205-208 
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etkilidir. Şayet çocuk sosyal kümeye kabul edilmez ise, bu çocuğun toplumun 

dışında kalmasına zorlayıcı bir neden olacaktır. Toplum dışı bir çocuk da suça 

sürüklenmeye adaydır.  

 Okul dışında bir başka çevresel neden iş çevresidir. Genelde ekonomik 

yetersizlik yaşayan ailelerde görülen ya da okul hayatında başarısız olan çocuğun iş 

yaşamına erken atılarak çoğunlukla az ücretle , yoğun ve uygunsuz işlerde adeta 

sömürülerek çalışması çocuğu suça iten bir neden olabilir172. 

 Ayrıca çocuklar çalıştıkları işler dolayısıyla alkol ve uyuşturucu madde 

kullanan cinsel sapıklıklar gösteren veya anti sosyal davranışlarda bulunan 

kimselerle ilişki kurmak zorunda kalmaktadırlar. Bu da onların gelişmelerini 

olumsuz etkilemektedir173. 

 Çevresel faktörlerden bir diğeri boş zamanların geçirildiği çevredir ki bu 

çevre genelde sokak olup çocukları kendileri için tehlikeli çete ve gruplarla 

arkadaşlığa ve dolayısıyla suça yöneltmektedir. Boş zamanların televizyon izleyerek 

geçirilmesi halinde de bu yolla aktarılan şiddeti özendirici yayınların ve reklamların 

suça teşvik ettiği söylenebilir. Eğer çocuk boş zamanını uygunsuz kimselerin 

toplandığı arkadaş ve oyun gruplarına katılarak ve kanunlara aykırı hareket etme 

alışkanlığını kazanmış çocuk ve gençlerin teşkil ettiği gruplara girerek geçiriyorsa bu 

çocuk için anti sosyal eğilimlerin elde edilmesi yönünden kolaylaştırıcı bir zemin 

olacaktır174. 

Terör grupları ve ekonomik suç örgütlerince, yoksul ailelerden kiralanarak 

suç işlemek için eğitilen çocukların örgütler bünyesinde sayılarının giderek arttığı 

güncel ve bilinen bir meseledir. Dolayısıyla çocukların suç işlemek için eğitilmeleri, 

çocuğun suça teşvik edilmesi ve bu uğurda kendini geliştirmesi sonucunu 

doğurmaktadır175.  

 Endüstriyel gelişme birçok toplumsal ve ekonomik kuralı değiştirmekte hızlı 

kentleşme ve toplumsal hareketliliğin artması sonucunu doğurmaktadır. Bu 

___________ 

172. Ulak, a.g.e., s. 18 
173. Ilçi, a.g.e.,s. 23 
174. Ulak, a.g.e.,s.19 
175. Ünver, “Đstanbul’daki Sokak Çocukları, Rehabilitasyon Çalışmaları ve Öneriler”, Güncel Ceza 
Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları, s. 21 
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hareketlilikte insanları bulundukları bölgenin sefaletinden kaçıp, işgücü talebinin 

nispeten fazla olduğu sanayi merkezlerine yöneltmektedir176. 

 Çocuk suçluluğunda etkili diğer bir faktör de göç olgusudur. Kırsal kesimden 

kente göç ederek bir kültür bocalaması içine giren, eski otoritelerden sıyrılıp şehrin 

serbest ve bağımsız akışına katılmak isteyen çocuklarda ve yabancı ülke vatandaşları 

tarafından düşmanca muamele gören çocuklarda suç işleme oranının fazla olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu nedenle göç, çocuk suçluluğunda bir neden olarak kabul 

edilebilir. Çocuk yeni katıldığı çevreyle özdeşleşmek ve o çevrece kabul edilebilmek 

için kendinde olmayan fakat o çevrede olan özellikleri benimsemektedir ki bu da 

çocuğun suç işlemesine neden olmaktadır. 

 Bu sebeplerin dışında arkadaşlık ve sonucunda iştirak halinde suç işlemede 

bir faktördür177. 

Ekonomik nedenler ve eğitim sorunu doğrudan çocukların suç işlemesinde 

etkili olmakla birlikte aynı zamanda çocuğun aile ortamından kopması sokaklarda 

yaşamaya başlaması ve hayatını devam ettirmek için de suç işleme yolunu tutmasına 

sebep olmaktadır. Bu çocuklar aynı zamanda uyuşturucu madde ve sigara bağımlısı 

da olmaktadırlar. Sadece eğitim ve ekonomik nedenler değil aynı zamanda ailevi 

sorunlar da etkilidir. Ancak, ekonomik nedenlerin dolaylı bir takım neticeleri de 

mevcuttur. Şöyle ki, maddi bakımdan zorda olan ailenin çocuğu, terör ya da 

ekonomik suç örgütlerince, her ay aileye belirli miktarlarda para ödenmek üzere 

kiralanıp, suç işlemek üzere eğitilmekte ve o örgütün uygun gördüğü yerlerde 

barındırılmaktadır. Çocukların özellikle, suç işleme istatistiği yüksek olan 0-12 yaş 

grubu çocukların cezai sorumsuzluğundan yaralanmak suretiyle örgütlerce 

kullanılmaları görülmektedir178.  

Bu gibi sebeplerin , çocukları suça yönelttiğinin bilincinde olarak bir yandan 

önleyici tedbirler almak bir yandan da infaz kurumlarının niteliğini yükselterek 

tekerrürü önlemek gerekir179. Ülkemizde bu gibi nedenler şekil değiştirerek 

____________ 

176. Sulhi Dönmezer, “Çocuk ve Gençlik Suçluluğunda Boş Zamanların Rolü”, ĐÜHFM, C.30, S. 1-
2, 1964, s.344 
177. Ulak, a.g.e.,s. 20 
178. Ünver, a.g.e.,s. 19 
179. Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi ve Küçük Suçlular Hakkında Tatbiki Gereken Tedbirlere 
Müteallik Rapor, Đstanbul, Đ.Ü. Türk Kriminoloji Enstitüsü Yayını, 1950, s. 20 
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varlığını sürdürmektedir. Önemli olan çocuk suçluluğunun sebeplerinin farkına 

vararak yasal düzenlemelerin eksiksiz ve çelişkisiz yapılmasıdır. Çocuğu koruyucu, 

önleyici ve çocuğa özgü hükümlerin ihdas edilerek, çocuğun hukuki konumundan 

yaralananların önüne geçilecek hukuki düzenlemeler yapılması gerekmektedir180. 

 b. Çocuk Suçluluğu ve Türkiye’de Çocuk Suçluluğunun 

Özellikleri 

 Çocuk suçluluğu birçok yazarca tanımlanmaya çalışılmıştır. Kimine göre, 

çocuk suçluluğu “Bir çocuktaki anti-sosyal eğilimlerin yasa müdahalesini 

gerektirecek bir duruma dönüşmesi”181 iken, kimine göre, “suç teşkil eden bir cürüm 

ya da kabahat işlemiş küçüğün suçluluğudur”182. Suçluluk hakkında yapılan genel 

tanımlamalardan farklı olarak çocuk suçluluğu kavramı yaş faktörü bakımından 

sınırlama getirmektedir183. Çocuk suçluluğu nitelemesi; tamamıyla suçluluk olarak 

görülmeyen davranış tarzlarını da kapsar184. 

Çocuk suçlulara yetişkin suçlulardan farklı biçimde yaklaşılmaktadır. 

Çocuğun bedeni, fiziksel gelişimi ile birlikte toplumda hakim olan değer yargıları ve  

bu yargıların bağlantılı olduğu davranış normlarının içeriğini anlama yeteneği 

gelişmektedir185. Çocuk, fail olarak suça karışmış olduğu takdirde içinde bulunduğu 

fiilin ahlaki kötülüğünü idrak edebilmesi için kişiliğinin olgunlaşmış olması 

gerektiğinden belli yaşa kadar sorumsuz olduğunun kabulü gerekir186. Zira temelleri 

atılmış bulunan, yapılması ya da yapılmaması gereken davranışlar alışılmış bir hal 

alıncaya kadar çocukta gelişme kaydeder187.  

 Günümüzde modern ceza hukuku, çocukluğun – ki bazı yazarlarca yaş 

küçüklüğü olarak ifade edilir188- kusur yeteneği üzerinde etkili bir kavram olduğunu 

kabul etmektedir. Ancak bu aşamaya gelene kadar cezanın tayininde yaşın dikkate 

___________ 

180. Ünver, a.g.e., s.21 
181. Yavuzer, a.g.e., s.289 
182. Haluk Yavuzer, Ülkemizde Suçlu Çocuklar Sorunu ve Çocuk Mahkemeleri Yasasının Psiko-
Sosyal Açıdan Önemi, Đstanbul, Edebiyat Fakültesi Yayını, 1981,s.481 
183. P. Lutz, Çocuk Suçluluğu, Ankara, Yeni Cezaevi Matbaası, t.y. s.6 
184. Timur Demirbaş, a.g.e., s.157 
185. Kayıhan Đçel, vd. , Suç Teorisi, 2.bs., Đstanbul, Beta Yayıncılık, 2004, s.209 
186. Đşman, a.g.e.,s. 4 
187. Üstünel,. a.g.e, s.28 
188. Aksay, a.g.e,s. 8 
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alınmadığı, herkesin aynı derecede sorumlu tutulduğu görülmüştür. Sanayi 

devriminin etkileriyle , çocuk suçluluğunda görülen artış bu konuda araştırmalar 

yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. Kanunda suç olarak nitelendirilen fiili 

gerçekleştiren kişinin kusurlu sayılabilmesi için hem kusurlu hareket edebilme 

yeteneğine sahip olması hem de somut olayda kusurlu hareket etmiş olması gerekir. 

Bu itibarla kusur; bir fiilin kusur yeteneğine sahip olan kişi tarafından yapılması 

halidir ve fail hakkında yapılan bir yargıyı içerir189. Kişinin kusurlu olduğunu 

söyleyebilmek için öncelikle kusur yeteneği olması gerekir190. Bu nedenle 

kusurluluğu, kusur ve kusur yeteneği şeklinde ayrıma tabi tutarak incelemek 

gerekir191. Kişinin kusurundan söz edebilmek için öncelikle eylemi işlediği sırada 

davranış normunun gerektirdiği şekilde karar verebilecek iktidara, yeteneğe sahip 

olması gerekir192. Kusur yeteneği ile sorumluluk, karıştırılmamalıdır. Sorumluluk, 

kişinin suçu işledikten sonra yükümlülüklere tabi olmasını belirtir. Kusur yeteneği 

sorumluluktan önce gelir. Sıralama önce kusur yeteneğine sahip kişinin somut olayda 

kusurlu olup olmadığı, daha sonra sorumlu olmasıdır193 . Kusur yeteneği, suçun bir 

unsuru olmayıp, kusurlulukla çok sıkı biçimde ilgilidir. Kusurluluğun bulunması için 

aranan kişisel bir niteliği ifade etmektedir. Kusur yeteneğine sahip kişiler, 

hareketlerinin anlamını kavrayabilecek ve bunları yapmayı isteyebilecek durumda 

olan kişilerdir194. Kusur yeteneğinin aranacağı zaman, fiilin işlendiği zamandır195. 

Kusur yeteneği bulunmayan kimsenin kusurlu davranabilmesi mümkün 

olmadığından, suçun yapısal unsurlarından kusurluluk gerçekleşemeyecek ve 

dolayısıyla suç ortaya çıkmayacaktır196.Yapılan  

_____________ 

189.Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Veli Özer Özbek,Ceza Hukuku Genel Hükümler ve Özel 
Hükümler:Kişilere ve Mala Karşı Cürümler,2.bsk.,Ankara, Turhan Kitabevi,2003,s.71, Đzzet 
Özgenç,Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi Genel Hükümler,1.bsk, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005, s.253  
190. Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4. bsk., Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005,s.165 
191. Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. bsk., Ankara, Seçkin Yayınları, 2005, 
s.288 
192. Đçel, vd., a.g.e., s. 205, Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökçen, A. Caner Yenidünya, Ceza 
Hukuku Genel Hükümler 1. Kitap, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2002, s. 538  
193. Yener Ünver, “Ceza Hukukunda Akıl Hastalığı ve Ceza Sorumluluğuna Etkisi”, Yüksek Lisans 
Tezi, 1989, s.80 
194. Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, II. Kitap Genel Kısım, 10. bs., 
Đstanbul, Beta Yayıncılık, 1994, s. 145 
195. Dönmezer, Erman, a.g.e., s. 153 
196. Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. bsk., Ankara, 
Seçkin Yayınları, 2006, s.877 
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değerlendirme sonucunda kusur yeteneğine sahip olmadığı anlaşılan ve bu nedenle 

suç oluşmadığından, ceza verilemeyecek olan, akıl hastaları , çocuklar ve uyuşturucu 

alkol tutkunları bakımından emniyet tedbiri yargılaması yapılacaktır197. Emniyet 

tedbirleri, isnat yeteneği olmayan kişi tarafından işlenen ve yasadaki tipe uygun, 

hukuka aykırı eylemi nedeniyle uygulanan  ve ileride bu kişinin tekrar suç işlemesine 

neden olabilecek tehlike halini ortadan kaldırmaya yönelik , sanığın tehlikeliliğiyle 

orantılı, toplumun savunulması amacına yönelik yaptırımlardır198. Çocukluk ya da 

yaş küçüklüğü kavramı bir ceza hukuku kurumu olarak suç genel teorisi içinde yani 

suçun unsurları kısmında yer alır. Bu kavram daha çok suçun manevi unsuruyla yani 

kusurlulukla bağlantılıdır. Kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesi; suç genel teorisi 

tarafından kabul edilen suçun unsurları arasında yerini almıştır, bu da manevi 

unsurdur, yani kusurluluktur199.  Failin kusurlu hareket edebilme yeteneği ile 

sorumluluk paralel olduğu için bu konunun kusurluluk unsuru ile iç içe olması 

doğaldır200.  Kusur yeteneği kusur ilkesine dayanmaktadır201. Faile ancak eylemi 

isnat edilebilirse, ona kusur yüklenebilir ise ceza verilebilir202.Çocuğun suç 

işlemesine neden olan etkenlerin farklılığı ve çocukların fizyolojik olarak 

farklılıkları, çocukların yetişkinlerden ayrı değerlendirilmesini gerektirmiştir. 

Çocuğun yetişkinlerden farklı ele alınması da ona farklı ceza, yargılama ve infaz 

rejimlerinin uygulanması sonucunu doğurmuştur. Çocuğun cezalandırılmasından çok 

ıslah edilmesi ve topluma kazandırılması amaç edinilmiştir. Çocuk mahkemelerinin 

kurulması ve çocukların cezai sorumsuzluk, şartlı sorumluluk dönemlerinin 

öngörülmesi bu eğilimin bir sonucudur203. Ancak  

______________ 

197. Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, 11. bsk., Đstanbul, Vedat kitapçılık, 2005, s.630 
198. Mehmet Uğur, Türk Hukukunda Cezaların ve Güvenlik Önlemlerinin Đnfazı ve Hakimin 
Đnfaza Katılması, Ankara, Yetkin Yayıncılık, 2003, s. 207 
199. Bahri Öztürk, “2253 Sayılı Çocuk Mahkemeleri Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanununun (Çocuk Mahkemeleri Kanununun= ÇMK) Uygulanmasında Ortaya Çıkan 
Muhakeme Hukuku Sorunları”,  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk 
Suçluluğu Sempozyumu 26-28 Ekim 1992, 1993, s.187 
200. Aksay, a.g.e., s. 8 
201. Hans-Ludwig Schreiber, “Hukuksal ve Psikiyatrik Kategoriler arasında Adli Rapor”, Tıp ve 
Ceza Hukuku, 1. bsk., Ankara, Seçkin Yayınçılık, 2004, s.12 
202. Hans-Ludwig Schreiber, “Psikiyatrik ve Hukuksal Kriterler Arasında Kusur Yeteneği 
Değerlendirilmesi”, Tıp ve Ceza Hukuku, 1. bsk., Ankara, Seçkin Yayınçılık, 2004, s.28 
203. Balo, a.g.e., p.111-112 
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cezai sorumsuzluk yaşının üst sınırının çok düşük tutulmaması gerekmektedir204. 

Uluslar arası düzenlemeler de; tüm çocukların haklarını ve maruz kalmalarını ve suç 

işlemede kullanılmalarını önleyen ve evde okulda veya diğer hiçbir kurumda sert ve 

aşağılayıcı ceza ve iyileştirme tedbirlerinin konusu esenliklerini geliştirmeyi ve 

korumayı amaçlayan yasalar ve yönetmelikler kabul edilmesini ve uygulanmasını 

(Riyad kuralları m.52), çocuğun yararı devamlı gözeten yasal düzenlemeler 

yapılması gerektiğini ( Riyad Kuarlları m.53), çocukların daha fazla 

damgalanmasını, mağduriyetini ve cezalandırılmasını önlemek için, bir yetişkin 

tarafından işlendiğinde suç olarak görülmeyen ve cezalandırılmayan fiiller bir genç 

tarafından işlenirse yaptırıma bağlanmamasını öngören yasal metinler kabul 

edilmemesi gerektiği (Riyad Kuralları m. 56) şeklinde düzenlemeler yapıldığı 

görülmektedir. Tüm bu gelişme ve düzenlemeler yaş küçüklüğünün isnat kabiliyeti 

üzerindeki etkisinin kabulü  ile, çocuklara genel ceza hukukundan farklı, terbiye, 

eğitim amaçlarının ön planda olduğu, çocuğu koruyup onun çıkarına uygun olarak 

rehabilitasyonu sağlayan bir çocuklara özgü ceza hukukunun oluşturulmasına ve 

çocuklar özel statüsünün oluşmasına neden olmuştur205. 

 Bu nedenle yukarıda da izah edildiği gibi suç işlemiş çocuklar bakımından 

TCK’nin 31. maddesinde; on iki yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğu 

olmadığı kabul edilmiştir. Bu çocuklar hakkında ceza kovuşturması yapılamaz, 

sadece güvenlik tedbiri uygulanabilir.  

 Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş fakat onbeş yaşını doldurmamış 

çocukların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya 

davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza 

sorumluluğu yoktur ve güvenlik tedbiri uygulanır. Đşlediği fiili algılama ve bu fiille 

ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde bu çocuklara ceza 

indirimli olarak uygulanacaktır.  

 Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını 

____________ 

204. Ümran Sölez Tan, “ 2253 Sayılı Çocuk :Mahkemeleri Kuruluşu Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun  Tasarısı ve Uygulama”, 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu 26-28 
Ekim 1992, 1993, s.307 
205. Ilçi, a.g.e., s.30,31 
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doldurmamış olan kişiler hakkında da ceza indirilir. 

Yukarıda ayrıntılı açıklandığından dolayı bu bölümde sağır- dilsiz olup suç 

işlemiş çocuklar hakkındaki düzenlemelere yer verilecektir. 

 TCK, sağır- dilsizlikte de yaş küçüklüğüne ilişkin devreler öngörmüştür. TCK 

m:33’e göre; fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış çocuklara ilişkin 

hükümler, onbeş yaşını doldurmamış sağır ve dilsizler hakkında, oniki yaşını 

doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkındaki hükümler onbeş 

yaşını doldurmuş onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hakkında , onbeş yaşını 

doldurmuş olup da on sekiz yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümler onsekiz 

yaşlını dolurmuş olup da yirmibir yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler 

hakkında uygulanır. 

 Kanun işitme yeteneğine doğuştan sahip olmayanların veya küçük yaşta bu 

yeteneği tamamen kaybedenlerin algılama yeteneklerinin de yeterince 

gelişmediğinden bahisle böyle bir düzenleme öngörülmüştür. 

 Mülga 765 sayılı TCK’nın 57. maddesi “Fiili işlediği zaman henüz on beş 

yaşını bitirmeyen sağır ve dilsizler hakkında takibat yapılmaz”, 58. maddesi, “Fiili 

işlediği zaman on beş yaşını bitirmiş olup da yaptığı işin neticesini fark ve temyiz ile 

hareket ettiği anlaşılamayan sağır ve dilsizlere ceza verilemez. Ancak fiil cürüm 

olduğu ve bir seneden fazla hapis cezasını veya daha ağır bir cezayı gerektirdiği 

takdirde yirmi dört yaşına kadar kalmak üzere 53. maddenin ikinci fıkrası hükümleri 

tatbik edilir. Eğer fail yirmi dört yaşını bitirmiş ise mahkeme, hakkında 46. maddede 

gösterildiği surette muamele yapılmak üzere kendisinin yetkili bir makama teslimini 

emredebilir.Ancak sağır dilsizin suçu işlemekte fark ve temyiz ile hareket ettiği 

anlaşılır ve işlediği zaman 18 yaşını bitirmemiş bulunursa, birinci fıkrası müstesna 

olmak üzere 54. madde hükümleri tatbik olunur. Sağır dilsiz 18 yaşını bitirip de 

yirmi bir yaşını bitirmemiş ise TCK 55. madde hükümleri uygulanır. Sağır dilsiz 

yirmi bir yaşını bitirmiş ise, ceza indirimli uygulanır.” hükümlerini getirmekte idi.  

 Türkiye’de istatistiki bilgilerin sağlıklı tutulmaması; suça sürüklenen çocuklar 

bakımından yeterli verilerin elde edilememesine neden olmaktadır. Karakol 

kayıtlarının yeterli olmaması ve kolluk kuvvetleri ile adli makamlara intikal etmeyen 

olaylar çocuklar tarafından işlenmiş bir çok suçun karanlıkta kalmasına neden 

olmaktadır. Mevcut istatistikler çocuk suçluluğunu olduğundan daha az 
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göstermektedir206. Ancak çocuk suçluluğunun özelliklerine suç türleri, çocukların 

cinsiyetleri ve oranları bakımından istatistiksel olarak bakıldığında bize durumu az 

çok gözler önüne sermesi bakımından  ,1989- 1992 yılları arasında elde edilen  

verilere bakmak faydalı olacaktır207. 

 Kızların suç işleme oranı en yüksek % 5,5 iken, bu oran erkeklerde %96,3 

‘tür. Bu verilerden erkek çocukların kızlara oranla suça itilmesinin daha fazla olduğu 

görülmektedir208. Suç türleri açısından; genel olarak çocukların en çok işledikleri suç 

hırsızlıktır. Bu suça ilişkin oran mahkemeye çıkarılan çocukların %70,8’idir. En çok 

işlenen diğer suçlar ise, müessir fiil, cinsel suçlar ve adam öldürmedir. Suç türleri 

açısından kız ve erkek çocuklara göre bir ayrım yapmak gerekirse, erkek çocuklar; 

cinsel suç, adam öldürme ve gasp suçlarının çoğunluğunu hatta tamamını işlemiş 

iken kızlar, hırsızlık suçunu erkeklere göre daha fazla işlemişlerdir209. 

 Yapılan istatistikler suç işlemiş çocukların sayısının her yıl daha da artmakta 

olduğunu göstermektedir210. Bu artan oranlara göre çocuklar tarafından işlenen 

suçlar, adam öldürme, ırza geçme, hırsızlık, müessir fiil, ırza tasaddi, konut 

dokunulmazlığını ihlaldir211. 

 Suç işlemiş çocukların ıslahı ve yeniden topluma kazandırılması öncelikle suç 

işlemelerinin önüne geçici eğitimin verilmesi, suç işleme sonrasında yeniden eğitme  

ve bu eğitim sonrası izleme şeklinde olmalıdır212. Ayrıca , toplumun suç işlemiş 

çocuğu dışlamayarak , kabul etmesi için kitle iletişim araçlarıyla eğitici yayınlar 

yapılmalıdır213. 

 Çocukların giderek artan gelişimleri, ruhsal ve içgüdüsel baskıları 

beraberinde getirmekte, bu baskılara karşı koyarken de sosyal çevresi ile kendisi 

arasında kurmak istediği denge ile bunalıma girmektedirler. Bu durumda suç  

 

____________ 

206. Yokuş Sevük, a.g.e., s.20 
207. Uluğtekin, a.g.e.,s.75 
208. A.e. 
209. A.e. 
210. Nurullah Kunter, “Suçlu Çocuklar ve Çocuk Mahkemeleri Kanunu Nasıl Olmalı?”, ĐÜHFM, 
C.15, S.1, 1949, s.56 
211. Naci Şensoy, “Çocuk Suçluluğunun .Aktüel Durumu ve Çocuklar Tarafından Kesretle Đşlenen 
Suçlar”,ĐÜHFM, C.13, S.3, 1947, s.428 
212. A.e. 
213. Yavuzer, Çocuk Suçluluğuna Yaklaşım Biçimleri ve Yeniden Eğitim, s.62 
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istatistiklerinde görülen artışın bir nedenini teşkil etmektedir214. 

3. Çocuk Mahkemeleri 

 a. Genel Olarak 

 Daha önce de belirtildiği gibi çocukların dış etkenlerden etkilenme konusunda 

yetişkinlerden daha zayıf oldukları, aynı zamanda da fizyolojik ve zihinsel açılardan 

korunmaya muhtaç oldukları kanıtlanmış bir veridir. Bu nedenle kanunda suç olarak 

tanımlanmış bir eylemi gerçekleştiren çocuğa uygulanacak yaptırımda özel birtakım 

durumların gözetilmesi gerekir215. Çocuğa verilecek ceza, bu cezanın infazı ve 

yargılama kuralları ve aynı zamanda yargılama makamları yönünden özel kuralların 

işlemesi zorunludur216. Çocuğun eğitimi ve ruhsal gelişimi bakımından ve adil 

yargılanmaları için çocuk yargılamasının gecikmeden sonuçlanması 

gerekmektedir217. Bu itibarla; suçlu çocuğun yargılanmasında onun sübjektif 

özellikleri dikkate alınarak onun topluma kazandırılması yoluna gidilecektir. Ancak; 

bu özelliklerin saptanması için de yargılamadan önce gözlem yoluna başvurulur.

 Çocukların ruhsal, bedensel yapıları ve sosyal gelişmeleri bakımından 

kendilerine uygulanacak yaptırımların kişiliklerine uydurulması gerekmektedir. 

Ayrıca; çocuğa ceza yerine , onu yeniden topluma kazandıracak terbiye ve ıslah 

amacı güden koruyucu tedbirlerin uygulanması yoluna gidilmesi gerekir. Çocuk 

mahkemelerinin kurulması bu düşünceler sonucu olmuştur.  

 Dünyada çocuk mahkemesi ilk olarak ABD’de kurulmuştur. Çocuk 

mahkemeleriyle ilgili ilk uluslararası çalışma da 1910 yılında Washington 

Kongresiyle yapılmıştır. Bu kongrede çocuklar için yetişkinlerden ayrı bir yargılama 

makamının oluşturulması gerektiği sonucuna varılmıştır.Đkinci çalışma;  

1911 yılında Paris’te yapılan Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi, üçüncü ise; 1931 

yılındaki Uluslararası Prag Ceza Kongresi olmıuştur218. 

 Hukuk sistemlerine bakıldığında , çocuk suçluluğu ve korunmaya muhtaç , 

uyumsuz çocuklarla mücadelede iki sistem gözetilmektedir. Bunlardan birincisi; bu  

_____________ 

214. Nihat Aycan, “Gençlerde Suçluluk”, Adalet Dergisi, C.78, S. 2, 1978, s.48-49 
215. Balo, a.g.e., s.117 
216. A.e., s.113 
217. Özkan, a.g.e.,s.178 
218. A.e. 
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çocuklarla ilgili meselelerin idari sistem içinde yerel idari organlar veya genel 

mahkemeler yolu ile çözümlenmesi, ikincisi ise; adli sistem içinde yer alan özel yargı 

organı çocuk mahkemelerince çözümlenmesidir. Genel kabul gören yukarıda da izah 

edilen sebeplerle adli sistem olmakla beraber Đsveç ve Đskoçya’da yargının ağır 

işlediğinden ve yargılama sonucu çocuğun damgalandığından bahisle yerel idari 

organlar eliyle meselelerin çözümlenmesi kabul edilmektedir219. Fakat bu sistemde 

dahi idari organın psikoloji, sosyoloji, psikiyatri bilgisi olan kişilerin oluşturduğu 

komitelerce oluşturulduğu ve bunların koşulsuz yetkilerinin korunmaya muhtaç olup 

haklarında tedbir uygulanacak çocuklara münhasır olduğu görülmektedir. Bunun 

dışındaki suçlu çocuklara ilişkin yetki ancak; mahkemenin meseleyi idari organa 

tevdi etmesi halinde mümkün olacaktır220. 

 Genel kabul gören sistem çocuk mahkemeleri sistemi olup suç işleyen 

çocukları suça iten nedenlerin ortaya çıkarılıp, kişiliklerinin tanınması, yaptırımın 

çocukların kişiliğine uydurularak çocuğun rehabilite edilip, topluma kazandırılması 

amacı güder. Tabii ki; bu usul uygulanırken, tıp, biyoloji, psikoloji ve sosyoloji 

bilimlerinin verileriyle hareket edilip, kin ve düşmanlık yerine sevgi ve anlayışla 

davranılması gerekir. Aynı bakış açısının; tutukevleri, adli sicil sistemi, mahkeme 

salonları, akli ve bedeni incelemeler için de geçerli olması ve bu kurumlarda 

çocuklara özgü bir sistemin olması gerekir221.  

b.  Türk Hukukunda Çocuk Mahkemeleri 

 Türkiye’de çocuk mahkemelerinin kurulması oldukça yenidir. Çocuk 

mahkemelerinin kurulmasına ilişkin ilk girişimler 1940’da yapılmış olsa da ilk tasarı 

1945’de hazırlanabilmiş, kanun 1979’da çıkarılmıştır. Yürürlük tarihi ise; 1982 

olarak öngörülmüştür. Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 

Usulleri Hakkında Kanun; 1993 yılında baştan başa bir değişiklik geçirmiştir222. 

 Bugün, Ankara, Đstanbul, Đzmir, Trabzon, Kocaeli ve Diyarbakır illerinde  ve 

Đstanbul’da Bakırköy, Beyoğlu, Kartal ve Üsküdar ilçelerinde  19 çocuk mahkemesi 

______________ 

219. Hacıoğlu, a.g.e., s.25 
220. A.e., s.26 
221. Ulak, a.g.e., s. 24 
222. Balo, a.g.e., s.114 
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kurulmuş olup, 16 tanesi faaliyete geçmiştir223. 

 ÇMK’ nun çıkarılış amacı; 19. yy’da çocuk suçluluğunda ortaya çıkan yeni 

eğilimlere bağlı olarak çocuğa ceza yerine tedbir uygulanması ve onların genel ceza 

mahkemelerinde değil, özel mahkemelerde yargılanması gerektiği idi. Her il ve 

ilçede; çocuk mahkemelerinin kurulması ve bu sayede, çocuğa uygulanmasına karar 

verilen tedbirlerin yanı sıra gözetimlerinin yapılması, korunmaya muhtaç çocukların 

adli yönden korunmalarının sağlanması idi. Bu amaçlar  7.3.1978 tarihinde sunulan 

gerekçede dile getirilmişti. 

 5395 sayılı ÇKK’da öngörülen çocuk mahkemeleri ve çocuk ağır ceza 

mahkemelerinden ileride bahsedilecektir.  

4. Sosyal Çalışmalar Ve Sosyal Đnceleme Raporları 

a. Sosyal Çalışmalar  

 Çocukların yetişkinlerden farklı psikolojik ve bedensel yapıya sahip olmaları, 

onların genel ceza yargılamasından farklı birtakım usullere tabi olmasını 

gerektirmiştir. Đşte bu farklı özelliklerden biri de ÇKK’da sosyal inceleme başlıklı 

üçüncü bölümünde açıklanan, sosyal incelemelerin yapılarak somut olarak ortaya 

çıktığı raporlar ve bu araştırma ve incelemeleri yapacak olan görevlilerin sahip 

olması gereken vasıflarıdır.  

 Sosyal inceleme; ÇKK’nın üçüncü bölümünde 35. maddede açıklanmıştır. 

Madde gerekçesi; sosyal inceleme raporlarının, kapsamı ve hazırlanmasına ilişkin 

hükümlerle beraber sosyal incelemenin kim tarafından ve hangi durumlarda 

yaptırılacağına açıklık getirmektedir. Sosyal inceleme; korunmaya muhtaç ve suça 

sürüklenen çocuklar hakkında yaptırılabilir. Madde metninde “ bu kanun 

kapsamındaki çocuklar” ifadesi kullanılmış olmakla beraber tanımlar başlıklı 3. 

madde bu hususa açıklık getirmektedir. Sosyal inceleme yaptırılmasına, mahkeme, 

çocuk hakimleri veya cumhuriyet savcılarınca karar verilir. Madde sosyal 

incelemenin “gerektiğinde” yaptırıldığını ifade etmektedir. Ancak; derhal tedbir 

alınması gereken durumlarda sosyal incelemenin daha sonra yaptırılması da 

mümkündür. Mahkeme veya çocuk hakimi tarafından çocuk hakkında sosyal 

____________ 

223. A.e.,s.114 
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inceleme yaptırılmaması halinde, bu durumun gerekçesi de kararda yer alacaktır. 

Talep üzerine yapılan sosyal inceleme; çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal 

çevresini gösterir nitelikte olacaktır ki , bu durum çocuğun özelliklerinin belirlenerek 

yaptırımın ya da tedbirin kişiselleştirilmesi gerektiğini teyit eder. Yine ÇKK’nun 7. 

maddesinde; koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında 

sosyal inceleme yapılmasına karar verilmesi durumunda sosyal inceleme 

yapılacaktır. Nitekim  KÜÇAS’ın 16. maddesine göre, “önemsiz suçlar dışındaki 

bütün davalarda cezaya hükmetme öncesinde ve yetkili makamın bir koruma 

tedbirine karar vermesinden önce, yetkili makam tarafından olay hakkında öngörülü 

bir biçimde karar verilmesini kolaylaştırmak için, çocuğun geçmiş yaşamı ve halen 

içinde yaşadığı koşullar ve suçun işlendiği şartlar gereği gibi araştırılır. 

 Sosyal araştırma görevlileri icra ettikleri görev itibariyle önemli bir 

noktadadırlar. Bu nedenle de sosyal araştırma görevlilerinin nitelikleri ve görevleri 

ÇKK’da ayrıca düzenlenmiştir.   

 Maddenin son fıkrasında, hakkında sosyal inceleme yapılacak çocuğun, 

incelemeye tabi tutulacak çevresinin çocuk mahkemesi veya çocuk ağır ceza 

mahkemesinin yetki alanı dışında olması halinde, davayı gören mahkemenin talimatı 

ile çocuğun bulunduğu yerdeki mahkemece inceleme yaptırılacağı ifade edilmiştir. 

Mahkeme Büyükşehir Belediye sınırları içinde kalan yerlerde, mahkemede görevli 

bulunan sosyal araştırma görevlisini görevlendirileceği gibi, çocuğun bulunduğu yer 

mahkemesi tarafından da sosyal inceleme yapılmasını talep edebilir. Büyükşehir 

belediye sınırları içinde kalan yerler için mahkemenin böyle bir takdir yetkisi vardır. 

b. Sosyal Đnceleme Raporları 

 Sosyal inceleme raporlarının çocuk adalet sisteminde ilk ortaya çıkışı oldukça  

yeni olsa da , 1930’lardan bu yana rapor ve kitaplarda söz edildiği görülmektedir224.  

 5395 sayılı kanunun sosyal inceleme başlıklı 35. maddesinin , sosyal 

inceleme raporu, raporun kapsamı ve raporun hazırlanmasına ilişkin hükümlere yer 

vermektedir. 

 Suça sürüklenen çocuklar hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma ile 

____________ 

224. Sevda Uluğtekin, Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal Đnceleme Raporları, Ankara, Türkiye Barolar 
Birliği Yayını, 2004, s.83 
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koruma ihtiyacı bulunan çocuklar hakkında yürütülen inceleme ve tedbirlerin 

uygulanması aşamalarında , muhakeme sujelerine tanınması gereken takdir yetkisinin 

kullanımında en önemli fonksiyonu sosyal inceleme raporları icra etmektedir225. 

Sosyal inceleme raporunda; çocuğun korunması ve uygulanacak tedbir ile toplumla 

bütünleşerek, rehabilite edilmesi gibi amaçlarla; çocuk çevresi, onu suça iten 

sebepler değerlendirilir ve karar merciinin önünde karara zemin oluşturacak veriler 

sunulur. 

 Bilindiği üzere; TCK 31. maddesinde; suçu işlediği tarihte oniki yaşını 

bitirmiş fakat onbeş yaşını bitirmemiş olan kişilerin, işlediği suç açısından 

davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olduğunun belirlenmesi halinde ceza 

sorumluluğu olduğu kabul edilir. Bu grup yaş küçüklerinin ceza sorumluluğunun 

olup olmadığını tespit edecek olan çocuk hakimidir ki bu tespiti yaparken, çocuğun 

içinde bulunduğu aile koşulları, sosyal ve ekonomik koşullar ile psikolojik ve eğitim 

durumu hakkında uzman kişilerce hazırlanmış rapora ihtiyaç duyacaktır. Sosyal 

inceleme raporu ceza sorumluluğunun belirlenmesinde etkin rol oynayacaktır. Ancak 

hakim bu raporla bağlı değildir. ÇKK m. 35’in TBMM Adalet Komisyonunda 

değiştirilmesi gerekçesi olarak Komisyon raporunda belirtilen gerekçe; “… 

mahkeme tarafından takdirinde göz önünde bulundurulmak üzere hazırlanacaktır.” 

Đfadesi de bu durumu teyit etmektedir.  

 Özetle; sosyal inceleme raporu; çocuğun işlediği fiille ilgili olarak algılama 

ve irade yeteneğinin olup olmadığı konusunda bir değerlendirmeyi değil, 

mahkemenin bu hususa karar verilebilmesi için gerekli verileri sosyal inceleme 

raporunda belirtecektir. Mahkeme bu veriler dahilinde bir değerlendirme yapacaktır. 

Bu da sosyal inceleme görevlilerinin bir bilirkişi olarak değerlendirildiğini 

göstermektedir. Sosyal inceleme raporunun, hakimin değerlendirme yapabilmesi için 

gerekli verilerin kendisine sunulması işlevi olduğundan, suçun işlendiği tarihte 

çocuğun koşullarını gözler önüne serdiğinden; suç tarihinden uzun süre sonra , sosyal 

inceleme raporu istenmesi halinde suç tarihinin belirtilmesi hem sosyal çalışma 

görevlisinin araştırması, hem hakimin değerlendirmesinin doğruluğu hem de 
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çocuğun yararı bakımından yerinde olacaktır226. Çocuğa atılı suçun sosyal inceleme 

raporu isteminde belirtilmesi de sosyal inceleme raporunun içeriğinin çocuğun 

koşullarını hakime sunan bir içeriği kapsaması nedeniyle gereksizdir227. 

 ÇKK m. 4’e göre hakkında koruyucu veya destekleyici tedbire karar verilen 

çocuğun denetim altına alınmasına karar verilebilir. Hakim takdir yetkisine bağlı 

olarak bu konuda karar verdiğinde denetime ilişkin kurallar, ÇKK m.36-41 ile, 

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu hükümleri 

uygulanacaktır. Denetimi yapacak olan kurum çocuğun içinde bulunduğu yaş 

grubuna göre kanunda öngörülen kurumdur228.  

 ÇKK’nın denetim ile ilgili maddeleri tezimizin ikinci bölümünde denetim 

görevlileri bahsinde açıklanacağından burada DSK’nın ilgili hükümlerinden 

bahsedilecektir. DSK’nın 6. maddesine göre; Ceza ve Tevkif Evleri Genel 

Müdürlüğü bünyesinde Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu 

Daire Başkanlığı , adalet komisyonunun bulunduğu yerlerde ise, denetimli serbestlik 

ve yardım merkezi şube müdürlüğü ile koruma kurulu kurulur.Denetimli serbestlik 

ve yardım ile koruma hizmetleri, bakanlık merkez teşkilatında daire başkanlığı, taşra 

teşkilatında ise, şube müdürlükleri ve koruma kurulları tarafından yürütülür. Kanun 

ile daire başkanlığı ve şube müdürlüğüne verilen denetim ve diğer görevler yerine 

getirilir. 
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226. A.e.,s.398 
227. A.e., s..398 
228. Yusuf Solmaz Balo, Teori ve Uygulamada Çocuk Ceza Hukuku, Gözden Geçirilmiş 2. bsk., 
Ankara, Adalet Yayınevi, 2005, s. 234 
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

TÜRK HUKUKUNDA ÇOCUK MAHKEMELERĐ ĐLE ÇOCUK AĞIR 

CEZA MAHKEMELERĐNĐN YAPISI, ÇOCUK MAHKEMELERĐ ĐLE 

ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMELERĐNDE  KĐŞĐLER VE 

YARDIMCI KURUMLAR 

A. TÜRK HUKUKUNDA ÇOCUK MAHKEMELERĐNĐN ve ÇOCUK 

AĞIR CEZA MAHKEMELERĐNĐN YAPISI 

 Genel ceza hukuku dahilinde çocuk suçluluğu ile mücadelede başarısız 

olunması neticesinde çocuk ceza hukuku bağımsız bir hukuk dalı olarak ortaya çıktı. 

Suç işlemiş çocuklarla ilgili yargılamanın ve yaptırımların çocukların bedensel, 

ruhsal ve sosyal gelişimleri göz önünde tutularak uygulanması ve çocuğu tekrar 

topluma kazandırma amacı taşıması gerekir. Bu gereklilik de çocukların 

yargılanmasında genel yargılamadan farklı usul kuralları ve yargı organlarıyla, 

yardımcı kuruluşların kurulması sorumluluğunu beraberinde getirmiştir1. Ayrıca; 

çocuk yargılamasının çocuğun kişiliğinin araştırılması, kanunilik ilkesinin 

yumuşatılması, yargılamanın hızlandırılması ve basitleştirilmesi ilkelerinin 

gözetildiği uzmanlık esasına dayalı çocuk mahkemelerinin oluşturulmasını 

gerektirmiştir2. Ceza ve tedbirlerin uygulanmasından önce gerekirse suç işlemiş 

çocuğun aile, okul ve yakın çevresiyle ilgili koşulların çocuk mahkemeleri tarafından 

görevlendirilmiş sosyal hizmet uzmanları, psikolog, psikiyatr ve pedagog tarafından 

araştırılması gerekir3. Tüm bu kural ve usullerin uygulanmasının altında yatan asıl 

ilke özel önleme yani çocuğun caydırılması, eğitilerek topluma kazandırılması 

ilkesidir. 

 Hukuk sistemlerine bakıldığında çocuklarla ilgili meselelerin iki sistem içinde 

çözümlendiği görülmektedir. Yukarıda da izah edildiği üzere bunlardan ilki; suça 

itilmiş çocuklar ve korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili meselelerin idari sistem 

___________ 

1. Burhan Caner Hacıoğlu, “Suçlu Çocukların Muhakemesi”, Đstanbul, Yüksek Lisans Tezi, 1985, s.23 
2. Kayıhan Đçel, “Çocuk Mahkemeleri Kanunu Üstüne Düşünceler”, ĐÜHFM, C. 45-47, S.1-4, 1979, 
s.278 
3. Haluk Yavuzer, “Çocuk Mahkemeleri Yasa Tasarısının Getireceği Yenilikler ve Ülkemizdeki 
Çocuk Suçluluğu Sorunu”, ĐÜHFM., C. 43, S.1-4, 1979, s.131 
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içinde, yerel idari organlar veya genel mahkemeler yolu ile çözümlenmesi, diğeri ise; 

bu meselelerin adli sistem içinde yer alan özel yargı organları, çocuk mahkemeleri 

tarafından çözülmesidir4. 

 Đdari sistem çocuklarla ilgili meselelerin yerel idari organlarca çözümlenerek, 

çocuğun toplum gözünde damgalanmasının önüne geçmek amaçlı olarak 

oluşturulmuştur. Yerel idari organlar daha çok korunmaya muhtaç çocuklarla 

ilgilenmek ve uyumsuz çocuklar hakkında tedbir almak dışında, suç işlemiş 

çocuklara tedbir uygulamak görevini de yerine getirir. Ancak bu tedbirler cezai 

sorumlulukları olmayan çocuklara doğrudan doğruya uygulanabilirken, cezai 

sorumlulukları olan çocuklara savcı veya mahkeme yetkilerini devrettiği zaman 

uygulanabilir5.  

 Đdari sistemde değişik iş ve meslek sahiplerinin oluşturduğu yerel idari 

organların gerekli incelemeleri yapma yeteneğine sahip olmamaları nedeniyle 

tedbirlerin çocuğun kişiliğine uydurulması mümkün olmamaktadır. Ayrıca kanun 

yolu teminatının olmayışı ve hukuki sorunların çözümünün çoğu zaman yerel idari 

organın bilgi ve yetkisini aşması gibi nedenlerle de idari sistem, olması gereken 

işlevi icra edememektedir. Bu sistemin olumlu yanları ise, çocukla ilgili meselelerin 

daha hızlı görülmesini sağlayarak çocuğun bir an önce ıslah edilmesidir6. 

 Adli sistem; çocukları koruma ve yargılama yetkisini özel yargı organlarına, 

çocuk mahkemelerine  bırakan sistemdir. Genel mahkemelerin uyguladıkları sistem 

ile çocukların ıslahını sağlamak imkansız olduğundan çocuk mahkemeleri ve bu 

mahkemelerde görevli çocuk psikolojisi ve sosyal hizmet konularında eğitimli 

hakimlerce, çocuğun problemlerini çözerek onların içinde bulundukları zor 

durumdan kurtarma yolu tercih edilmektedir. 

1. Çocuk Mahkemelerinin Ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinin 

Kuruluşu, Yargı Çevresi Ve Görevleri 

 a. Genel Olarak 

 Çocuk mahkemeleri yukarıda da belirtildiği gibi, suçluluğun tespitinden sonra 

____________ 

4. Hacıoğlu, a.g.e., s.24 
5. A.e. , s.25 
6. A.e., s. 29 
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çocuğu cezaevine gönderen yapısal bir kurum değildir7. Çocuğun toplumsal 

bozukluk göstermesine neden olan unsurların tespit edilerek bu doğrultuda çocuğun 

ıslah edilmesi ve topluma kazandırılması amacı güden bir kuruluştur8. Çocuk 

mahkemelerinin temel amaçları yargılamanın bireyselleştirilerek, çocuğun 

gereksinmelerinin göz önünde tutulması ve suç işlemiş çocuğun cezalandırılması 

yerine yeniden eğitilerek koruma altına alınmasıdır.  

 Hukukumuzda çocukluk nedeniyle özel yargılama makamı olarak ÇKK’da 

çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemeleri kurulmuş olup, mahkemenin 

görev alanı fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış bulunanlar olarak 

belirlenmiştir. ÇKK’da bu mahkemelerde uygulanacak ve uygulanmayacak özel 

yargılama kuralları belirlenmiş, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde CMK, 

Medeni Kanun, HUMK, SHÇEK Kanunu hükümlerinin denetimi konusunda ise, 

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu 

hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır (ÇKK m.42).  

 Çocuk mahkemesi veya çocuk ağır ceza mahkemesi bulunmayan yerlerde 

çocukları yargılayan genel ceza mahkemelerinde yürütülecek yargılamada da 

ÇKK’nın çocuklar hakkında belirlediği yargılama hukuku kuralları uygulanacaktır   

(ÇKK Geçici m.1 f. 3).  

 Çocuk mahkemesinde suç tarihinde on sekiz yaşını bitirmemiş olan sanıkların 

yargılanması yürütülebilecektir. Sanığın nüfus kaydı nüfus idaresinden getirilecektir. 

Sanığın yabancı olması ve kimlik bilgilerinin temin edilememesi nedeniyle suç 

tarihindeki yaşının tespit edilmesi gerekir9.  

 b. Çocuk Mahkemelerinin Ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinin 

Kuruluşu  

 (1). Çocuk Mahkemeleri 

 5235 sayılı Adli Yargı Đlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 

___________ 

7. Oğuz Üstünel, “Ceza Muhakemesi Đçinde Çocuk Kolluğu ve Bir Uygulama Örneği: Bahçeşehir 
Çocuk Suçlarını Önleme Merkezi”, Đstanbul , Yüksek Lisans Tezi, 2003, s.57 
8. Naci Şensoy, “Çocuk Suçluluğu- Küçüklük- Çocuk Mahkemeleri ve Đnfaz Müesseseleri”, ĐÜHFM, 
C.15, S. 4, 1949, s.952 
9. Yusuf Solmaz Balo, Teori ve Uygulamada Çocuk Ceza Hukuku, Gözden Geçirilmiş 2. bsk., 
Ankara, Adalet Yayınevi, 2005, s.161 
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Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 13. maddesi, “Diğer  

ceza mahkemeleri özel kanunlarla belirlenen dava ve işleri görür” şeklindedir.Bu 

hüküm göz önünde bulundurularak ÇKK’nın 25. maddesinde çocuk mahkemeleri ile 

çocuk ağır ceza mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümlere yer vermiştir. Bu 

maddeye göre; çocuk mahkemeleri her il merkezinde kurulacaktır. Đlçeler 

bakımından kurulması yönünde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na yetki 

verilmektedir. Bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak 

HSYK’nun olumlu görüşü ile ilçelerde de kurulabilir. Đş durumunun gerekli kıldığı 

yerlerde çocuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler 

numaralandırılır. 

 Çocuk mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin 2253 sayılı ÇMK’daki düzenleme 

1. maddede yer alıyordu ve şu şekildeydi. “Her ilde ve merkez nüfusu yüzbinin 

üzerindeki her ilçede bir çocuk mahkemesi kurulur. Đş durumunun gerekli kıldığı 

yerlerde birden fazla çocuk mahkemesi kurulabilir.” 

 5395 sayılı kanunun 25. maddesi, aynı zamanda çocuk mahkemelerinin tek 

hakimden oluştuğu hükmünü getirmektedir10. Çocuk mahkemelerinde savcı 

bulunmaz. 5271 sayılı CMK’nın 188. maddesinde kural olarak duruşmalarda 

Cumhuriyet savcısının bulunacağını belirttikten sonra bu kuralın bir istisnası aynı 

maddenin ikinci fıkrasında sulh mahkemeleri bakımından getirilmiştir. Çocuk 

mahkemeleri de bu kuralın ikinci bir istisnasını oluşturmaktadır. Bilindiği üzere 

yargılama faaliyeti iddia, savunma ve hüküm adı verilen üçlü bir faaliyettir. Đddia 

makamının çocuk mahkemesinde yapılan duruşmada bulunmaması çocuk lehine 

getirilmiş bir istisna olabilir ancak, bu durum aynı zamanda hükmün kolektifliğini de 

zedeleyecektir. Fıkranın son cümlesinde , Cumhuriyet savcılarının çocuk 

mahkemeleri kararlarına karşı kanun yoluna başvurabileceği düzenlenmiştir. Bu 

hüküm Cumhuriyet savcısının duruşmada bulunmamasının sakıncalarını gidermek 

amacıyla düzenlenmiş dahi olsa, duruşmada bulunmayarak deliller ve ispat açısından 

kanaat sahibi olmayan Cumhuriyet Savcısının kanun yoluna başvurması, mecburen  

dosya üzerinden yapılan bir inceleme neticesinde yüzeysel olarak gösterilen sebepleri  

____________ 

10. 2253 sayılı kanunda çocuk mahkemelerinin bir başkan ve iki üyeden teşekkül edeceği hükmü yer 
alıyordu. Bu kanunda çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi ayrımı öngörülmüyordu. 
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ihtiva eden bir kanun yoluna başvuru olacaktır11.  

(2). Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri 

 5395 sayılı ÇKK’nın 25. maddesinin 2. fıkrasında; çocuk ağır ceza 

mahkemeleri bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak 

belirlenen yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak 

kurulur. Đş durumunun gerekli kıldığı yerlerde çocuk ağır ceza mahkemelerinin 

birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır.  

 Maddede çocuk ağır ceza mahkemelerinin nerelerde kurulacağına ilişkin açık 

bir hüküm öngörülmemiş, bu konu HSYK’ya bırakılmıştır. Çocuk ağır ceza 

mahkemelerinde bir başkan ve yeteri kadar üye bulunur, mahkeme bir başkan ve iki 

üye ile toplanır. 

 c. Çocuk Mahkemelerinin Ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinin  

Görevleri 

 Çocuk mahkemelerinin görevinin tespitinde suçun ağırlığı, sanığın yaşı gibi 

kriterler kullanılmaktadır. Çocuk mahkemelerinin görevinin tespitinde çoğunlukla 

yaş kriteri kullanılmakla beraber mahkemenin görevi genellikle kabul edilen yaşın 

altındaki çocukların suç işlemesi haline hasredilmektedir. Ancak çocuk 

mahkemelerinin sadece suç işlemiş çocukların yargılanması görevi ile 

sınırlanmaması, aynı zamanda korunmaya muhtaç çocuklar hakkında tedbirler alma 

görevi ile de görevlendirilmesi çocuk suçluluğuyla daha etkin bir mücadele 

sağlayacaktır12.  

 Çocuk mahkemeleri, çocuk suçluluğunu önlemeyi izleyen ve çocukları 

korumayı amaç edinen, aynı zamanda çocuk suçluluğu ile ilgili meselelerin bir bütün 

olarak ele alınarak çocuk suçluluğuyla etkin mücadele eden mahkemelerdir. 

 Suça sürüklenen ve korunma ihtiyacı içinde bulunan çocuklar hakkında 

alınacak tedbir kararları bakımından çocuk mahkemeleri ve çocuk ağır ceza 

mahkemelerinin görevleri ÇKK’nın 26. maddesinde düzenlenmiştir.  

Çocuklar hakkında açılan kamu davaları , ÇKK’nın 17. maddesi hükümleri 

_____________ 

11. Yener Ünver, Hakan Hakeri, Sorularla Ceza Muhakemesi Hukuku, Türkiye Barolar Birliği 
Yayını, Ankara, 2006, s.385 
12.  Hacıoğlu, a.g.e., s. 34 
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saklı kalmak kaydıyla bu kanunla kurulan çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza 

mahkemelerinde görülür. 

 Çocuk mahkemesi; asliye ceza mahkemesi ile sulh ceza mahkemesinin görev 

alanına giren suçlar bakımından suça sürüklenen çocuklar hakkında açılacak davalara 

bakar.  

 Çocuk ağır ceza mahkemesi , kanunun 17. maddesi hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla  çocuklar tarafından işlenen ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren 

suçlarla ilgili davalara bakar. 

 Çocuk mahkemesi, ve çocuk hakimi, bu kanunda ve diğer kanunlarda yer alan 

tedbirleri almakla görevlidir. Maddeyle özellikle Türk Medeni Kanunu’nda yer alan 

ve çocuklara ilişkin bulunan tedbirlerin alınmasında da çocuk mahkemeleri görevli 

kılınmaktadır.  

 Çocuk ağır ceza mahkemesi de çocuk mahkemesi gibi, bu kanunda ve diğer 

kanunlarda yer alan tedbirleri almakla görevlidir. Çocuklar hakkında koruyucu ve 

destekleyici tedbirlerin alınmasında aile mahkemeleri kurulan yerler bakımından bu 

mahkemeler, kurulu bulunmayan yerler bakımından ise, asliye hukuk mahkemeleri 

görevlidir. Maddede, son fıkra ile belirtilen hususlarda, çocuklar hakkında karar 

verme görevi bu kanun ile düzenlenen mahkemelere verilmektedir. Aile 

mahkemelerinin kendilerine intikal eden esas dava ile birlikte çocuklar hakkında da 

koruyucu ve destekleyici kararların alınmasında görevleri devam edecektir. 

Maddenin son fıkrasıyla izlenen amaç özel korunma ihtiyacı içinde bulunan çocuklar 

ile suça sürüklenen çocuklar hakkında bu kanunla kurulan mahkemelerin çocuk 

hakiminin karar vermesidir. Aile mahkemelerinde görülen esas davaya bağlı 

bulunmayan ve çocukla ilgili koruyucu ve destekleyici karar alınmasını gerektiren 

hususlarda aile mahkemesi değil bu kanunla kurulan mahkemeler ve çocuk hakimi 

karar verebilecektir. Ayrıca bu kanunda öngörülen mahkemelerin kurulmadığı yerler 

bakımından da aile mahkemelerinin görevleri devam edecektir13.  

 5271 sayılı CMK ile belirli suçlar bakımından görevlendirilen ağır ceza 

mahkemeleri, çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinin görevi 

___________ 

13. Yusuf Solmaz Balo, Uluslar arası Đlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması, 1. 
bsk., Ankara, Seçkin Yayıcılık, 2005, s.357 
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kapsamına giren çocukların yargılanmasında görevli olmayıp, bu suçları işleyen 

çocukların yargılaması da çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemeleri 

tarafından yerine getirilecektir. 

 ÇKK’nın 26. maddesinin son fıkrasında çocuk mahkemesi ve çocuk ağır ceza 

mahkemesinde yargılamanın istisnası olarak öngörülen 17. madde; birleştirilen 

davalara ilişkindir. Kural, suça sürüklenen çocukların çocuk mahkemesi veya çocuk 

ağır ceza mahkemesinde yargılanmalarıdır. Ancak, çocuklar yetişkinlerle birlikte suç 

işledikleri takdirde soruşturma ve kovuşturma ayrı yürütülecektir. Bununla birlikte, 

davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi halinde, genel mahkemelerde 

yargılamanın her safhasında mahkemelerin uygun bulması şartıyla birleştirme kararı 

verilebilir. Birleştirme kararı genel ceza mahkemesi tarafından verilecek ve bu 

suretle birleştirilen davalar genel mahkemelerde görülecektir (ÇKK m.17).  

 2253 sayılı kanunun 6. maddesinde ise, çocuk mahkemelerinin görevi, on 

sekiz yaşını bitirmeyen küçükler tarafından işlenen ve genel mahkemelerin görevine 

giren suçlarla ilgili davalara çocuk mahkemelerinde bakılır, çocuk mahkemeleri, bu 

kanunda yazılı tedbirleri alır ve kanunla verilen diğer görevleri yapar şeklinde 

düzenlenmişti.  

 d. Çocuk Mahkemeleri Ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinin 

Yargı Çevresi 

 Çocuk mahkemelerinin yetkisi meselesi onun yetkili olduğu bölgenin 

gösterilmesi ve çocuk mahkemelerinden nerede olanın suçlu çocuğu yargılayacağı 

meselesidir. 

 ÇKK’nın 27. maddesine göre; çocuk mahkemelerinin yargı çevresi, 

kurulduğu il ve ilçenin mülki sınırlarıyla belirlenir. Çocuk ağır ceza mahkemelerinin 

yargı çevresi bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli yönden bağlanan 

ilçelerin adli sınırlarıdır.  

 Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak çocuk mahkemeleri ile 

çocuk ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine veya 

değiştirilmesine Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine HSYK’nca karar verilir.  

 ÇKK’nın 8. maddesine göre, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında 

koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun menfaatleri bakımından kendisinin ana, 
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baba, vasisi veya birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu yerdeki çocuk hakimince 

alınacaktır. 

B. ÇOCUK MAHKEMELERĐ ĐLE ÇOCUK AĞIR CEZA 

MAHKEMELERĐNDE KĐŞĐLER  

1. Çocuk Mahkemeleri Ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri Hakimleri 

 a. Genel Olarak 

 Çocuk mahkemesinde yer alan hakimler ceza yargılamasından farklı olarak 

sadece önlerine getirilen uyuşmazlığı çözmekle görevli kişiler olmayıp çocukları 

korumak, onlar hakkında en uygun kararı vermekle yükümlü kişilerdir14.  

 Çocuk ceza hukuku fiili değil faili esas alan bir hukuk dalıdır15. Bu nedenle 

de çocuk yargılamasında görevli olan hakimlerin çocuğu anlayabilmeyi sağlayacak 

bilgilere sahip olmaları gerekir. Bu bilgilere sahip hakimlerin çocuk yargılamasında 

görevlendirilebilmeleri için de önce özel olarak yetiştirilmeleri ve bu nevi işlerde 

devamlı olarak çalıştırılmaları gerekir16. 

 Çocuk mahkemeleri hakimlerinin esaslı bir şekilde ele alındığı “ Çocuk 

Mahkemeleri Nasıl Teşkil Edilmelidir?, Yardımcı Servisler Nasıl Teşkilatlanmalıdır? 

konulu 1931 Uluslar arası Prag Ceza Kongresinde, çocuk mahkemeleri imkanların 

elverdiği ölçüde, çocuk suçluluğuna ilişkin hususlarda, ihtisas sahibi bir hakimden 

teşkil olunmalı veya mahkemede tercihen üye olarak doktor, pedagog, ve sosyal 

asistanların bulunması kabul edilerek, kadınların gerek hakim , gerek üye olarak 

mahkemeye katılmalarına en geniş ölçüde yer verilmesi tavsiye olunmuştur17. 

 Çocuk mahkemelerinde ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görevli 

hakimlerde bulunması gereken nitelikler nelerdir?  

 Çocuk mahkemelerinin ortaya çıkışından günümüze kadar çocuk 

hakimlerinin çocuk suçluluğu ve psikolojisi alanında uzman olmaları gerektiği ileri 

sürülmüştür. Bu uzmanlaştırma konusunda ülkeler arasındaki uygulamalar farklıdır.  

______________ 

14. Mustafa Yener Ulak, “Çocuk Suçluluğu ve Çocuk Mahkemeleri”, Đstanbul, Yüksek Lisans Tezi, 
p.52 
15. Üstünel, a.g.e., s.58 
16. A.e. 
17. Balo, “Suç Mağduru ve Suç Faili Olan Çocuklar Açısından Çocuk Suçluluğu ve Çocuk 
Mahkemeleri”,s. 145 

 



 67 

Bazı ülkeler uzmanlaştırma için aynı hakimin senelerce çocuk mahkemelerinde 

görevlendirilmesini, bazı ülkeler ise, çocuk mahkemesi hakimlerinin diğer 

hakimlerden ayrı mesleki bilgilerle donatılmasını öngörmüştür18. Her iki yöntemin 

birlikte kullanılarak çocuğun kişiliğini anlama ve bu yolla çocuğu daha etkin biçimde 

koruyabilme amacına ulaşılabilecektir. Her halükarda çocuk mahkemesi 

hakimlerinin tıp, psikiyatri, psikoloji ve sosyoloji bilimlerinin verilerini dikkate alan 

ve bu alanlarda bilgi sahibi kişiler olması gerekir. 

 Çocuk mahkemelerinin kuruluşunda dikkate alınması gereken bazı ilkeler 

mevcuttur. Bunlardan ilki, uzman hakim esasıdır. Çocuğun suç işlemesinde etkili 

nedenlerin anlaşılarak, cezalandırmak yerine sorunu ortadan kaldırmak ve bu yolla 

çocuğun rehabilite edilebilmesi  için çocuk mahkemesinde görevli hakimin özel 

olarak yetiştirilmiş ve bu işlerde devamlı çalıştırılmış olması gerekir. Çocuk 

suçluluğunun sebep ve çeşitleri hakkında bilgili ve tıp, psikoloji, psikiyatri ve 

sosyoloji bilimlerinin verilerini kullanan suçtan çok çocuğu tanıyabilen, çocuğun 

seviyesine inebilecek yetenek ve tecrübeye sahip olması gerekir19. 

 Çocuk mahkemeleri hakimlerinin kısa olmayan sürelerle tayin edilmeleri ve 

bu yolla çocuk hakimliği konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır20. 

 Çocuk mahkemelerinin kuruluş biçimi ülkeden ülkeye değişmektedir. Bazı 

ülkelerde tek hakim sistemi benimsenirken, bazı ülkelerde ise, toplu hakim sistemi 

benimsenmiştir21. 

 Tek hakim sisteminde suçlu çocuğun çocuk psikolojisinden anlayan bir 

uzman hakim tarafından çocukla kişisel ilişkilerde bulunarak ve suçlu gözlem 

merkezlerinden gelen sosyo-psikolojik raporları değerlendirerek suçlu çocuğu 

sorguya çekip yargılayan ve çocuğun şahsiyetine en uygun tedbiri seçen makam 

mevcuttur. Bu sistem, basit, ekonomik, hızlı, tek elden görülerek, çocuğun 

şahsiyetine en uygun tedbire karar verildiğinden tercih edilmektedir22. 

 Toplu hakim sistemi ise, suç işlemiş çocuğun kişiliğini, suç işlemeye olan  

______________ 

18. Ulak, a.g.e., s.53 
19. Şensoy, a.g.e., s. 952 
20. Üstünel, a.g.e., s.58 
21. Ulak, a.g.e., s.54 
22. Hacıoğlu, a.g.e., s. 38 
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eğilimini tespit ve değerlendirmenin bir uzmanlık işi olduğundan bahisle, bu konuda  

karar vereceklerin sosyoloji, pedagoji, psikoloji , ceza  hukuku ve tıbbi bilgilere 

sahip bulunmaları gerektiği ve bu niteliklerin bir kişide bulunmasının mümkün 

olmaması nedeniyle en az biri kadın çeşitli konularda uzmanlaşmış kişilerden 

oluşmasını öngörür. Bu sistem öngörülen faydalarının yanında zaman alması, görüş 

farklılıklarının anlaşmazlıklara sebebiyet vermesi gibi sakıncalar içermektedir23. 

 b. Çocuk Mahkemeleri Ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri 

Hakimlerinin Nitelikleri 

 Mülga 2253 sayılı ÇMK’nın 2. maddesine göre çocuk mahkemesi başkan ve 

üyelerinin 30 yaşını bitirmiş bulunmaları, çocuk sahibi olmaları ve kadro imkanları 

elverdiği ölçüde ayrı cinsiyette olmaları gerekir idi. Pekin Kuralları m.1/22, ÇHDS 

m.3/3 ile aynı yönde olmak üzere, “Çocuklarla ilgili kararlar alacak ve bunları 

uygulayacak kişilerin uzmanlaşmalarının sağlanması ilkeleri” öngörülmüştür.  Çocuk 

hakimlerinin hakimlik mesleğinde tecrübeli ve aynı zamanda çocuk suçluluğu ve 

psikolojisi alanlarında mesleki eğitim görmek suretiyle uzmanlaşmış olmaları 

gerektiğini de teyit eden kurallardır. 5395 sayılı ÇKK’nun  28. maddesi ise, 

mahkemelere atanacak hakimleri nitelemektedir. Buna göre, atanacakları bölgeye 

veya alt bir bölgeye hak kazanmış adli yargıda görevli, tercihen çocuk hukuku 

alanında uzmanlaşmış, çocuk psikolojisi ve sosyal hizmet alanlarında eğitim almış 

olan hakimler ve cumhuriyet savcıları arasından HSYK’nca atama yapılır. 

Atamalarda istekli olanlarla daha önce bu görevlerde bulunmuş olanlara öncelik 

tanınır. Bu nitelikler çocuk mahkemelerine hakim olarak atamada tercih sebebi 

olarak kabul edilmiştir24.5395 sayılı ÇKK’da çocuk mahkemeleri tek hakimli olup, 

çocuk ağır ceza mahkemeleri ise, bir başkan ve iki üye ile toplanır.  

2. Cumhuriyet Savcılığı 

 a. Genel Olarak 

 Suç ithamları ve ceza talepleri aracılığıyla mahkemeye genellikle resmi ve  

__________ 

23. A.e. 
24. Balo, Uluslar arası Đlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması, s.373 

 



 69 

cezai bir hava vereceği düşüncesi ile savcılık kurumunun çocuk mahkemeleri 

bünyesinde bulunması eleştirilmiştir. Bunun yerine ayrı bir karakterde olan çocuk 

savcılıklarının oluşturulması eğilimi vardır. Ancak öngörülen eleştirilerin yanında 

aksi bir durum, çocuk mahkemesi hakiminin iddia görevini yapan bir makam olması 

sonucunu doğuracaktır. Bu sakınca aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacak olan 5395 

sayılı ÇKK’da yapılan düzenleme ile giderilmiştir25. 

 Savcının görevleri, hazırlık soruşturması yapmak, kamu davasını açmak ve 

tedbir talep etmektir. Bu görevlerin 5395 sayılı ÇKK bakımından ne şekilde 

düzenlendiği aşağıda incelenecektir. 

 b. Savcılık Bünyesinde Çocuk Bürosu 

 ÇKK’nın Cumhuriyet savcılığı ve kolluk başlıklı ikinci bölümünün 29. 

maddesinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarında bir çocuk bürosu kurulacağı ve 

cumhuriyet başsavcısınca çocuk mahkemeleri hakimlerinin sahip olması gereken 

niteliklere sahip olanlar arasından yeterli sayıda cumhuriyet savcısının 

görevlendirileceği düzenlenmiştir. 

 ÇKK’da çocuk mahkemeleri ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde savcılık 

görevini yürütecek özel bir savcılık teşkilatı kurulması öngörülmemiş, bu nedenle 

soruşturma işlemlerine ilişkin görevlerin ve koruma tedbirlerine ilişkin görevlerin 

adli yargı Cumhuriyet savcılıkları tarafından yerine getirileceği öngörülmüştür26. Bu 

görevi yürütecek savcılar tercihen çocuk hukuku alanında uzmanlaşmış, çocuk 

psikolojisi ve sosyal hizmet alanlarında eğitim almış Cumhuriyet savcıları arasından 

Cumhuriyet Başsavcısı tarafından görevlendirilecektir. 

 Yine 29. maddeye göre, tüm il ve ilçe başsavcılıklarında bir çocuk bürosu 

kurulacaktır27. Çocuk mahkemelerinin kurulu olmadığı ancak adli yargı mahkeme 

teşkilatının kurulu bulunduğu her il ve ilçede çocuk bürosu kurulacaktır ( Geçici 

___________ 

25.  5395 sayılı kanunda, bu gibi bir başka değişiklik de çocuk mahkemesi hakimleri bakımından 
yapılmıştır.“2253 sayılı kanunun 1. maddesinde öngörüldüğü gibi çocuk mahkemelerinin bir başkan 
ve iki üyeden teşekkül etmesinin aksine böyle bir düzenleme yapılması yerinde olmuştur.” Jean 
Graven, “Çocuk Mahkemeleri ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi Münasebetiyle”, Çev. 
Betül Taşbağ, , Adalet Dergisi, Đstanbul, 1966, p.252 
26. Balo, a.g.e., s.376 
27. 5235 sayılı Adli Yargı Đlk Derece Mahkemeleri Đl Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, görev 
ve Yetkileri Hakkında Kanunda, mahkeme kuruluşu bulunan her il merkezi ve ilçede o il veya ilçenin 
adı ile anılan bir Cumhuriyet Başsavcılığı kurulur. Cumhuriyet Başsavcılığı kurulu bulunan her il ve 
ilçede de çocuk bürosu kurulacaktır. 
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Madde 1). Çocuklar hakkında yapılacak soruşturmaya ilişkin hükümler çocuk bürosu  

tarafından yerine getirilecektir. Bu büro Cumhuriyet Başsavcısı tarafından 

görevlendirilecek Cumhuriyet Savcılarının sorumluluğu altında görev yapacaktır. 

 ÇKK’nın soruşturma başlıklı 15. maddesine göre, suça sürüklenen çocuk 

hakkındaki soruşturma çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından 

bizzat yapılacaktır. Cumhuriyet Savcısının bu yetkisini kolluğa devretme yetkisi 

yoktur. Kolluk memurları tarafından bu çocuklar hakkında soruşturma yapılamaz, 

müdafi huzurunda dahi sanık sıfatı ile ifadeleri alınamaz.  

 Çocuk mahkemesi ve  çocuk ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde işlenen 

suçlar bakımından kamu davası çocuk mahkemesi veya çocuk ağır ceza 

mahkemesinde açılacaktır. Bu illerde kurulu bulunan Cumhuriyet başsavcılığına adli 

yönden bağlı bulunan cumhuriyet başsavcılıkları, bulundukları yerde çocuk 

mahkemesi veya çocuk ağır ceza mahkemesinin bulunmaması durumundan suç 

tarihinde on sekiz yaşından küçük bulunan çocuk hakkındaki davayı, adli yönden 

bağlı bulundukları il veya ilçede bulunan çocuk mahkemesi veya çocuk ağır ceza 

mahkemesinde açılmak üzere, fezleke ile bağlı bulunduğu il veya ilçe Cumhuriyet 

Başsavcılığına gönderecektir. Yoksa bu dava çocuk mahkemesi veya çocuk ağır ceza 

mahkemesine adli yönden bağlı bulunan Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından bu 

başsavcılığın kurulu bulunduğu ilçenin genel mahkemelerinde açılamayacaktır. 

Yanlışlıkla o ilçe de genel mahkemeye dava açılmışsa genel ceza mahkemesi 

tarafından görevsizlik kararı verilerek dosya görevli çocuk mahkemesi veya çocuk 

ağır ceza mahkemesine gönderilmelidir28. 

 Çocuk mahkemesi veya çocuk ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde 

18 yaşından küçük çocuklar hakkında CMK ve Yakalama, Gözaltına Alma ve Đfade 

Alma Yönetmeliği’nde öngörülen soruşturma usulüne göre soruşturma yürütülerek 

açılacak kamu davası görevli genel mahkemede açılacaktır (Geçici Madde: 2). Bu 

genel mahkemeler de davaya kendi sıfatlarıyla bakacaklarından iddianameye “Çocuk 

Mahkemesi Sıfatıyla…” ibaresi yazılarak dava açılmaz29. 

___________ 

28. A.e., s.120 
29. A.e. , s.120 
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 c. Çocuk Bürosunun Görevleri 

 ÇKK’ya göre çocuk bürosunun görevleri şunlardır. 

 Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma işlemleri, çocuk bürosunda 

görevli Cumhuriyet savcısınca bizzat yapılacaktır (ÇKK m.15). Çocuğun ifadesi 

alınırken veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında, çocuğun yanında sosyal 

çalışma görevlisi bulundurulabilir. Soruşturma evresindeki işlemler gizlidir. 

 ÇKK m.15’e göre, Cumhuriyet savcısı tarafından çocuklar hakkında tedbir 

alınması gereken durumlarda çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından 

gecikmeksizin gerekli tedbir alınması sağlanacaktır. Bu tedbirler ÇKK m.5’te 

görülen tedbirler olabileceği gibi Türk Medeni Kanunu’ndaki tedbirler de olabilir.  

 Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklardan 

yardıma , eğitime, işe, barınmaya ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç 

duydukları destek hizmetlerini sağlamak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve 

sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak, bu gibi durumları, çocukları 

korumakla görevli kurum ve kuruluşlara bildirmek görevi de vardır. Cumhuriyet 

Savcılığı ile işbirliği yapılarak bildirim yapılacak bu kurumların başında SHÇEK 

gelir.  

3. Kolluk 

 a. Genel Olarak 

 5271 sayılı CMK’nın 164. maddesine göre, soruşturma Đşlemleri, Cumhuriyet 

savcısının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle adli kolluğa yaptırılır. Adli 

kolluk görevlileri cumhuriyet savcısının adli göreve ilişkin emirlerini yerine getirir. 

 Adli kolluk, adli görevlilerin haricindeki hizmetlerde, üstlerinin emrindedir. 

Adli kolluk görevlilerine , adli görevi bulunmayan üstleri tarafından , yürütülen 

soruşturma ile ilgili emir ve talimat verilemez. 

 Adli kolluğun görevleri, CMK m.164 ve Adli Kolluk Yönetmeliği’nin 6. 

maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelere göre kolluk, Cumhuriyet savcısının emir 

ve talimatları doğrultusunda soruşturma işlemlerini yapacak, kendilerine yapılan bir 

suça ilişkin ihbar ve şikayetleri, yakalananları, olayları ve uygulanan tedbirleri derhal 

Cumhuriyet savcısına bildirecek, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir 

yargılamanın yapılabilmesi için cumhuriyet savcısının emirleri doğrultusunda 
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şüphelinin lehine veya aleyhine olan tüm delilleri, kanunda öngörülen koşullara 

uyarak toplayacaktır. 

 Kolluğun çocukla ilgili görevleri ise, oldukça fazladır. Çocuğun suç işleme ve 

suça maruz kalma durumunda yürüttüğü hizmetler yanında suç işlenmesini önleyici 

nitelikte faaliyetleri de vardır. Bu bakımdan kolluğun görevleri, ilgili yasal 

mevzuatın uygulanması şeklindeki objektif nitelikteki görevler ile sübjektif 

nitelikteki görevleri şeklinde ayrıma da tabi tutulabilir. Objektif nitelikteki görevleri, 

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu , Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun 

ve diğer kanun ve tüzükler ile verilen görevlerin yerine getirilmesi ile sübjektif 

nitelikteki görevleri; çocuk üniteleri yoluyla çocukların tek tek incelenmesi ve bu 

doğrultuda sonuç çıkararak verimli faaliyet sürdürebilme, çocuğu maddi manevi 

yardım sağlayacak kurumlarla işbirliği aile, çevre ile yakınlık kurarak çocuğu daha 

iyi anlama ortamı sağlama ve çocukları suça iten kişi ve nedenlerin tespit edilerek 

çocuğun tekrar suç işlemesini önlemek ve diğer görevleridir30. 

 b. Kolluk Bünyesinde Çocuk Birimi 

 Çocuk suç işledikten sonra ilk olarak güvenlik kuvvetleri ile 

karşılaşmaktadır31. Çocuğun suç işlediğinin öğrenilmesinden, hakkında tedbir 

uygulanmasına kadar geçen dönemin her aşamasında çocuğun psikolojik ve 

fizyolojik yapısına uygun davranmak, çocuğun topluma kazandırılıp ıslah edilmesi 

amacına daha kolay ulaşmayı sağlayacağından ilk aşamada çocuk ile karşılaşan 

kolluk kuvvetlerinin çocuk suçluluğu, psikolojisi hakkında bilgi ve eğitim sahibi 

olmaları gerekmektedir. 

 Çocuklara yapılacak tüm işlemlerde onun çocuk olduğu ve toplumun 

yardımına ihtiyacı olduğu bilinerek davranılmalıdır. Bu nedenle de suç işlemiş ya da 

mağdur olan çocuk sivil giyimli görevliler tarafından çocuğun ailesi ile bağlantıya 

girilmek suretiyle alınmalıdır. Üniformalı polisler ve polis arabaları ile çocuğun 

alınması toplum önünde saygısının ve kendine olan özsaygısının zedelenmesine 

____________ 

30. Recep Tayfun, “Çocuk Suçluluğu, Polis ve Basın”, Đstanbul, Yüksek Lisans Tezi, 1989, s.57-61 
31.Balo, Suç Mağduru ve Suç Faili Olan Çocuklar Açısından Çocuk Suçluluğu ve Çocuk 
Mahkemeleri, s.158 
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neden olacaktır32.  

 Kolluğun çocuk mahkemelerinin görev ve yetki alanına giren kanunlarda 

gerekli soruşturmayı yürütmek , çocukların aileleri ile ilgili soruşturmaları yapmak 

ve diğer görevleri yerine getirmek üzere, çocuklar için özel bir kolluk kurulması 

gerekmektedir33. 

 ÇHDS’nin 40. maddesinin 3. fıkrası da taraf devletlere, hakkında ceza 

yasasını ihlal ettiği iddiası ileri sürülen , bununla itham edilen ya da ihlal ettiği kabul 

olunan çocuk bakımından, yalnızca ona uygulanabilir yasaların, usullerin, onunla 

ilgili makam ve kuruluşların oluşturulmasını teşvik edeceklerdir. 

 Bu madde doğrultusunda Đçişleri Bakanlığı’nca “Emniyet Genel Müdürlüğü 

Çocuk Şube Müdürlüğü/ Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” 

çıkarılmıştır. Bu yönetmelikle, korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz 

kalan, bulunan, evden veya kurumdan kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan , 

sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz hakkında koruma, ıslah 

ve/veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, kimliği tespit edilemeyen çocuklar 

ile suç işlediği şüphesi altında bulunan çocuklara yönelik polis tarafından 

yürütülecek hizmetler düzenlenmektedir. Çocuk biriminin teşkilatlanması Đl Emniyet 

Müdürlüklerinde kurulan Çocuk Şube Müdürlüğü, ilçelerde Đlçe Emniyet 

Müdürlüğü/ Amirliği bünyesinde kurulan çocuk büro amirliği şeklinde olacaktır. 

 ÇKK’da 31. maddesinde, çocuklarla ilgili kolluk görevi öncelikle kolluğun 

çocuk birimleri tarafından yerine getirilir. Çocuk birimlerinin bulunmadığı yerler 

bakımından bu görev adli kolluk tarafından yerine getirilecektir şeklinde bir 

düzenleme yapılarak kurulması zorunlu olmamakla birlikte şayet kolluk teşkilatı 

içinde çocuk bürosunun kurulması halinde korunma ihtiyacı olan veya suça 

sürüklenen çocuklarla ilgili kolluk hizmetinin çocuk birimi tarafından yerine 

getirileceği açıktır. ÇKK’da kolluk bünyesinde çocuk birimine yer verilmesi 

düzenlenmiş ancak bu konuda bir açıklama ve zorunluluk getirmeyerek her kolluk 

bünyesinde çocuk birimi kurulmasını öngörmemesi yerinde olmamıştır. Çünkü, 

çocuk biriminde sıfır ila onsekiz yaş grubunda görevlendirilmiş çocuk polisleri, 

_____________ 

32. A.e.,s.159,160 
33. A.e.,s. 160 
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gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi gibi 

konularda hizmet içi eğitim almış kişilerdir. Ayrıca çocuk birimlerinde 

görevlendirilen personelin uzmanlaşmasının sağlanması için polis branşı dışında 

başka bir görev ve hizmette çalıştırılması yasaklanmıştır. 

 c. Çocuk Biriminin Görevleri 

 ÇKK’nın 31. maddesinin 2. fıkrası, kolluğun çocuk birimi tarafından 

korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında işleme başlandığında 

durumun, çocuğun veli veya vasisine veya çocuğun bakımını üstlenen kimseye, 

baroya ve SHÇEK’ya, çocuk resmi bir kurumda kalıyorsa ayrıca kurum temsilcisine 

bildirilmesi gerekir. Kolluğun bildirim hususunda takdir yetkisi bulunmamaktadır. 

Bildirim kolluk bakımından bir yükümlülüktür34. 

 Çocuk ile ilgili işlemlerde her zaman için çocuğun üstün yararı göz önünde 

bulundurulacağından; ÇKK m.31 f. 22de çocuğu suça azmettirdiğinden veya istismar 

ettiğinde şüphe edilen yakınlarına bildirimde bulunmayacağını öngörmüştür. 

 Kolluğun bildirim görevi dışında bir başka görevi ise, korunma ihtiyacı olan 

veya suça sürüklenen çocuğun, kollukta bulunduğu sırada, yanında yakınlarından 

birinin bulunmasına imkan sağlamaktadır. 

 ÇKK’nın 31. maddesinin 5. fıkrasında; çocuğun korunma ihtiyacı içinde 

bulunduğunun bildirimi ya da tespiti veya hakkında acil korunma kararı almak için 

beklemenin çocuğun yararına aykırı olacağını gösteren nedenlerin varlığı halinde 

kolluğun çocuk birimi, durumun gerektirdiği önlemleri almak suretiyle çocuğun 

güvenliğini sağlar ve mümkün olan en kısa sürede SHÇEK’ya teslim eder. 

4. Müdafi 

 a. Genel Olarak 

 Çocuk mahkemelerinde müdafi bulunup bulunmayacağı, eğer bulunacaksa bu 

kişinin kim tarafından seçileceği meselesi hukuk sistemlerine göre farklı çözümler 

içermektedir. 

 Anglo- Sakson Hukuk sisteminde müdafiin duruşmada hazır bulunması  

 

_____________ 

34. Balo, Teori ve Uygulamada Çocuk Ceza Hukuku, s. 125 
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öngörülmemekte , hakimin çocuğun tarafında olup daima onun lehine çalıştığı kabul 

edilmektedir35.  

 Kara Avrupası Hukuk Sisteminde ise, çocukların yargılanmasında müdafinin 

hazır bulunması zorunlu kabul edilmiştir. Müdafi olmayan veya müdafi istemeyen 

çocuğa mahkeme re’sen müdafi tayin eder.  

 Türk Hukukunda çocuk mahkemelerinin kurulduğu ilk yıllarda bu 

mahkemelerde çocuğun müdafinin bulunmasının gerekli olmadığı hatta müdafiin 

bulunmamasının iddia ile savunma arasında uzun tartışmalara yol açacağı görüşü 

hakimdi. Ancak günümüzde uluslar arası sözleşmelerin etkisi ve diğer ülke 

kanunlarında çocuğun savunma hakkını güvence altına alan hükümlerin varlığı 

nedeniyle müdafinin de mahkemede bulunmasının kabulü eğilimi vardır36. 

  Bu nedenle; ÇMK’nın 25. maddesinde yer alan müdafinin ancak mahkemenin 

izni ile yargılamanın her safhasında hazır bulunabileceğine ilişkin hükümden, müdafi 

çıkarılmıştı. ÇMK’nın son şeklinde 25. maddenin 3. fıkrası “Bu takdirde küçüğün 

müdafi duruşmada hazır bulunabilir.” Şeklinde değiştirilmiş idi. 

 5395 sayılı ÇKK ve 5271 sayılı CMK bakımından müdafi ve mecburi 

müdafilik sistemine ilişkin düzenleme aşağıda incelenecektir. 

 b. Çocuk Yargılamasında Müdafi 

 5271 sayılı CMK’nın 2. maddesinde müdafi, şüpheli veya sanığın ceza 

muhakemesinde savunmasını yapan avukat olarak tanımlanmıştır. Şüpheli veya sanık  

soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafinin 

yardımından yararlanabilir. Soruşturma evresinde gerek kolluk gerekse cumhuriyet 

savcısı tarafından ifade alınmasında en fazla üç avukat hazır bulunabilir (CMK 

m.149).  

 Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya 

sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu sürecinde yanında olma ve hukuki yardımda 

bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz ( CMK m.149/3). Şüpheli veya sanık, 

vekaletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanları başkalarının 

duyamayacağı bir ortamda görüşebilir (CMK m.154).  

____________ 

35. Ulak, a.g.e., s.75 
36. A.e., s.77 
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 Hukukumuzda zorunlu müdafilik kural olarak kabul edilmiş değildir. Ancak 

kanunlarda öngörülen belirli istisnalar mevcuttur. Bu itibarla da zorunlu müdafilik 

sistemine oldukça yaklaşıldığı görülmektedir37. Bunlar;  CMK m.150/2 ‘ye göre 

şüpheli veya sanığın suç tarihinde 18 yaşını doldurmamış olması ve bir müdafi de 

bulunmaması halleridir. Bu takdirde istem aranmaksızın bir müdafi tayin edilir. 

CMK’ da yer alan bir diğer hal; üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren 

suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada şüpheli veya sanığın müdafi 

bulunmazsa istemi aranmadan kendisine müdafi görevlendirilir (CMK m.150/3). 

Şüpheli veya sanık, müdafi seçemeyecek durumda olduğunu beyan ederse de 

kendisine müdafi görevlendirilir. 

 Müdafi, soruşturma evresinde ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan 

hakimin istemi üzerine; kovuşturma evresinde ise, mahkemenin istemi üzerine baro 

tarafından görevlendirilir ( CMK m.156).  

5. Sosyal Çalışma Görevlileri 

 a. Sosyal Çalışma Görevlilerinin Nitelikleri 

 Çocuğun korunması toplumla bütünleşmesi tedavi ve rehabilite edilmesi gibi 

amaçlarla çocuğu, çevresini ve çocuğun suça yönelme nedenlerini değerlendiren ve 

çocuğun toplumla bütünleşmesi açısından gereksinim duyduğu müdahaleyi öneren 

sosyal inceleme raporları çocuk adalet sisteminde önemli bir işleve sahiptir38. 

Pekin Kurallarının 16. maddesi gereğince, önemsiz suçlardaki bütün 

davalarda cezaya hükmetme öncesinde ve bir koruma tedbirine karar verilmesinden 

önce yetkili makam tarafından olay hakkında ve çocuk hakkında en uygun kararın 

verilmesini kolaylaştırmak için küçüğün geçmiş yaşamı ve halen içinde yaşadığı 

koşullar veya suçun işlendiği şartlar gereği gibi araştırılmalıdır. ÇKK’da bu 

doğrultuda 7. maddesinde bir hüküm ihdas ederek, suça sürüklenmiş ve ceza 

sorumluluğu bulunmayan çocuk hakkında tedbir kararı verilmeden önce çocuk 

hakimine takdir yetkisi vermektedir. Mahkeme ya da çocuk hakimi eğer çocuk  

 

___________ 

37. Ünver, Hakeri, Sorularla Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, Türkiye Barolar Birliği Yayını, 
2006, s.256 
38. Sevda Uluğtekin, Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Đnceleme Raporu ve Gözetim Raporu El 
Kitabı, Ankara, Dostlar Dayanışma Derneği Yayınları, 205, s.2 
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hakkında sosyal inceleme yaptırılmasına karar vermemiş ise, sosyal inceleme 

yaptırılmamasının gerekçesi kararda gösterecektir. 

 Sosyal incelemeyi yapacak olan sosyal çalışma görevlileri; ÇKK’nın  

“Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre sosyal çalışma 

görevlisi terimi psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet 

alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını ifade eder.  

 Sosyal çalışma görevlilerinin  sahip olmaları gereken nitelikler ise,  ÇKK’nın 

33. maddesinin 1. fıkrasında belirtilmiştir.  

 Sosyal araştırma görevlileri en az lisans öğrenimi görmüş olanlar arasından 

yeterli sayıda atanır. Çocuk ve aile sorunları ile çocuk hukuku ve çocuk 

suçluluğunun önlenmesi alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olanlar tercih edilir. Bu 

göreve getirilecek olanların pedagoji, psikoloji, sosyal hizmet ve çocuk gelişimi ve 

eğitimi alanında eğitimlerini görmüş olmaları madde gerekçesinde ifade edilmiştir. 

Bu görevlilerin atanması Adalet Bakanlığı’nca gerçekleştirilecektir. 

 Sosyal araştırma görevlisi atanamadığı ya da görevin bunlar tarafından 

yapılmasında fiili veya hukuki engel bulunması ya da başka bir uzmanlık dalına 

ihtiyaç duyulması hallerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile 

serbest meslek icra edenler sosyal araştırma görevlisi olarak görevlendirilebilirler. 

Bu görevlendirme çocuk mahkemesi hakimi veya çocuk ağır ceza mahkemesi 

tarafından yapılır39 . 

 b. Sosyal Çalışma Görevlilerinin Görevleri 

Kendilerine görev verilen sosyal araştırma görevlilerinin görevleri ÇKK m. 

34’te düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; görevlendirildikleri çocuk hakkında derhal 

sosyal inceleme yapmak ve hazırladıkları raporları kendilerini görevlendiren mercie 

sunmak görevlerinden biridir. Bu kapsamda en önemli sosyal inceleme görevi TCK 

m.31 ile ÇKK m.35 gereğince yapılacak, suç tarihinde 12 yaşını doldurmuş 15 yaşını 

doldurmamış çocukların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu 

fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tespitidir. Đkinci bir görev; 

suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması veya sorgusu sırasında yanında 

_____________ 

39. Balo, Uluslararası Đlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması, s. 389 
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bulunarak, uzman bilgisine ihtiyaç duyulan konularda cumhuriyet savcısına, 

mahkemeye veya çocuk hakimine bilgi vermektir. ÇKK m.22 ye göre; CMK m.187 

gereğince mahkeme hakimi veya başkanı tarafından uygun görülmesi durumunda, 

çocuk hakkında yürütülen duruşmada çocuğun yanında bulunabilecektir. Maddede 

birinci fıkra altında bentler halinde sayılan bu görevler; tabip eden bentte; 

mahkemeler ve çocuk hakimleri tarafından verilen diğer görevler şeklinde ifade 

edilmiştir. Bu görevler kapsamına dahil edilebilenler ise şöyle sıralanabilir: ÇKK 

m:7 gereğince koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmeden önce; çocuk 

hakkında sosyal inceleme yaptırılabilir. ÇKK m. 8 gereğince; tedbir kararlarının 

yerine getirilmesi hakim veya mahkeme tarafından en geç üçer aylık sürelerle 

incelettirilecektir. Bu inceleme; eğer hakkında koruyucu destekleyici tedbir kararı 

verilip kanunun 36. maddesi gereğince denetim altında yürütülmesine karar 

verilmişse; görevlendirilen denetim görevlisi tarafından zaten yerine getirilecektir. 

Şayet tedbir kararının denetim altında yürütülmesine karar verilmemişse bu görev 

sosyal inceleme görevlileri tarafından yerine getirilecektir. ÇKK. m.22 gereğince 

mahkemece görevlendirilmiş sosyal araştırma görevlisi duruşmada hazır bulunabilir. 

ÇKK: m.35 gereğince yukarıda da belirtildiği üzere korunma ihtiyacı olan ve suça 

sürüklenen çocuklar hakkında mahkemeler çocuk hakimleri ve Cumhuriyet 

savcılarınca çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal çevrelerini gösteren inceleme 

yaptırılır. Bu inceleme de yine sosyal araştırma görevlisince yerine getirilecektir. 

ÇKK m.15 gereğince Cumhuriyet savcısı tarafından çocuğun ifadesinin alınması 

veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında çocuğun yanında sosyal çalışma 

görevlisi bulundurulabilir. 

 Sosyal araştırma görevlisinin görevlerini belirten 34. maddede ayrıca; 

ilgililerin sosyal çalışma sırasında kendilerine yardımcı olmak ve istenilen bilgileri 

vermek zorunda olduklarını hükme bağlayarak sosyal incelemenin önemini ve 

fonksiyonunu vurgulamaktadır. Sosyal çalışma görevlileri, TCK kapsamında 

yaptıkları iş itibariyle kamu görevlisi sayılmaktadırlar. Bu itibarla TCK’nin kamu 

görevlilerine ilişkin hüküm ve korumalardan yararlanacaklardır. 

 Sosyal çalışma görevlisinin, görev dolayısıyla ve görev sırasında yaptığı ve 

hakim tarafından uygun görülen masraflar Cumhuriyet Başsavcılığının suçüstü 

ödeneğinden ödenecektir.  
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C. ÇOCUK MAHKEMELERĐNE VE ÇOCUK AĞIR CEZA 

MAHKEMELERĐNE YARDIMCI KURUMLAR 

1. Denetim Kurumları 

 a. Genel Olarak 

 ÇKK; 36. maddesinde hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen 

kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı onanan ve hükmün açıklanmasının 

geri bırakılması kararı verilen çocuğun denetim altına alınmasına karar 

verilebileceğini düzenlemiştir. 

 Suç işlemiş kişinin hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılarak infaz 

kurumuna yerleştirilmesi tekrar dışarı çıktığında toplumla uyumunu güçleştirmekte 

ve cezadan beklenen amaç gerçekleşememektedir. Bu amaçla da cezaya alternatif 

kurumlara yer verilmektedir. Salıverilme sonrası kişiye yardımcı olunması, psiko-

sosyal ve diğer yardımların yapılması konularında çalışmak üzere “Denetimli 

Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları” oluşturulması gerekli hale 

gelmiştir. 3.7.2005 tarihinde de 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım 

Merkezleri Đl Koruma Kurulları Kanunu çıkarılmıştır. Kanunun 4. maddesi gereğince 

denetimli serbestlik kurumuna hakim olan ilke, bu hizmetlerin insan onuruna saygı 

ve dürüstlük, gizlilik, tarafsızlık ilkelerine uygun şekilde yürütülmesidir40. 

 DSK’nın öngördüğü, merkezde daire başkanlığı, taşrada şube müdürlükleri ve 

koruma kurulları dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları da denetimli serbestlik ve 

yardım ile koruma hizmetinin görülmesine katkıda bulunurlar. 

 Çocuklar hakkında denetimli serbestlik konusuna gelince, bu konu DSK’nın 

11. maddesinde düzenlenmiştir. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri Şube 

Müdürlüğü çocuk mahkemeleri ile aile mahkemelerine denetimli serbestlik, yardım 

ve koruma hizmetleri alanında gözetim esasına göre yardımda bulunmakla 

görevlidir. Bu görevin yerine getirilmesinde şube müdürlüğünün ölçütü “gözetim 

esası”dır. Bunun nedeni, klasik denetimde olduğu gibi denetim görevlisinin işlem 

yürüttüğü kişinin dışında olması ile çocuklarda hedeflenen amaca ulaşılamaması 

çocuğa uygulanacak denetimde paylaşma, birlikte olma ve yönlendirme ilkelerinin  

_____________ 

40. Balo, Uluslar arası Đlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması, s. 402 
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gözetilmesidir. Aynı ilke; ÇKK m.37’de öngörülen korunma ihtiyacı olan çocuklar 

veya suç tarihinde on iki yaşını bitirmemiş suça sürüklenen çocuklar hakkında 

çocuğun aileye teslimi yönünde karar verilmesi halinde SHÇEK tarafından gözetim 

esaslarına göre yerine getirilecek denetim görevinde de geçerlidir. 

 ÇKK’nın 36. maddesinde, denetimli serbestliğin uygulanabileceği çocuklar 

üç grup halinde sayılmıştır. Hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen, 

kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı onanan ve hükmün açıklanmasının 

geri bırakılması kararı verilen çocuğun denetim altına alınmasına karar verilebilir. Bu 

hususlara dayanılarak çocuğun denetim altına alınması zorunluluğu olmayıp hakim 

veya mahkemenin takdirine bırakılmaktadır. 

 ÇKK, DSK dışında TCK, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Đnfazı Hakkında 

Kanunda da çocuklar hakkında denetimli serbestlik birimi tarafından yürütülecek 

işlemler bulunmaktadır. 

 Denetim görevlileri ve ÇKK’da düzenlenmiş diğer görevliler bakımından 

görevlerinin icrası dolayısıyla hangi mevzuata tabi olacaklarına ilişkin bir düzenleme 

getirilmiş değildir. Böyle bir düzenleme söz konusu görevlilerin hem kendilerine 

karşı yapılan eylemler dolayısıyla hem de kendilerinin görevlerini kötüye 

kullanmaları dolayısıyla önemlidir41.  

 b. Denetim Görevlilerinin Görevleri 

 Denetim altına alınan çocukla ilgili olarak şube müdürlüğünce bir denetim 

görevlisi görevlendirilir. Ancak korunma ihtiyacı olan çocuklar veya suç tarihinde on 

iki yaşını bitirmemiş suça sürüklenen çocuklar ile çocuğun aileye teslimi yönünde 

karar verilmesi halinde, bu çocuklar hakkında denetim görevi, gözetim esaslarına 

göre SHÇEK tarafından yerine getirilir (ÇKK m. 37).  

 Denetim görevini yerine getirecek olan kurumun icra ettiği fonksiyon 

itibariyle çok ciddi bir denetime tabi olması gerekir. Denetim görevini yerine 

getirirken bünyesindeki korunmaya muhtaç ve suça sürüklenen çocukların aynı 

zamanda istismar edilerek mağdur edilmesinin önüne geçilmesi gereklidir42.  

___________ 

41. Yener Ünver, “ Çocuk Koruma Kanunu”, Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları, 
ĐÜ. Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını,Đstanbul 
Beta Yayıncılık, 2005, s.37 
42. A.e., s. 35 
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 ÇKK’nın 38. maddesinde denetim görevlilerinin görevleri düzenlenmiştir. Bu 

görevler DSK’da denetim görevlileri için öngörülen görevlerin yanında çocuklar 

hakkında ayrıca uygulanacaktır. O kanundaki maddeler ile bir çatışma olduğunda 

ÇKK m.38’deki görevler öncelikle uygulanacaktır. 

 Denetim görevlilerinin ilk görevi, çocuğu desteklemek ve onun toplum ile 

uyumunu sağlamaya yardımcı olmaktır. Çocuk henüz psikolojik ve fizyolojik olarak 

gelişimini tamamlayamadığı için sosyal ve ekonomik açılardan desteğe ihtiyacı 

vardır. Bu nedenle de kararla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesi için çocuğun 

eğitim, aile, kurum ve sosyal çevreye uyumunu sağlamak üzere onu desteklemek , 

yardımcı olmak, gerektiğinde önerilerde bulunmak gerekir. 

 Đkinci görev, çocuğa eğitim, iş, destek alabileceği kurumlar, hakları ve 

haklarını kullanma konularında rehberlik etmektir.  

 Bir diğer görev, çocuğun ihtiyaç duyacağı hizmetlerden yararlanmasında 

çocuğa yardımcı olmaktır. 

 Denetim görevlisi ayrıca çocuğun kaldığı yeri ve ilişki kurduğu kişileri 

ziyaret ederek çocuğun içinde yaşadığı şartları, ailesi ve çevresiyle ilişkilerini, eğitim 

ve iş durumunu, boş zamanlarını değerlendirme faaliyetlerini yerinde inceler. Alınan 

tedbir kararlarının uygulanmasını, bu uygulamanın sonuçlarını ve çocuk üzerindeki 

etkilerini izler , tabi tutulduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesini denetler. 

 Çocuğun gelişimi hakkında üçer aylık sürelerle Cumhuriyet savcısı veya 

mahkemeye rapor verir. Ayrıca raporda çocuk hakkında verilen tedbirin 

uygulanması, uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar, tedbir kararının yerine 

getirilmesinde karşılaştığı sorunlar, çocuğun çevresi , iş ve aile durumu ile tedbir 

kararının değiştirilmesi konularındaki görüş ve önerileri yer alır. 

 Denetim görevlileri sayılan bu görevlerini yerine getirirken gerektiğinde 

çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse ve 

öğretmenleriyle işbirliği yapar. Çocuğun ana, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden 

sorumlu kimse çocuğun devam ettiği okul ,işyeri veya çocukla ilgili bilgiye sahip 

kurumların yetkilileri denetim görevlisine yardımcı olmak, denetim görevlisinin 

görevi gereğince istediği bilgileri vermek zorundadırlar. Çocuğun yakınları denetim 

görevlisinin yetkilerine müdahale edemezler. 
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 c. Denetim Plan Ve Raporları 

 ÇKK m.39’da çocuğa uygulanacak denetimin yöntemi, denetim görevlisince 

sosyal incelemeyi yapan uzman veya mahkeme nezdindeki sosyal çalışma görevlisi 

ile birlikte, görevlendirmeyi takip eden on gün içinde hazırlanacak bir planla 

belirleneceği düzenlenmiştir. 

 Denetim görevlisi hakkında tedbir kararı verilen çocukla ilgili bir denetim 

planı hazırlar. Bu plan çocuk hakkında sosyal inceleme yapılmış ise, bu incelemeyi 

yapmış bulunan sosyal çalışma görevlisi veya mahkeme nezdindeki sosyal görevlileri 

ile birlikte yapılır ve denetimin yöntemini belirler. Bu plan denetim görevlisinin 

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Şube Müdürlüğü 

tarafından görevlendirilmesini takip eden on gün içinde yapılacaktır. 

 Denetim görevlisi ve sosyal inceleme görevlisi planın hazırlanmasında ÇKK 

m.39/2’de sayılan hususları göz önünde bulunduracaklardır. Bunlar çocuk hakkında 

alınan tedbirin amacı, niteliği, süresi, çocuğun ihtiyaçları, çocuğun içinde bulunduğu 

tehlike halinin ciddiyeti, çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden 

sorumlu kimse tarafından çocuğa verilen desteğin derecesi, suça sürüklenmesi 

sebebiyle tedbir alınmış ise, suç teşkil eden fiilin mahiyeti ve çocuğun görüşüdür. 

 Hazırlanan denetim planının uygulanabilmesi için denetim planının çocuk 

hakkında denetim kararı vermiş olan hakim veya mahkeme tarafından onaylanması 

gerekmektedir (ÇKK m.39/3). 

 Onaylanan plan derhal uygulanır. Denetim görevlisi kararın uygulama biçimi, 

çocuk üzerindeki etkileri ile çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden 

sorumlu kimselerin veya kurumların çocuğa karşı sorumluluklarını gereğince yerine 

getirip getirmedikleri, kararın değiştirilmesini gerektirir bir durum olup olmadığı ve 

istenen diğer hususlarda her ay, ayrıca talep halinde mahkeme ve çocuk hakimine 

rapor verir. 

 Denetim kararda öngörülen sürenin dolmasıyla sona erer. Tedbirden beklenen 

yararın elde edilmesi halinde denetim, sürenin dolmasından önce de kaldırılabilir. 

Ayrıca denetim çocuğun başka bir suçtan dolayı tutuklanması veya cezasının yerine 

getirilmesine başlanmakla da sona erer. 



 83 

 Kural olarak, çocuk hakkında sosyal inceleme raporu, denetim planı ve 

denetim raporunun birer örneği çocuğun avukatı veya yasal temsilcisi tarafından 

alınabilir. Çocuğa raporun içeriği hakkında bilgi verilir. Bu raporlar ve planlar 

mahkemeden veya çocuk hakiminden , cumhuriyet savcısından alınabilir. 

 Ancak bu rapor ve plan çocuk ve avukatı hariç olmak üzere birinci fıkrada 

gösterilen kişilerin sosyal inceleme raporu ile denetim planı ve raporu hakkında bilgi 

sahibi olmasının çocuğun yararına aykırı olduğuna kanaat getirilirse, bunların 

incelemesi kısmen veya tamamen yasaklanabilir( ÇKK m.49/2). 

2. Çocuk Đnfaz Kurumları 

 a. Genel Olarak 

Çocuklara özgü ceza ve güvenlik önlemlerinin infazı, eğitim ve ıslah suretiyle 

yeniden topluma kazandırma ve çocukların mükerrir suçlu olmasını engellemek 

amacıyla çocuklara özgü infaz kurumlarında gerçekleştirilir43. 

 Ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi 13.12.2004 tarihli ve 5271 

sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Đnfazı Hakkında Kanun hükümlerine göre 

yapılacaktır. Bu kural çocuklar bakımından da geçerlidir. 

 Çocuk hakkında verilen mahkeme kararları ÇKK m.30’da çocuk bürosuna bu 

konuda bir görev verilmediğinden, yetişkinler hakkındaki kararların yerine getirildiği 

birimler tarafından yerine getirilecektir44. 

 Çocuklara hükmolunan cezaların büyüklerden ayrı mahallerde infaz edilmesi 

gereği bugün herkesçe kabul edilmektedir. Bu nedenle çocukların cezalarının infaz 

edileceği kurumlar ayrı düzenlenmiştir. 

 b. Çocuk Đnfaz Kurumları 

 Çocuk kapalı infaz kurumları, çocuk tutukluların ya da çocuk eğitim 

evlerinden disiplin veya diğer nedenlerle kapalı ceza infaz kurumlarına nakillerine 

karar verilen çocukların barındırıldıkları ve firara karşı engelleri olan ,iç ve dış  

 

 

______________ 

43. Akaygün, a.g.e., s.7 
44. Balo, Teori ve Uygulamada Çocuk Ceza Hukuku, s.255 
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güvenlik görevlileri bulunan eğitim ve öğretime dayalı kurumlardır (CGTĐHK m.11).  

On iki, on sekiz yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fiziki gelişim durumları göz 

önüne alınarak bu kurumların ayrı bölümlerinde barındırılırlar ve eğitim öğretim 

ilkesine tamamıyla uyulur. 

 Çocuk kapalı ceza infaz kurumu bulunmayan yerlerde bu kurumda 

bulundurulması gereken çocuklar, kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan 

bölümlerine yerleştirilirler. 

 Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte on 

sekiz yaşını bitirmiş olup da yirmi bir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin 

cezalarının infaz edildiği, yine eğitim ve öğretim esasına dayalı, firara karşı engelleri 

olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır ( CGTĐHK m.12). Gençlik 

kapalı ceza infaz kurumu bulunmayan yerlerde, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının 

gençlere ayrılan bölümlerinde barındırılırlar. 

 Gençlik açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmesinde, 

çalışmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış 

güvenlik görevlisi bulunmayan güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim 

ve denetimi ile yetinilen kurumlardır (CGTĐHK m.13). 

 CGTĐHK m.15’te öngörülen çocuk eğitim evleri, çocuk hükümlüler hakkında 

verilen cezaların, hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlerin eğitilmeleri, 

meslek edinmeleri ve yeniden topluma kazandırılmaları amaçları güdülerek yerine 

getirildiği tesislerdir. Bu kurumlarda firara karşı engel bulundurulmaz, kurum 

güvenliği iç güvenlik görevlilerinin gözetim ve sorumluluğunda sağlanır. 

 Kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim ve öğretim programına devam 

eden ve on sekiz yaşını dolduran çocukların, eğitim ve öğretimlerini 

tamamlayabilmeleri bakımından yirmi bir yaşını bitirinceye kadar bu tesislerde 

kalmalarına izin verilebilir. Çocuk hükümlüler yalnızca meslek eğitimine yönelik 

olarak çalıştırılabilir ve öğretim kurumları veya örgün eğitime devam eden çocuk ile 

genç hükümlüler öğretim yılı içerisinde atölye ve işyerinde çalıştırılamazlar45.  

 

______________ 

45. Mahmut Koca, “Çocuk ve Genç Adalet Sistemi”, Çocuk ve Genç Adalet Sistemine Genel Bakış, 
Đstanbul, Đstanbul Barosu Yayınları, 2006, s.24 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 TÜRK HUKUKUNDA ÇOCUKLARIN YARGILANMASI, 

KORUYUCU VE DESTEKLEYĐCĐ TEDBĐRLER, GÜVENLĐK 

TEDBĐRLERĐ, KANUN YOLLARI VE ĐNFAZ 

A. SORUŞTURMA EVRESĐ 

1. Genel Olarak 

 Yukarıda da belirtildiği üzere çocuk yargılamasında çocuğun 

cezalandırılması, hasta olarak kabul edilmesi aşamalarından sonra bugün gelinen 

nokta suç işlemiş çocuğun yeniden toplumsallaşması amacı güdülmesidir1. Pekin 

Kuralları da çocuk adalet sistemine hakim amaçların küçüğün esenliğinin korunması 

ve geliştirilmesi ile çocuk suçlulara karşı tepkilerde suçun ağırlığı ile değil, suçlunun 

kişisel şartlarının da değerlendirildiği orantılılık ilkesinin dikkate alınması 

gerektiğini amaçları arasında saymıştır2. Bu nedenle de çocuğun kişiliğinin tanınarak, 

tıp, psikoloji, sosyoloji bilimlerinin ışığında cezalandırma yerine koruma , iyileştirme 

ve önleme amaçlarının güdüldüğü, çocuğun yararının ön planda tutulduğu bir özel 

yargılama sistemi gözetilmelidir3. Bu ilke doğrultusunda çocuk yargılamasına ilişkin 

hükümler ihtiva eden uluslar arası sözleşmeler değerlendirilmeli, yapılan ve 

yapılacak olan yasalar bu ilkeyi içermelidir. Soruşturma ve kovuşturma usulleri de 

çocuğa özgü olarak düzenlenmelidir. Çocuğun soruşturmasında muhakeme ilkelerine 

azami özen gösterilmelidir. Masumluk karinesi, susma hakkı, suçlamanın 

bildirilmesi, avukatla temsil edilme hakkı, yüksek yararına aykırı olmadığı sürece 

duruşmada veli ya da vasisinin hazır bulundurulması hakkı, adil yargılanma hakkı, 

tanıklarla yüzleştirme ve çapraz sorgu hakkı, tercüman hakkı, özel hayatın gizliliğine 

tam saygı hakkı, daha üst makama temyiz edebilme haklarının gözetilmesi 

gerekmektedir4. (ÇHS m. 40/2 ve Pekin Kuralları m.7).  

______________ 

1. Feridun Yenisey, “Çocuk ve Küçük Sanıkların Muhakemesinde Yeni Eğilimler ve Đnsan Hakları 
Sorunu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu 
Sempozyumu 26-28 Ekim 1992, 1993, s.277 
2. Mahmut Koca, “Çocuk ve Genç Adalet Sistemi”, Çocuk ve Genç Adalet Sistemine Genel Bakış, 
Đstanbul, Đstanbul Barosu Yayınları, 2006, s.20 
3. Handan Yokuş Sevük,  “ Çocuk Yargılaması Hukukunda Hazırlık Soruşturması”, Atatürk 
Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C:8, S:1-2, 2004, s.199 
4. A.e. s.210 
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 Soruşturma, CMK’nın Tanımlar başlıklı 2. maddesinde, “Kanuna göre yetkili 

mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen 

evre” şeklinde tanımlanmıştır.  Suç şüphesinin öğrenilmesi üzerine başlayan ve 5271  

sayılı CMK ile hukukumuza giren iddianamenin kabulüne kadar geçen bu evreye 

hakim bir takım ilkeler mevcuttur. Soruşturma evresi gerek doğru, dürüst ve gerçeğe 

uygun adaletin sağlanması gerekse ceza muhakemesine hakim ilkelerden masumluk 

karinesi bakımından gizli yürütülmesi gereken bir evredir. Gizlilik iki biçimde 

anlaşılır: Birincisi, işlemlerden ilgililerden başka kimsenin hazır bulunamaması, 

ikincisi ise, yapılmış olan araştırma sonuçlarının kamuya açık olmamasıdır5. Nitekim 

CMK’nın, 157. maddesi, “Kanunun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve 

savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri 

gizlidir” hükmünü getirmektedir.  Soruşturma evresine hakim olan gizlilik 

ilkesinin çocuklar bakımından gözetilmesi hem yukarıda zikredilen, genel ceza 

muhakemesinde olduğu gibi soruşturmanın, amacına ulaşması hem de ve daha 

önemli olmak üzere çocuğun lekelenmesinin önlenmesi bakımından gözetilmesi 

gereken bir ilkedir. Nitekim, Pekin Kuralları’nın 8. maddesi de, çocuğun afişe 

olmasını, suç işlemiş görüntüsüyle toplumla tanıştırılmasının doğuracağı sakıncaların 

ortadan kaldırılması için çocuk hakkında yürütülecek yargılamanın her aşamasının 

gizli yürütülmesi gerektiği hükmünü getirmektedir. 5187 sayılı Basın Kanunun 21. 

maddesi de, süreli yayınlarda; on sekiz yaşını doldurmamış suç işlemiş çocukların 

kimliklerinin açıklanması veya tanınmalarına yol açacak şekilde yayın yapılmasını 

suç saymıştır. Soruşturma evresinde CMK m.153 çerçevesinde şüpheli ya da 

müdafinin dosyayı incelemesi haricinde diğer kimseler ve özellikle basın 

mensuplarına bilgi verilmemesi gerekir6. 

Çocuğun içinde bulunduğu yargılamanın her sürecinde olduğu gibi 

soruşturma alanında da çocuğa ilişkin bir takım farklılıklar olması gerekir. 

Soruşturma yapacak yargılama kişisinin ve kurumunun özel eğitilmiş ve çocuk 

suçluluğu konusunda uzman olması, gerek ifade alma ve sorgulama, gerekse tedbir 

___________ 

5. Nur Centel, Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Yenilenmiş 3. bs., Đstanbul, Beta 
Yayınevi, 2005, s. 91 
6. Yener Ünver, Hakan Hakeri, Sorularla Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, Türkiye Barolar 
Birliği Yayını, 2006, s.267 
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gözetilebilmesi imkanı sağlayacaktır. Bu nedenle de çocuk suçluluğu, kriminoloji, 

sosyoloji ve psikoloji alanlarında eğitimli bir savcılık teşkilatı, bir polis örgütü çocuk 

yargılamasında güdülen amacın gerçekleşmesini sağlayacaktır.   

 Çocuk yargılamasında hakim ilkelerden biri çocuğun yararının gözetilmesi 

olduğundan, çocuğun yeniden topluma kazandırılması amacıyla soruşturma 

evresinde de  tedbir uygulanması sözkonusudur. ÇKK m. 15/3, suça sürüklenen 

çocuk hakkında yürütülen soruşturmada, çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici 

tedbir uygulanması ihtiyacı ortaya çıktığı takdirde, Cumhuriyet savcısının gerekli 

gördüğü takdirde çocuk hakiminden suça sürüklenmiş çocuk hakkında koruyucu ve 

destekleyici tedbir uygulanmasını istemesi mümkündür. Bu durumda suça 

sürüklenen çocuk hakkında soruşturma yürütülürken aynı zamanda koruyucu ve 

destekleyici tedbir uygulanabilir. Tedbir uygulanmadan önce de çocuk hakkında 

araştırma yapılarak gelişiminin ve hakkındaki ailevi, sosyal eğitim durumuna ilişkin 

bilgilerin edinilmesi gerekmektedir. Soruşturma evresinde de çocuk hakkında tedbir 

kararı verilebilmesi durumunda bu evrede de tıpkı kovuşturma evresinde olduğu gibi 

sosyal inceleme yaptırılmalı ve sonucunda sosyal inceleme raporu doğrultusunda 

tedbir kararı verilmelidir7. Nitekim Pekin Kuralları m. 16/1’de çocukla ilgili karar 

verilmeden önce çocuğun içinde yaşadığı çevrenin, okul, aile, eğitim durumu gibi 

araştırmaların yapılması esas olmalıdır şeklinde hüküm getirmektedir. 

 Soruşturma aşamasına genel olarak bakmak gerekirse, Cumhuriyet 

Başsavcılığına, kolluk makamları, sulh ceza mahkemesi, vali ve kaymakamlara 

yapılan suça ilişkin ihbarın yapılması üzerine çocuklar hakkındaki soruşturma çocuk 

bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılacaktır. Yukarıda 

ayrıntılı olarak açıklandığından, savcılık kurumu ile ilgili olarak burada; çocuklar 

için ayrı bir savcılık teşkilatı öngörülmediği, tüm il ve ilçe Cumhuriyet 

Başsavcılıklarında bir çocuk bürosu kurularak Cumhuriyet Başsavcısı tarafından 

görevlendirilecek Cumhuriyet savcılarının görev yapacağından bahsedilmekle 

yetinilecektir. Çocuklar hakkında soruşturma yapma görevi çocuk bürosunda görevli 

Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılacağından, bu görevin kolluk memurları 

___________ 

7. A.e. , s.212 
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tarafından yapılması mümkün değildir8. Çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk 

hakkındaki diğer işlemler sırasında çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi 

bulunabilir. 

 Soruşturmanın tamamlanması için çocukların gözaltına alınması hakkında, 

CMK’nun gözaltına ilişkin kuralları düzenleyen 91 vd. maddelerinde bir düzenleme 

yer almamakla birlikte, gözaltına ilişkin genel hükümler çocuklar için de geçerli 

olacak ve “yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için 

zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren yirmi dört saati geçemez” kuralı geçerli 

olacaktır. Gözaltına alınan çocuklar kolluğun çocuk biriminde tutulmalı, çocuk 

birimi bulunmayan yerlerde ise, yetişkinlerden ayrı bir yerde tutulmalıdır. 

 CMK m. 218’de kovuşturma aşamasında mağdur ya da sanığın yaşının tespiti 

bakımından özel bir düzenleme getirilerek, ilgili kanunda belirlenen usule göre 

çözüleceği hükmünü getirmiştir. Soruşturma aşaması ve şüpheli bakımından ise 

böyle bir hüküm mevcut değildir. Bu nedenle Cumhuriyet savcısının özel hukuk 

mahkemesine başvurarak oradan gelecek karara kadar soruşturmayı durdurur ya da 

özel hukuk mahkemesinden karar gelinceye kadar soruşturma evresine ilişkin diğer 

işlemleri yapmaya devam eder. Buradan gelecek karara göre de bir ceza davası açar 

ya da kovuşturma mümkün değilse, ÇKK’nın güvenlik önlemleri ile ilgili 

hükümlerini işletir veya bir ceza davası açarak artık kovuşturma aşamasında 

olunduğundan CMK 218/2 uyarınca yaş tespiti yargılaması yapılmasına olanak 

sağlar9. 

 Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış çocuklar hakkında , TCK m.31 

gereği ceza kovuşturma yapılamaz ancak çocuklara özgü güvenlik tedbiri 

uygulanabilir. Kanunun bu ifadesi gereği, bu çocuklar hakkında soruşturma 

yapılabilmeli, deliller toplanmalı, ancak çocuğun oniki yaşını doldurmadığı tespit 

edildiğinde hakkında dava açılmamalıdır. Yakalama ve gözaltına alma 

Yönetmeliğinin 19. maddesi, oniki yaşını doldurmamış çocukların suç nedeni ile 

yakalanamayacağını, ve hiçbir surette suç tespitinde kullanılmayacağını 

belirtmektedir. Bu çocuklar kimlik ve suç tespiti amacı ile yakalanabilir, ancak 

_____________ 

8. Yusuf Solmaz Balo, Teori ve Uygulamada Çocuk Ceza Hukuku, Gözden Geçirilmiş 2. bsk., 
Ankara, Adalet Yayınevi, 2005, s.116 
9. Ünver, Hakeri, a.g.e, s.449-451 
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kimlik tespitinden hemen sonra serbest bırakılır. Bu sayede tespit edilen suç ve 

kimlik, mahkeme başkanı ya da hakimi tarafından tedbir kararı alınmasına esas 

olmak üzere derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. 

 Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş, onbeş yaşını doldurmamış olan 

çocuklar suç sebebi ile yakalanabilirler. Derhal yakınları ile müdafiye haber verilerek 

derhal Cumhuriyet Başsavcılığına sevkedilirler. Müdafi hazır bulunmak şartı ile 

şüpheli çocuğun ifadesi alınır. Kendisinin yararına aykırı olduğu saptanmadığı veya 

kanuni bir engel bulunmadığı durumlarda ana babası veya vasisi ifade alınırken hazır 

bulunabilir. Yetişkinlerden ayrı yerde tutulurlar. Bu grup çocukların işledikleri fiilin 

hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin 

yeterince gelişmiş olup olmadığının tespiti için çocuğun aile koşulları, sosyal ve 

ekonomik koşullar ile psikolojik ve eğitim durumu hakkında rapor hazırlanması 

uzman kişilerden istenir ve bu rapor çocuk hakimince yapılacak değerlendirmede 

dikkate alınır. 

 Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmuş onsekiz yaşını doldurmamış 

çocuklar bakımından ise, soruşturma yine Cumhuriyet Başsavcısı veya 

görevlendireceği Cumhuriyet savcısı tarafından tarafından bizzat yerine 

getirilecektir. Yukarıda ikinci grup çocuklar açısından gözetilen ilkeler bu çocuklar 

için de geçerlidir. ( YGY m.19) 

 Pekin Kuralları’nın 10. kuralı, “Bir küçüğün yakalanması halinde , küçüğün 

anne, babasına veya vasisine hemen bildirilir., ancak hemen bildirmenin mümkün 

olmadığı hallerde, küçüğün yakalanmasından sonra mümkün olan en kısa üre içinde 

anne, baba ve vasisine bildirilir. Bir yargıç veya yetkili resmi bir kişi veya makam, 

hiç geciktirmeden küçüğün salıverilmesi konusunu inceler. Kanuni makamlar ile 

küçük failler arasındaki ilişki küçüklerin hukuki statülerine saygı gösterilmesini 

sağlayacak ve olayın şartları bakımından küçüğe zarar vermekten kaçınılacak şekilde 

düzenlenir.” şeklindedir. YGY’nde çocuklara ilişkin olarak öngörülen hükümlerin bu 

kurallarla uyumlu olduğu söylenebilir. 

 Son olarak tutuklama gibi özgürlüğü kısıtlayıcı bir yargılama önlemine çocuk 

bakımından son çare olarak başvurulmalı ve yargılama önlemlerinin uygulanmasında  
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titizlikle gözetilecek süre ve koşullara ilişkin kurallar belirlenmelidir10. Bu hususlar 

ileriki bölümlerde daha ayrıntılı olarak işlenecektir. 

 Cumhuriyet savcısı soruşturma evresi sonunda kamu davası açılması için 

yeterli delil elde edememesi, kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinde 

kovuşturmaya yere olmadığı kararı verir.Ya da elde edilen deliller suçun işlendiği 

konusunda yeterli şüphe oluşturuyorsa Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek 

kamu davasını açar. Soruşturma evresi aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacak olan 

kamu davasının açılmasının ertelenmesi, uzlaşma ve önödeme kurumlarının 

işletilmesi ile de sona erebilir. 

2. Đştirak Halinde Đşlenen Suçlar 

 ÇKK’nın 17. maddesinde yetişkinlerle birlikte suç işlenmesi hali 

düzenlenmiştir. Buna göre, on sekiz yaşını doldurmamış çocukların büyüklerle 

birlikte suç işlemesi halinde soruşturma ve kovuşturma ayrı yürütülecektir. Aynı 

zamanda YGY m. 19’da da çocuğun büyüklerle birlikte suç işlemesi halinde 

soruşturma evresinde evrakın ayrılacağı ve soruşturmalarının ayrı  yürütüleceğine 

ilişkin hükme yer verilmiştir. Birlikte suç işleme ile kastedilenin, iştirak halinde suç 

işleme durumlarından hepsini kapsadığı şeklinde düşünmek yerinde olacaktır11.  

 ÇKK’nın 17. maddesinin 2 fıkrasında , çocuklarla yetişkinlerin birlikte suç 

işlemeleri halinde soruşturma ve kovuşturma ayrı yürütülmekle birlikte, kovuşturma 

açısından çocuklar hakkında, Kanunun 5. maddesinde öngörülen tedbirler 

uygulanarak, aynı zamanda mahkeme lüzum gördüğü takdirde çocuk hakkındaki 

yargılamayı genel mahkemedeki davanın sonucuna kadar bekletilebilecektir. YGY 

ve ÇKK m. 17’de de belirtildiği üzere soruşturma evresinde dosyalar birleştirilemez. 

Yukarıda da zikrettiğimiz, çocuklara ilişkin soruşturma evresine özgü kuralların 

uygulanması söz konusudur. 

3. Çocuğun Nakline Đlişkin Düzenleme 

 CMK’nın “ Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli” kenar başlıklı 93. 

maddesinde yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere nakledilen  

__________________ 

10. Yokuş Sevük, a.g.e., s. 231 
11. Balo, Uluslar arası Đlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması, s. 247 
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kişilere, kaçacaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri 

bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı hallerinde kelepçe 

takılabileceği düzenlenmiştir. Keza YGY m. 7’de de yakalanan ve tutuklanarak bir 

yerden diğer bir yere nakledilen kişiler, kaçacaklarına ya da kendisi veya 

başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin 

belirtilerin varlığı halinde kelepçe takılabilir hükmü mevcuttur. Her iki madde 

metninde yakalanan kişinin çocuk ya da yetişkin olması bakımından herhangi bir 

ayrım gözetilmiş değildir.  Yakalanan veya tutuklanan çocukların bir yerden diğer bir 

yere nakli konusunda, ÇKK m. 18 ve YGY m. 19’da düzenlemelere yer verildiği 

görülmektedir.  

 ÇKK’nun 18. maddesine göre, çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler 

takılamaz. Ancak zorunlu hallerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının 

hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için 

kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir. Maddede çocukların nakli sırasında 

çocuklara takılmayacak aletler “ ve benzeri” ifadesi kullanılarak sayılmıştır. Bu 

itibarla CMK m.93’teki kelepçe ile sınırlı bir ifade yoktur. YGY’nin çocuklara ilişkin  

19. maddesine göre de, çocuklara kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak 

çocuğun zorunlu hallerde kaçmasını, kendisini veya başkalarının hayat veya beden 

bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından 

gerekli önlemler alınır. Her iki maddenin de ilk cümlelerindeki yasaklayıcı ifade 

gereği, kolluk tarafından alınacak gerekli önlemler, kelepçe, zincir ya da çocuğu 

toplum içinde küçük düşürecek, lekenmesine sebep olacak bir araç olmayacaktır. 

Gerekli önlemin, kolluk görevliler tarafından tayininde dikkate alınacak husus 

kanunun “ gerekli önlem alınabilir” şeklindeki hükmünün çocuğun kendisi, çevresi 

bakımından tehlike doğmasının engellenmesi haline inhisar ettirilmesi nedeniyle, 

mevcut tehlike hali ile orantılı ve çocuğun kişilik ve ruh yapısına uygun bir şekilde 

nakledilmesidir. Kolluk görevlilerinin çocuk psikolojisi hakkında bilgi sahibi ya da 

eğitimli olmaları bu önlemlerin tayininde önemli bir fonksiyon icra edecektir.   

4. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  

 Hukukumuzda kamu davasının açılması mecburiliği sistemi kabul edilmiştir. 

CMK’nın 170. maddesinin, 2. fıkrası; soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, 
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suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa , Cumhuriyet savcısı bir 

iddianame düzenler şeklindeki hükmü ile soruşturma evresinde yeterli kuvvette 

şüphe halinde Cumhuriyet savcısının kamu davasını açmaya mecbur kılmıştır. Her ne 

kadar 171. madde ile, savcıya kamu davasını açmada takdir yetkisi tanınmış olsa da 

bu yetki savcının kamu yararı değerlendirmesi yaparak kamu davasını açabileceği bir 

takdir yetkisi olmamaktadır. Bu konuda madde metninde savcının gerekçesini de 

belirtmesi gerektiği hususuna yer verilmesi daha doğru olabilirdi12. Ülkemizde kabul 

edilen kanunilik sisteminin yerini günümüzde maksada uygunluk sisteminin alması 

gerektiği şeklinde görüşler mevcuttur13. Ceza muhakemesi sistemimizde kabul edilen 

bu sistem bir yana yargılamanın aktif sujesi çocuklar olunca nasıl bir sistem kabul 

edilmesi gerektiği tartışılabilir. Sanık suça sürüklenmiş bir çocuk olunca maksada 

uygunluk yada takdirilik sisteminin uygulanması gerektiği ileri sürülmüştür14. Pekin 

Kuralları 6. maddeye göre , çeşitli özel gereksinimleri ve uygun yaptırımlar göz 

önüne alındığında , yargılamanın her aşamasında olduğu gibi soruşturma , 

muhakemede de takdir yetkisi tanınmalıdır. Ancak böyle bir takdir yetkisini 

kullanacak kişinin de her olaya özgü doğru karar verebilmesi için özel olarak 

eğitilmiş olması gerektiğinden, savcının çocuk konusunda eğitilmiş uzman bir kişi 

olması gerekir ki ancak bu sayede takdir yetkisinin adilane kullanımı sağlanmış olur. 

Đkinci bölümde savcı hakkındaki açıklamalarımızda da belirtildiği gibi çocukla ilgili 

her konuda görev alan kişilerin gerek var olan gerekse yeni getirilecek kurumlar 

bakımından uzman olması gerekmektedir.  

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi, savcının hazırlık soruşturması 

aşamasında , öngörülen süre içinde sanığın iyi davranması koşulu ile kamu davasını 

açmaktan vazgeçeceğini bildirmesi ve kamu davasını açmayı ertelemesi 

müessesesidir15. Çocuk tarafından işlenen basit bir suçta, kamu davasının açılmasının 

ertelenmesi kurumunun uygulanması, çocuğun mahkeme önüne çıkarılmasından  

 

____________ 

12. Yener Ünver, “Deliller ve Değerlendirilmesi”, Legal Hukuk Dergisi, Yıl:3, Sayı:32, 2005, s.2901 
13.  Yokuş Sevük, a.g.e., s. 227 
14. Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi  
Hukuku, 14. bs., Đstanbul, Arkan Yayıncılık, 2006, No: 10.2 (103) 
15. Ümran Sölez Tan, Çocuk Ceza Hukuku Araştırmaları, Đstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları, 
2001, s.18 
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doğabilecek zararları ortadan kaldırabilecektir16. Ancak ağır bir suç açısından aynı 

şeyi söylemek mümkün değildir. Zira çocuk tarafından işlenen ağır bir suçta 

kovuşturma yapılması bakımından kamu yararı, kovuşturulmamasındaki kamu 

yararından fazladır.  

 Hukukumuzda olmaması itibariyle eleştirilen ve doktrinde getirilmesi 

yönünde görüşler dile getirilen kamu davasının ertelenmesi müessesesine 5395 sayılı 

ÇKK’da yer verilmiştir. Böyle bir kuruma yer verilmesi, Pekin Kuralları’nda yer alan 

ilkelerden, çocuğun özgürlüğünden yoksun bırakılmasının en son başvurulacak 

önlem olmasına uygundur. Zira, her ne kadar çocuğun yararı gözetiliyor olsa da, 

çocuğun adli sistem içine sokulmasından kaçınılması çocuğun psikolojisi 

bakımından yerinde olacaktır. ÇHS. M. 40/3 ‘e göre de çocukların mümkün 

olduğunca adli mekanizmanın içine sokulmaması gerektiği belirtilmektedir. Yine 

ÇHDS m. 40 “… çocuk hakkında ve yalnız ona uygulanabilir yasaların , usullerin 

,…oluşturulmasını teşvik edecek ve özellikle …, ‘uygun bulunduğu ve istenilir 

olduğu takdirde’ ve ‘insan hakları ve yasal güvencelere tam saygı gösterilmesi 

koşuluyla” bu çocuklar için kovuşturma olmaksızın önlem alınmasına ilişkin 

hükümlere yer verilmiştir.  Bu hükümlerde kamu davasının açılmasının ertelenmesi 

kurumunun getirilmesinin yerindeliğini destekler niteliktedir. Ayrıca çocuğun 

kişiliğinin tanınması yargılama öncesinde de sağlanacaktır. Kamu davasının 

ertelenmesi müessesi yalnızca çocuk açısından değil aynı zamanda mahkemelerin 

yükünün azalması bakımından da olumlu bir gelişmedir. Basit suçlar bakımından 

zaten yoğun olan iş yükünün daha da arttırılması sonucu önlenmiş olacaktır17. 

 Bizim hukukumuza yeni girmiş olmakla birlikte, bir çok ülke hukukunda 

kamu davasının ertelenmesi kurumu uygulanmaktadır. Örneğin; Danimarka’da, 15-

18 yaşları arasındaki suç işlemiş çocuğun eylemini kayıtsız koşulsuz kabul etmesi ve 

öngörülen belirli yükümlülüklere uyması ile mahkemenin savcının yüklemeyi 

önerdiği yükümlülükleri onaylaması halinde kamu davasının ertelenmesi kurumu  

 

 

___________ 

16. Yokuş Sevük, a.g.e., s.228 
17. Yusuf Solmaz Balo, Suç Mağduru ve Suç Faili Olan Çocuklar Açısından Çocuk Suçluluğu ve 
Çocuk Mahkemeleri, s.117 
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uygulanabilecektir18. Almanya’da ise, kovuşturmadan vazgeçme şeklinde düzenlenen 

bu kurum hakimin onayı ile ya da hakimin onayı olmadan 

uygulanabilmektedir.Hakimin onayı ile, sanığın eylemi kabul etmesi, savcı 

tarafından önerilen yükümlülüklerin mahkeme yargıcı tarafından kabul edilmesi ve 

sanık tarafından bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde savcının 

kovuşturmadan vazgeçmesi şeklindedir. Hakimin onayına gerek kalmadan 

uygulanması ise, savcının, hakimin ceza vermesini gereksiz kılan bir eğitim tedbirine 

karar vermesi ya da çocuğun kusurunun hafif olması , kovuşturmanın yapılmasında 

kamu yararı bulunmaması hallerinde mümkündür19. 

 Diğer ülke hukuklarında düzenlenmiş olan kamu davasının ertelenmesi 

kurumunun ülkemizde ne şekilde düzenlendiğini görmek için, ÇKK’nun 19. 

maddesini incelemek gerekir. Maddede, çocuğun işlediği fiilin kanunda gösterilen 

cezasının üst sınırının üç aydan fazla ve iki yıl dahil olmak üzere iki yıla kadar hapis 

ya da adli para cezasını gerektirmesi halinde Cumhuriyet savcısı tarafından açılacak 

kamu davası belirli koşulların varlığı halinde beş yıl süre ile ertelenebilir. Maddede 

kamu davasının ertelenmesi kurumunun uygulanması için çocuk tarafından işlenen 

suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırının üç aydan fazla olması gerektiğinin 

yer almasının nedeni, TCK’nın 105. maddesinde yer alan, önödeme kurumunun “… 

kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı üç ayı geçmeyen suçların 

faili…” şeklindeki hükmüdür. Kanunda öngörülen cezanın üst sınırı üç ayı geçmeyen 

fiiller bakımından önödeme müessesesinin uygulanması tercih edilmiştir20.  Madde 

metninde belirtildiği üzere kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumunun 

uygulanabilmesi için hepsinin birlikte gerçekleşmesi gereken koşullar bentler halinde 

sıralanmıştır. Bunlar; 

 1. Çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum bulunmamış bulunması: 

Bendin lafzından anlaşıldığı üzere bu şartın gerçekleşmemiş olması için, çocuğun 

kasıtlı bir suç işlemiş olması değil, işlemiş olduğu kasıtlı suçtan dolayı kesinleşmiş  

_____________ 

18. Handan Yokuş Sevük, Uluslar arası Sözleşmelerdeki Đlkeler Açısından Çocuk Suçluluğu Đle 
Mücadelede Kurumsal Yaklaşım, Đstanbul, Doktora Tezi,s.19 
19. A.e., s.25 
20. Yusuf Solmaz Balo, Uluslar arası Đlkeler Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve Uygulaması, s. 
261 
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bir mahkumiyet kararı olması gerekir.  

 2. Yapılan soruşturmanın, kamu davasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç 

işlemekten çekineceği kanaatini vermesi: Yukarıda da açıkladığımız üzere, basit 

suçlar bakımından çocuğun adli sistem içine sokulmamış olması çocuğun psikolojisi 

bakımından daha faydalı olacaktır. Đşte soruşturma aşamasında yapılan çocuğun 

kişiliğinin, aile ve çevresinin tanınmasına yönelik bir çalışma, çocuk hakkında kamu 

davasının açılmasının ertelenmesi halinde çocuğun bir daha suç işlemeyeceği 

kanaatinin hasıl olmasına neden olabilir. Çocuk suçluluğu ve psikolojisi konusunda 

uzman savcılar bu şartın uygulanmasında önemli bir noktada yer almaktadırlar.  

 3. Kamu davasının ertelenmesinin , şüpheli ve toplum açısından kamu davası 

açılmasından daha yararlı olması: Kamu davsının ertelenmesi kurumunun getirilmesi 

konusunda ileri sürülen görüşlerin gerekçeleri arasında da yer alan bu koşul, gerek 

çocuk gerekse toplum açısından kamu davasının açılmasının ertelenmesinin kamu 

davası açılmasından daha yararlı olacağı hususunda bir kanaat oluşmasıdır. 

 4. Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, 

suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi: Çocuk 

hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesinin kamu davası açılmasından daha 

yararlı görülmesi, bir nevi çocuğun adli sistem içine sokulmamaktaki yararının 

kamunun yararına tercih edilmesi halinde, mağdurun veya kamunun uğradığı zararı, 

aynen iade,suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi 

koşuludur. Böyle bir koşulun bulunması, yukarıda çocuk suçluluğunun nedenleri 

bahsinde belirttiğimiz sokak çocukları ve bu çocukların yaşam şartları nedeniyle suç 

işlemiş çocuk statüsüne dahil olmaları nedeniyle hiçbir ekonomik varlıkları 

olmaması ya da ailesi ile birlikte olmakla beraber ekonomik güzü elverişli olmayan 

bir ailenin suça sürüklenmiş çocuğu olmaları halinde çocukların bu koşulu ne şekilde 

yerine getirecekleri tartışa konusu olabilirdi. Madde bu sakıncayı gidermek amacıyla, 

birinci fıkra devamında (d) bendindeki koşulun çocuğun ailesinin veya kendisinin 

ekonomik durumunun elverişli olmaması halinde aranmayabileceğini 

düzenlemiştir.Her ne kadar 1. fıkranın  son cümlesinde bu durum düzenlenmiş olsa 

da savcılığın dava açıp açmamasını tamamıyla savcının ihtiyarına bıraktığından  
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takdiriliğe açık bir durum teşekkül edecektir21. 19. maddenin ikinci fıkrasında yer 

alan kamu davasının ertelenmesine ilişkin kararın uygulanmasının, çocuk hakiminin 

onamasına bağlı tutulması bu sakıncayı giderebilir. Bu koşulların birlikte 

gerçekleşmesi halinde Cumhuriyet savcısı tarafından deliller toplandıktan sonra, 

şüpheli çocuk hakkında açılacak kamu davası beş yıl süre ile ertelenebilir. 

 Kamu davasının açılmasının ertelenmesi hakkındaki karar çocuk hakiminin 

onamasına bağlıdır. Madde metninde “çocuk hakimi” dendiği için çocuk 

mahkemeleri ve çocuk ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlerde çocuk hakimi 

tarafından onanacaktır. Doğal olarak bu işlem duruşmasız ve dosya üzerinden 

yapılacaktır (ÇKK m.3). Çocuk mahkemesi kurulmayan yerlerde ise, bu kararı; 

çocuk hakkında suç işlediği iddiası bulunduğundan dolayı bu suçun yargılamasının  

görev alanına girdiği genel mahkemelerde onanması gerekir22. Hakim onama 

konusundaki kararını beş gün içinde verecektir. Çocuk hakiminin vereceği onama 

kararına karşı gidilebilecek kanun yolu hakkında ÇKK’nunda bir hüküm 

bulunmadığından dolayı, Kanunun 41. maddesinde yer alan ve bu kanunda hüküm 

bulunmayan hallerde diğer kanunlara atıf yapan düzenleme gereği, söz konusu 

kararın hakim kararı olması nedeniyle CMK’nın, itiraza ilişkin hükümleridir.  

 Birinci fıkranın son cümlesinde beş yıl olarak belirlenen erteleme süresi 

içinde, çocuk, işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olmaz ise, 

kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Bu süre içinde çocuğun sadece suç 

işlemesi değil, bu suçtan dolayı kesinleşmiş bir hapis cezasına mahkumiyet kararı 

verilmiş olması halinde kamu davası açılır ve erteleme süresince de zamanaşımı 

işlemez. 

 Maddenin takip eden fıkrasında , kamu davasının ertelenmesine ilişkin 

kararların bunlara mahsus bir sisteme kaydedilecekleri düzenlenmiştir. Başlangıçta 

böyle bir düzenlemenin çocuk yargılamasına hakim ve uluslararası düzenlemelerde 

gözetilen; çocuğun lekelenmemesi, topluma kazandırılması, rehabilite edilmesi, 

____________ 

21. Yener Ünver, “ Çocuk Koruma Kanunu”, Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları, 
ĐÜ. Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını,Đstanbul 
Beta Yayıncılık, 2005, s.37 
22. Balo, a.g.e., s. 261 
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eğitim tedbirleri uygulanması yoluyla topluma yararlı üreten yetişkin şahıslar olması  

yolunda adımlar atılması en önemlisi de toplum gözünde küçük düşürülmemesi 

anlayış ve ilkelerine aykırı olduğu düşünülebilir. Fakat bu kayıtların, ancak bir 

soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet Savcısı, hakim veya 

mahkeme tarafından istenmesi halinde ve bu maddede belirtilen amaçlar 

doğrultusunda kullanılacağı yer almıştır. Bu da çocuk açısından toplum gözünde 

lekelenmesini engelleyici bir düzenlemedir. Ayrıca ertelenen davaların özel bir 

sisteme kaydedilecek olması kişisel verilerin kaydedilmesi bakımından yerinde bir 

hükümdür24. 

 Maddenin son fıkrasında, fili işlediği sırada on beş yaşını doldurmamış çocuk 

bakımından , birinci fıkrada öngörülen hapis cezasının üst sınırının üç yıl dahil 

olmak üzere üç yıl olarak uygulanacağı düzenlenmiştir. Böylelikle kanun, on beş 

yaşını doldurmuş ve on beş yaşını doldurmamış çocuklar bakımından kamu 

davasının ertelenmesi kurumunu uygulanması bakımından bir ayrım yapmakta ve on 

beş yaşını doldurmamış küçükler bakımından kurumun uygulanma alanını 

genişletmektedir. 

5. Adli Kontrol Ve Tutuklama Yasağına Đlişkin Özel Düzenleme 

 Adli kontrol 1412 sayılı CMUK’da yer almamakla birlikte 5271 sayılı CMK 

ile hukukumuza getirilmiş bir kurumdur. Adli kontrol, “Đlgiliyi özgürlüğünden 

yoksun kılmamakla birlikte gözlemeyi ve denetlemeyi olanaklı kılan tedbirlere tabi 

kılmaktadır, böylece kişinin kaçması riski azaltılırken hürriyetten tümü ile yoksun 

kılmanın zararları da ortadan kaldırılmış olmaktadır… Kurum şüpheliyi hürriyetten 

yoksun hale getirmemekle birlikte, aynı sonuçların elde edilebileceği hallerde adli 

kontrole hükmetmek gerekecektir.”25. Adli kontrol, tutuklamaya alternatif bir tedbir 

olmakla birlikte, tutuklamadan farklı olarak,eğitim ve ıslah amacı gütmektedir26. 

5271 sayılı CMK’nın 109. maddesinde düzenlenen adli kontrol, 3. fıkrada aşağıdaki 

yükümlülükleri öngörmektedir. Bunlar: yurt dışına çıkamamak, hakim tarafından  

 

_____________ 

23. Ünver,a.g.e., s.37 
24. Nakleden: Yener Ünver, Hakan Hakeri, Sorularla Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, Türkiye 
Barolar Birliği Yayını, 2006, s.122, “2001 tasarısı 112. madde gerekçesi” 
25.  Balo, a.g.e., s.394 
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belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak, hakimin 

belirttiği mercii veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde mesleki uğraşlarına ilişkin 

eğitim veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak, her türlü 

taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanmamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz 

karşılığında sürücü belgesini teslim etmek, özellikle uyuşturucu, uyarıcı madde veya 

uçucu maddeler ile alkol ağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, 

tedavi veya muayene tedbirlerine dahil olmak ve bunları kabul etmek, şüphelinin 

parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden çok 

taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hakimce belirlenecek 

bir güvence miktarını yatırmak, silah bulunduramamak veya taşıyamamak, 

gerektiğinde sahip olunan silahları makbuz karşılığında adli emanete teslim etmek, 

Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hakim tarafından miktarı ve ödeme süresi 

belirlenecek parayı, suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere ayni veya 

kişisel güvenceye bağlamak, aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adli 

kararlar gereğince ödemeye mahkum edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine 

dair güvence vermek yükümlülükleridir. Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza 

hakiminin kararı ile , CMK’nın 100. maddesindeki tutuklama sebeplerinin varlığı, üst 

sınırı 3 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen 

soruşturmada, tutuklama yerine adli kontrole karar verilebilir. Tutuklama yasağı olan 

hallerde de adli kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir. 109. madde de belirlenen bu  

adli kontrol şartlarının gerçekleşmesi halinde bu yükümlülüklerden bir ya da bir 

kaçına karar verilebilir. 

 CMK’daki adli kontrol düzenlemesi yetişkinler bakımından uygulanabilirken, 

çocuklar bakımından ÇKK’nın 20. maddesinde adli kontrole ilişkin hükme yer 

verilmiştir. Suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma veya kovuşturma 

evrelerinde adli kontrol tedbiri olarak CMK’nın 109. maddesinde sayılanlar ile 

aşağıdaki tedbirlerden bir ya da bir kaçına karar  verilebilir.Bunlar; belirlenen çevre 

sınırları dışına çıkmamak, belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak bazı yerlere 

gidebilmek, belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamaktır. Hakim gerek 

CMK’nın 109.maddesindeki gerekse ÇKK’nın 20. maddesindeki yükümlülüklerden 

bir ya da bir kaçına karar verebilecektir. Tutuklama gibi kesinleşmiş bir yargı kararı 

olmadan kişiyi hürriyetinden yoksun bırakan bir güvenlik önlemi yerine adli kontrol 
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kurumunun getirilerek hakimin öngörülen yükümlülüklerden bir ya da bir kaçına 

karar verebilmesi 5271 sayılı kanunla getirilen olumlu bir düzenlemedir. ÇKK’da da 

böyle bir kuruma çocuklar bakımından yer verilmesi yerinde olmuştur. Hatta adli 

kontrolün düzenlendiği 5271 sayılı CMK’nın 109. maddesine atıf yapılarak çocuklar 

hakkında uygulanmasına da imkan tanınmaktadır. Ancak, bu maddenin ceza 

muhakemesine hakim olan ilkelerden suçsuzluk karinesine aykırı hüküm getirdiği, 

suç işleyip işlemediği bilinmeyen kişilerin henüz soruşturmanın başında bir tedavi 

kurumuna kapatılmasına sebep olabildiği söylenebilir26. 

 Maddenin 2. fıkrası, bu tedbirlerden sonuç alınamaması halinde  ya da sonuç 

alınamayacağının anlaşılması halinde ya da tedbirlere uyulmaması halinde tutuklama 

kararı verilebileceğini düzenlemektedir. Maddenin birinci fıkrasında öngörülen 

yükümlülükler sadece maddede sayılan üç yükümlülük olmayıp, CMK’nın 109. 

maddesine yapılan atıf nedeniyle dahil olan yükümlülükler de bu kapsamdadır. Yani 

hakim ister CMK 109’daki ister ÇKK m.20/2 deki yükümlülüklerden bir ya da bir 

kaçına hükmetmiş olsun sonuç alınamaması, alınamayacağının anlaşılması ya da 

tedbirlere uyulmaması halinde tutuklama kararı verilebilecektir. 

 Bu başlık altında incelenecek bir başka konu ise çocuklara ilişkin tutuklama 

yasağıdır. ÇKK’nın 21. maddesinde onbeş yaşını doldurmamış çocuklar bakımından 

tutuklama yasağı getirilmiştir. Madde, onbeş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında 

üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerden dolayı tutuklama kararı 

verilemeyeceğini düzenlemiştir.  

 On beş yaşını doldurmamış çocuklar bakımından tutuklama yasağı söz 

konusu olunca, 20. maddenin son fıkrası gereğince , uygulanan tedbirden sonuç 

alınamaması, alınamayacağının anlaşılması ve tedbirlere uyulmaması halinde 

tutuklama kararı verilebilecek midir? 21. madde bu çocuklar için tutuklama kararı 

verilemeyeceğini açıkça düzenlediğinden hangi sebeple olursa olsun tutuklama kararı 

verilememelidir.  

 On beş yaşını doldurmuş çocuklar bakımından hukukumuzda tutuklama ile 

ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır.  

_____________ 

26. Yener Ünver, “ Çocuk Koruma Kanunu”, Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları, 
ĐÜ. Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını,Đstanbul 
Beta Yayıncılık, 2005, s.34 
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6. Uzlaşma 

 Hukukumuza yeni girmiş olan uzlaşma kurumu, 5237 sayılı TCK’nın 73. 

maddesi ve CMK’nın 253, 254 ve 255. maddelerinde düzenlenmiştir. Günümüzde 

yalnızca ceza yaptırımının uygulanması yoluyla özel önlemenin sağlanması değil 

aynı zamanda mağdurun zararının tazmin edilmesi amacı da oluşmuştur. Uzlaşma 

kurumu, hem failin işlediği suçu ve bunun sonuçlarını kabul etmesi ve bu yolla özel 

önlemenin sağlanması hem de mağdurun zararının giderilerek, onarılması imkanı 

sağlaması bakımından yararlıdır.  Uzlaşma, barışı sağlamak anlamına gelip, alternatif 

uyuşmazlık çözüm yollarından biridir27.Çocuklar açısından da ÇKK’nın 24. 

maddesinde düzenlenen uzlaşma kurumuna ilişkin koşulların bu maddede yer 

verilmeyerek TCK ve CMK’daki hükümlerin uygulama alanı bulması nedeniyle 

öncelikle uzlaşma kurumuna ilişkin genel açıklamalar yapılacaktır. Kurum 

açıklandıktan sonra ise, çocuklar hakkındaki hükümleri ifade edilecektir. 

 Ceza gerektiren suç niteliğindeki eyleminden ötürü kınanabilecek başka bir 

deyişle cezai ehliyeti mevcut olan fail bakımından uzlaşma kurumunun uygulama 

alanı bulabilmesi için, failin uzlaşmakta ve mağdurun zararını tazmin etmekte istekli 

olması gerekir. Ceza ehliyeti bulunmayan fail bakımından uzlaşma kurumu 

uygulama alanı bulamayacağından on iki yaşını doldurmamış çocuklar bakımından 

uzlaşma mümkün değildir. 

 Uzlaşma hem soruşturma hem de kovuşturma evresinde mümkündür. Burada 

yalnızca soruşturma evresindeki uzlaşmadan bahsedilecek kovuşturma aşamasında 

uzlaşma tezin ileriki bölümlerinde açıklanacaktır. CMK m. 253’e göre, Cumhuriyet 

savcısı yapılan soruşturmanın durumuna göre, uzlaşma kurumunun uygulanabilmesi 

için kanunun aradığı şartların gerçekleştiğini gördüğünde, kanunun öngördüğü 

usullere göre, faili davet ederek suçtan dolayı sorumlu olup olmadığını sorar. Fail, 

suçu ve fiilinden doğmuş olan maddi ve manevi zararın tümünü veya bunun büyük 

bir kısmını ödemeyi veya zararlarını gidermeyi kabullendiğinde surum mağdura veya 

varsa vekiline veya kanuni temsilcisine bildirilir. Mağdur verilmiş olan zararın 

tümüyle veya büyük bir kısmı itibariyle giderildiğinde özgür iradesi ile uzlaşılacağını  

_____________ 

27. Seydi Kaymaz, Hasan Tahsin Gökcan , Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Hukukunda 
Uzlaşma ve Önödeme, 1.bsk., Ankara, Seçkin Yayınları, 2005, s.72 
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bildirirse, soruşturma sürdürülmez. Bu evrede gerçekleşen uzlaşma sonucunda, zarar 

uzlaşmaya uygun olarak giderildiğinde ve uzlaştırma işleminin giderleri fail 

tarafından ödendiğinde Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı 

kararı verilecektir. 

 Cumhuriyet savcısı fail ile mağdur arasında uzlaşma işlemlerini idare etmek, 

tarafları bir araya getirerek bir sonuca ulaşmalarını sağlamak üzere, fail ve mağdurun 

bir avukat üzerinde anlaşamadıkları takdirde bir veya birden fazla avukatın uzlaştırıcı 

olarak görevlendirilmesini barodan ister. Uzlaştırıcı başvurunun yapıldığı tarihten 

itibaren en geç otuz gün içerisinde uzlaşmayı sonuçlandırır. Cumhuriyet savcısı bir 

defaya mahsus olmak üzere bu süreyi otuz gün daha uzatabilir. Uzlaşma süresince de 

zamanaşımı işlemez. Uzlaşma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma 

sırasında ileri sürülen bilgi, belge ve açıklamalar taraflarca izin verilmedikçe daha 

sonra açıklanamaz. Uzlaştırmanın başarısız olması nedeniyle daha sonra dava 

açılması halinde uzlaştırma sırasında failin bazı olayları veya suçu ikrara etmiş 

olması davada aleyhine delil olarak kullanılamayacaktır. Uzlaştırıcı yaptığı işlemleri 

ve uzlaşmayı sağlayıcı müdahalelerini belirten bir raporu on gün içinde ilgili 

cumhuriyet savcısına sunar. Şayet savcı yeterli delil elde edememesi ya da 

kovuşturma olanağının bulunmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı 

verecek ise, suç uzlaşma kapsamında olsa bile kurum uygulanmayacaktır. 

 CMK’nın 255. maddesine göre, aralarında iştirak ilişkisi olsun ya da olmasın 

birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır. 

Şikayet hakkı olan mağdurun , ödeme çabasında bulunmayan diğer şerikler 

bakımından şikayetten vazgeçme hakkı mevcuttur. 

 CMK’na göre, prosedürü açıklanan uzlaşma kurumunun şartları ise, TCK’nun 

73. maddesinin sekizinci fıkrasında yer almaktadır. Buna göre, suçtan zarar görenin , 

gerçek kişi ya da özel hukuk tüzel kişisi olması gerekir. Kamu tüzel kişileri 

bakımından bu kurum uygulanmayacaktır. Đkinci olarak söz konusu suç, 

soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi bir suç olmalıdır. Üçüncü olarak 

prosedürde de ifade ettiğimiz gibi failin suçu kabul etmesi gerekmektedir. Fail ve 

mağdur özgür iradeleri ile uzlaşmak istemelidirler. Fail suç dolayısıyla doğmuş olan 

zararın tümünü veya büyük bir kısmını ödemeli ya da gidermelidir.Fail ve mağdurun 

uzlaşmaları bu aşamada Cumhuriyet savcısı tarafından saptanacak ve kamu davası 
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açılmayacaktır. Uzlaşma kurumu 5353 sayılı kanunun 27. maddesi ile yapılan 

değişiklik ile, iddianame düzenlenmeden önce işletilmesi gereken bir kurum haline 

getirilmiştir. Genel olarak bu şekilde olmakla beraber çocuklar bakımından uzlaşma 

kurumunu inceleyebilmek için, ÇKK’nun 24. maddesine bakmak gerekir. Suça 

sürüklenen çocuklarla ilgili olarak uzlaşma, soruşturulması veya kovuşturulması 

şikayete bağlı olan veya kasten işlenen ve alt sınırı iki yılı aşmayan hapis veya adli 

para cezasını gerektiren ya da taksirle işlenen suçlarda uygulanır. Onbeş yaşını 

doldurmayan çocuklar bakımından birinci fıkrada öngörülen hapis cezasının alt sınırı 

üç yıl olarak uygulanacaktır. Görüldüğü üzere çocuklar bakımından uzlaşma kurumu 

daha da genişletilmiştir. Kasten işlenen suçlar bakımından da cezanın alt sınırı on beş 

yaşını doldurmuş çocuklar için iki, doldurmamış çocuklar için ise, üç yıl olarak ceza 

belirlenmiştir. Hatta taksirle işlenen suçlar açısından, ceza miktarına dahi 

bakılmaksızın uzlaşma mümkün kılınmıştır. TCK’nun genel hükümlerinin, özel ceza 

kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanacağını öngören 5. 

maddesi, kanaatimce , ÇKK’nın uygulama alanı bulmasına engel oluşturmayacaktır. 

 ÇKK’nın 24. maddesinde yapılan açıklama dışında ÇKK’nın 42. maddesi 

gereği TCK ve CMK hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Durum böyle olunca 

çocuğun uzlaşma raporundaki zararı ve giderleri ödemesi mümkün olmazsa sorun 

nasıl çözümlenecektir? Gerçekleşmesi çoğunlukla muhtemel olacak böyle bir 

durumda soruşturmaya kalındığı yerden devam edileceği kabul edilmelidir.Zira 

çocuk zaten ödeme gücü içinde olmayıp, para kazanmak için böyle bir suçu 

işlemektedir 28. TCK m. 73/8 ile CMK m.253, 254. ve 255. maddelerinde düzenlenen 

uzlaşmaya ilişkin kurallar dahilinde suçun neden olduğu zararın tamamının ya da 

önemli bir kısmının çocuk tarafından ödenmesi ön koşuldur. Çocuk ise, çoğu kez bu 

ödemeyi yapamayacağından uzlaşma kurumu işlerlik kazanamayacaktır29. Kurumun 

işlerlik kazanamamasının yanı sıra, çocuğun yararının gözetilerek ceza yaptırımı 

uygulanmaması amacının gözetilmesi ile çocuktan para bulup ödemesini beklemek 

tezat oluşturacaktır. Bu sakıncanın giderilmesi için hiç olmazsa ödeme kolaylıklarına  

____________ 

28. Ünver, Hakeri, Sorularla Ceza Muhakemesi Hukuku, s.315, Đstanbul Barosu, Çocuk Adalet 
Sisteminde Uzlaşma, Đstanbul Barosu Yayını, Đstanbul, 2006, s.12-17 
29. Ünver, “ Çocuk Koruma Kanunu”, Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları, s.37 
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ilişkin açık hükümlere maddede yer vermek ya da kredi tahsisi sağlamak yerinde bir 

düzenleme olabilir30. Bir görüş de uzlaşma kurumunun, çocuğun ceza adaleti içine 

sokulmaması veya  mümkün mertebe uzak tutulması ilkesine aykırı olarak, çocuğun 

bir protokolün parçası olarak ceza adalet sistemi içine sokulduğu ve uzlaşma 

kurumunun uygulanması bakımından gerekli bir şart olması dolayısıyla çocuk 

tarafından suçun ikrar edildiği gerekçesi ile çocuklar bakımından hatalı bir 

düzenleme olduğunu ileri sürmekte ve genel ilkenin aksine çocuğun ceza adalet 

sistemi, içine sokulduğu görüşündedir31. 

7. Önödeme 

 Dava ekonomisine dayanan bir başka kurum ise, önödemedir. Önödeme, 

temel amacı, hafif yaptırımlı suçlar bakımından fail ile devlet arasında uyuşma 

sağlamak olan bir kurumdur32. Ön ödemenin, adli hatadan korkan suçsuz kişiler 

tarafından başvurulabileceği gibi zaman kaybetmek yerine cezayı ödemeyi tercih 

eden suçlu kişiler tarafından tercih edilecek bir yol olarak görülmesi nedeniyle 

sakıncalı olduğu görüşü mevcuttur33. Önödeme hukukumuzda TCK’nın 75. 

maddesinde düzenlenmiştir. Maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde 

cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verecektir. Önödeme de tıpkı 

uzlaşma gibi kovuşturma evresinde de mümkün olduğundan, o aşama ileride 

açıklanacaktır. Önödeme kurumu da önce genel bakımdan incelenecek sonra 

çocuklara ilişkin hüküm incelenecektir. 

 TCK’nın 75. maddesine göre, uzlaşma kapsamındaki suçlar önödemeye tabi 

değildir. Bunun dışında, yalnız adli para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde 

öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı üç ayı aşmayan suçların faili, adli para cezası 

maktu ise, bu miktarı değilse, aşağı sınırını, hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı 

olarak her gün için yirmi yeni Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı, hapis cezası 

ile adli para cezası da öngörülmüş ise, hapis cezası için yukarıdaki b bendine göre 

belirlenecek miktar ile adli para cezasının aşağı sınırını soruşturma giderleri ile 

____________ 

30. Yener Ünver, “Deliller ve Değerlendirilmesi”, Legal Hukuk Dergisi, s.2909 
31.  Olcay Bağcı, “Çocuk ve Genç Adalet Sistemi”,Çocuk ve Genç Adalet Sistemine Genel Bakış, 
Đstanbul, Đstanbul Barosu Yayını, 2006, s.28 
32. Erdener Yurtcan, Ceza Yargılaması Hukuku, 11. Baskı, Đstanbul,Vedat Kitapçılık, 2005, s.845 
33. Faruk Erem, Ahmet Danışman, Mehmet Emin Artuk, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. bsk., 
Ankara, Seçkin Yayınevi, 1997, s.1024,1025 
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birlikte, Cumhuriyet savcılığınca yapılacak tebliğ üzerine on gün içinde ödediği 

takdirde hakkında kamu davsı açılmaz.  

 Çocuklar bakımından Önödeme kurumu incelendiğinde, oniki yaşını 

doldurmamış çocuklar bakımından TCK m.31/1 gereği, kovuşturma 

yapılamayacağından önödeme kuralları da uygulanmayacaktır. Oniki yaşını 

doldurmuş fakat on sekiz yaşını doldurmamış çocuklar bakımından işledikleri suç 

önödeme kapsamına giren bir suç olması halinde TCK m.31/2 gereğince işledikleri 

iddia olunan suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını 

yönlendirme yeteneğine sahip olup olmadığına dair rapor gerekli midir? Böyle bir 

soruya Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından, önödeme nedeniyle mahkemece 

verilen davanın ortadan kaldırılması kararının temyize tabi, sabıka teşkil etmeyen, 

tekerrüre esas olmayan sanık lehine bir hüküm olması nedeniyle çocuk hakkında 

Cumhuriyet savcısı tarafından doğrudan önödeme müessesesinin uygulanmasının  

yerinde olacağı fikrini ileri sürmüştür34. 

B. KOVUŞTURMA EVRESĐ 

1. Genel Olarak 

 Kovuşturma evresi, CMK’nın tanımlar kenar başlıklı 2. maddesinin f. 

bendinde, iddianamenin kabulü ile başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen 

evre şeklinde tanımlanmıştır. Kovuşturma evresine özgü birtakım ceza muhakemesi 

kuralları var olmakla birlikte, çocukların yargılanmasında onların yararının 

gözetildiği başkaca ilkeler de mevcuttur. Kovuşturma evresinin duruşma aşamasında, 

sözlülük, yüze karşılık, doğrudan doğruyalık ve kesiksizlik ilkeleri hakimdir35. Đşte 

bu ilkelerin dile getirildiği uluslararası düzenlemelere bakmak gerekirse, ÇHS 

m.40/2/b; “Hakkında ceza kanunu ihlal iddiası veya ithamı bulunan her çocuk 

aşağıdaki asgari güvencelere sahiptir: 

 i. Haklarındaki suçlama yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılmak, 

 ii. haklarındaki suçlamalardan kendilerinin hemen ve doğrudan doğruya, ya 

da uygun düşen durumlarda ana-babaları ya da yasal vasileri kanalı ile haberli 

____________ 

34. Yusuf Solmaz Balo, Teori ve Uygulamada Çocuk Ceza Hukuku, Gözden Geçirilmiş 2. bsk., 
Ankara, Adalet Yayınevi, 2005, s.418 
35. Nevzat Toroslu, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. bsk., Ankara, Savaş Yayınevi, 2001, s.257 



 105 

kılınmak ve savunmalarının hazırlanıp sunulmasında gerekli yasal ya da uygun olan 

başka yardımdan yaralanmak,  

 iii. Yetkili,bağımsız ve yansız bir makam y da mahkeme önünde adli ya da 

başkaca uygun yardımdan yararlanarak ve özellikle çocuğun yaşı durumu göz önüne 

alınmak  suretiyle kendisinin yüksek yararına aykırı  olduğu saptanmadığı sürece 

ana-babası veya yasal vasisi de hazır bulundurularak yasaya uygun biçimde adil bir 

duruşma ile konunun gecikmeksizin karara bağlanmasının sağlanması, 

 iv. Tanıklık etmek ya da suç ikrarında bulunmak için zorlanmamak, aleyhine 

olan tanıkları sorguya çekmek ve lehine olan tanıkların hazır bulunmasının ve 

sorgulanmasının eşit koşullarda sağlanması, 

 v. Ceza yasasını ihlal ettiği sonucun varılması halinde, bu kararın ve bunun 

sonucu olarak alınan önlemlerin daha yüksek yetkili, bağımsız ve yansız  bir makam 

ya da mahkeme önünde yasaya uygun olarak incelenmesi, 

 vi. Kullanılan dili anlamaması  veya konuşamaması halinde çocuğun parasız 

çevirmen yardımından yararlanması, 

 vii. Kovuşturmanın her aşamasında özel hayatın gizliliğine tam saygı 

gösterilmesine hakkı olmak. 

Hukukumuzda çocuklar için özel yargılama makamı olarak 5395 sayılı 

kanunla çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri kurulmuştur ve ÇHDS m.1 gereği  

fiili işlediği sırada onsekiz yaşından küçük çocukların yargılanmasında görevlidir. 

Çocuk mahkemelerinde yargılamada gizlilik, sadelik ve basitlik hakimdir. Sadelik ile 

kastedilen, çocuğun yargılamasının yapıldığı salonun döşemesinden, yargılamayı 

yapan hakimin resmi elbise içinde bulunmaması, hakim kürsüsü ve çocuk için 

parmaklık bulunmamasıdır. Basitlik, hakimin usul kuralları dışında çocukla serbestçe 

konuşması ve onu istediği şekilde sorguya çekebilmesidir. Son olarak gizlilik ilkesi, 

çocuklar bakımından yetişkin yargılamasında hakim olan açıklık ilkesine getirilen bir 

istisnadır. Böyle bir istisna öngörülmesinin nedeni, çocuğun afişe olması, teşhir 

edilmesi, diğer insanlar önünde utanmasını ya da tam tersi kendisini kahraman gibi 

görmesinin önüne geçilmesidir. Çocuğun ruhsal durumunun olumsuz etkilenmesi ve  
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bu nedenle de yeniden topluma kazandırılmasının engellenmesi gözetilmiştir36. Bu 

amaca yönelik çocuklar için birtakım hükümler hukukumuzda yer almaktadır. 

CMK’nın 236. maddesinin 2. fıkrasında, işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş 

çocuk veya mağdurun, bu suça ilişkin soruşturma ve kovuşturmada tanık olarak bir 

defa dinlenebileceği kuralı konulmuştur.Ancak bu gibi hükümlerde dahi çocuğun bir 

kez dinlenmesinin bile onun psikolojisi üzerinde etkili olabileceği unutulmamalıdır37. 

 CMK m. 182’ye göre duruşmanın herkese açıklığı temel kuraldır. Ancak 

genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde 

duruşmanın kapalı olarak yapılmasına karar verilebilir. Çocuklar konusunda ise, 

genel kural gizliliktir. ÇHDS’nin 40. ve Pekin Kuralları m.8 gereği onsekiz yaşını 

doldurmamış çocuğun duruşması kapalı yapıldığı gibi hüküm de gizli tefhim olunur 

(CMK m.185). Burada şu husus gözöününde tutulmalıdır. Suç tarihinde onsekiz 

yaşından küçük olup da kovuşturma evresinde on sekiz yaşını tamamlamış olan 

çocukların yargılaması, CMK m. 185’in gerekçesinde de yer alan, “on sekiz yaşını 

doldurmamış olanların duruşmaları kapalı yapılır” hükmü nedeniyle aleni yapılacak 

ve hüküm de aleni tefhim edilecektir. Bu durumda on sekiz yaşını tamamlamış 

çocuğun aleni yapılan duruşması, CMK m.182/2’nin yukarıda belirtilen sebeplerin 

varlığı halinde duruşmanın gizli yürütülmesine karar verilebilecektir. 

 ÇKK m. 22, duruşmada çocuk, velisi, vasisi, mahkemece görevlendirilmiş 

sosyal çalışma görevlisi, çocuğun bakımını üstlenen aile ve kurumda bakılıyorsa 

kurumun temsilcisinin duruşmada hazır bulunabileceğini düzenlemiştir. Mahkeme 

veya hakim çocuğun sorgusu veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında 

çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurabilir. Çocuğun sorgusunda 

CMK’nun sorguya ilişkin kuralları ÇKK’ya aykırılık teşkil etmedikçe uygulama 

alanı bulacaktır. Duruşmalarda hazır bulunan çocuk , yararı gerektirdiği takdirde 

duruşma salonundan çıkarılarabileceği gibi sorgusu yapılmış çocuğun duruşmada 

hazır bulundurulmasına da gerek görülmeyebilir. Duruşma disiplini bakımından 

mahkeme başkanı ya da hakimi tarafından duruşmanın düzenini bozan kişiye 

verilecek disiplin hapsi kararı, çocuklar hakkında uygulanmaz. Ayrıca duruşmada ses  

_____________ 

36. Balo, Suç Mağduru ve Suç Faili Olan Çocuklar Açısından Çocuk Suçluluğu ve Çocuk 
Mahkemeleri, s.135 
37.  Ünver, “Deliller ve Değerlendirilmesi”, Legal Hukuk Dergisi, s.2905 
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ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasaktır (CMK m.183). 

 ÇKK’da çocuk mahkemelerinde uygulanacak kurallar belirlenmiştir. Bu 

kanunda hüküm bulunmayan hallerde de ÇKK m. 42 gereği CMK, Türk Medeni 

Kanunu, HUMK, SHÇEK ve DSK hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. 

Çocuk mahkemeleri bulunmayan yerlerde de çocukları yargılayan genel 

mahkemelerde ÇKK hükümlerinin uygulanacağı ÇKK Geçici madde 1/3’te 

belirtilmiştir.  

 Tezimizin ikinci bölümünde, çocuk mahkemelerinin görev ve yetkilerine 

ilişkin açıklamalara ayrıntılı biçimde yer verildiğinden dolayı burada tekrar 

zikredilmeyecektir. Bu bölümde TCK’nda öngörülmüş yaş grupları bakımından 

çocukların kovuşturulmasına ilişkin düzenlemelere yer verilecektir. 

 TCK m. 31/1’de suç tarihinde oniki yaşını doldurmamış olan çocuklar 

hakkında kovuşturma yapılamayacağı ve ceza verilemeyeceği belirtilmiştir.Bu 

nedenle bu grup yaş küçükleri hakkında kamu davası açılamayacaktır. Çocuğun 

gerçek yaşının nüfus kaydında yer alan yaştan faklı olduğu konusunda bilirkişi 

raporu bulunması bu çocuklar açısından fark yaratmayacaktır. Zira, yaş düzeltme 

davalarının Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde hukuk mahkemesinde açılması 

gerekir. CMK 218. maddesinde, kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının 

ceza hükümleri bakımından tespiti ile ilgili bir sorunla karşılaşıldığında mahkemenin 

kanunda belirlenen usule göre sorunu çözeceği düzenlendiğinden, böyle bir durumda 

kamu davasının durdurulmasına karar verilerek, hukuk mahkemesinde açılan dava ile 

yaş düzeltildikten sonra kovuşturmaya devam edilir. 

 Oniki yaşını doldurmuş fakat on beş yaşını doldurmamış çocuklar iddia 

olunan suçun hukuki anlam ve sonuçlarını anlama ve davranışlarını yönlendirme 

yeteneğinin varlığı halinde cezaya muhatap olabileceklerdir. Bu tespitin 

yapılabilmesi için de bu çocuklar hakkında sosyal inceleme raporunun alınması 

gereklidir. Bu çocuklar dışında sosyal inceleme raporu alınması ihtiyari olup hakimin 

takdirine bırakılmıştır. Sosyal inceleme raporu bu konuda sınırlayıcı bir hüküm 

getirilmediğinden gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında alınabilir38. 

Alınan sosyal inceleme raporunu değerlendirme ve karar verme yetkisi hakime aittir.  

___________ 

38. Balo, Teori ve Uygulamada Çocuk Ceza Hukuku, s.188 
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Bu nedenle de sosyal inceleme raporu, hazırlayacak olan sosyal çalışma görevlisi, 

yalnızca yaptığı inceleme sonunda çocuğun durumunu rapora yansıtacaktır. Yapılan 

inceleme ile hakim  çocuğun işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını anlamadığı 

ve davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olmadığı kararı verir ise,  çocuk 

hakkında ÇKK m. 5’te  yer alan tedbirler uygulanacaktır. Đleride bu konu daha 

ayrıntılı açıklanacak olmakla birlikte, hakim tedbire hükmetmek konusunda takdir 

hakkına sahiptir.  

 Bu yaş grubunda bulunan ve ceza sorumluluğu bulunduğu kabul edilen 

çocuklar hakkında indirimli cezalar uygulanacaktır. Kanuna göre, suç ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan on iki yıla, müebbet hapis 

cezasını gerektirdiği takdirde yedi yıldan dokuz yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu halde her fiili için verilecek hapis 

cezası altı yıldan fazla olmaz.( 5377 sayılı yasanın 5. maddesi ile yapılan değişiklik 

gereği, 8 temmuz 2005 tarihinden önce işlenmiş suçlar bakımından TCK m. 31/2’nin 

değişiklikten önceki cezalar geçerlidir. Zira daha lehe hükümler içermektedir.) 

 Suç tarihinde on beş yaşını doldurmuş fakat on sekiz yaşını doldurmamış 

çocuklar bakımından ceza sorumluluğunun varlığı kabul edilir. Ancak indirimli ceza 

uygulanacağı kabul edilmiştir. Buna göre, suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 

gerektirdiği takdirde ondört yıldan yirmi yıla , müebbet hapis cezasını gerektirdiği 

takdirde dokuz yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların 

yarısı indirilir ve bu halde her bir fiil için verilecek ceza sekiz yıldan fazla olamaz. 

(5377 sayılı yasanın 5. maddesi ile yapılan değişiklik gereği, 8 temmuz 2005 

tarihinden önce işlenmiş suçlar bakımından TCK m. 31/3’ün değişiklikten önceki 

cezalar geçerlidir. Zira daha lehe hükümler içermektedir.) 

 TCK’nda iki grup çocuklar bakımından ceza öngörülmesi, çocuklar 

bakımından ceza öngörülmemesi, tedbir yoluyla topluma kazandırılması ya da 

cezayta son çare olarak başvurulması ilkelerine aykırılık içermektedir. Hakimin 

çocuk bakımından faydalı olduğuna kanaat getirdiğinde ceza uygulamaktan 

kaçınabilmesi mümkün kılınmalıdır39. 

__________ 

39. Yener Ünver, “Türkiye’de Ceza Hukuku Alanında Yapılan Yakın Tarihli Düzenlemelerde Tıp 
Hukukuna Đlişkin Birkaç Sorun”, Uluslar arası Katılımlı 1. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyum 
Kitabı, Đstanbul, 2005, s.88-89 



 109 

2. Davaların Birleştirilmesi 

 Yukarıda soruşturma açısından incelenen davaların birleştirilmesine burada 

kovuşturma bakımından yer verilecektir. ÇKK’nın 17. maddesinin 2 fıkrasında , 

çocuklarla yetişkinlerin birlikte suç işlemeleri halinde soruşturma ve kovuşturma ayrı 

yürütülmekle birlikte, kovuşturma açısından çocuklar hakkında, Kanunun 5. 

maddesinde öngörülen tedbirler uygulanarak, aynı zamanda mahkeme lüzum 

gördüğü takdirde çocuk hakkındaki yargılamanın genel mahkemedeki davanın 

sonucuna kadar bekletilebileceği düzenlenmiştir. 

 Maddenin son fıkrasında ise, davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu 

görülmesi halinde genel mahkemelerde yargılamanın her aşamasında , mahkemelerin 

uygun bulması şartıyla, birleştirme kararı verilebileceği belirtilmiştir. Böylece 

birleştirilen davalar genel mahkemelerde görülür. Davaların birleştirilmesi davaların 

birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi halinde başvurulacak son çaredir. Şayet 

genel mahkemedeki davanın sonuçlanmasını bekleyerek sorun çözümlenebiliyorsa 

son fıkra hükmü uygulanmamalıdır40. Son fıkra bu haliyle bazı konulara açıklık 

getirmemektedir. Şöyle ki; birleştirme kararını hangi mahkemenin vereceği madde 

metninden açıkça anlaşılamamaktadır. Fıkrada mahkemelerin uygun bulması koşulu 

öngörülmüştür. Madde gerekçesinde de bu hususa açıklık getirecek bir ifade yer 

almamaktadır. Bu nedenle, yetişkin hakkında genel mahkemede yürütülen dava ile 

çocuk ya da çocuk ağır ceza mahkemesinde yürütülen çocuk hakkındaki davanın 

birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi halinde, çocuk ya da çocuk ağır ceza 

mahkemesinin uygun bulması kaydıyla genel mahkeme tarafından birleştirme kararı 

verilebileceği kabul edilebilir. Zira kanun mahkemelerin uygun bulması koşulunu 

içermekle, ÇKK’ya hakim çocuğun yararı ilkesinin;en doğru şekilde,uzman 

hakimlerden müteşekkil bir mahkeme olan çocuk mahkemesi tarafından verileceğini 

düşündürmektedir. Bu yolla birleştirilen davaların genel mahkemede görüleceği 

düzenlenmiştir. Bu noktada da dikkat edilmesi gereken husus, genel mahkemede 

birleştirme suretiyle yargılanan çocuğun, çocuk yargılamasına münhasır birtakım 

hakları ihlal edilmeksizin yargılanmalıdır. Başka bir deyişle ÇKK hükümleri saklı 

__________ 

40. Balo, Teori ve Uygulamada Çocuk Ceza Hukuku, s.248 
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kalmak üzere genel ceza muhakemesi hükümleri uygulanmalıdır. ÇKK Geçici 1. 

maddesinin 3. fıkrasında yer alan, “çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza 

mahkemeleri bulunmayan yerlerde, bu mahkemeler kurulup göreve başlayıncaya 

kadar çocuklar tarafından işlenen suçlara ait soruşturma ve kovuşturmalar 

Cumhuriyet Başsavcılığı ve görevli mahkemelerce bu kanun hükümlerine göre 

yapılır” hükmü, zorunluluk nedeniyle birleştirilen dava dolayısıyla genel mahkemede 

yargılanan çocuk için de dikkate alınabilir.  Keza, aynı fıkra ifadesinden, davaların 

ikiden fazla olması halinde ne olacağı açıkça belli değildir. Keza birleştirilen 

davaların ayrılması mümkün müdür ya da yargılamanın her aşamasında birleştirme 

kararı verilmesini engelleyecek bir hüküm yer almadığından bu durum çocuk için 

adil bir sonuç doğuracak mıdır?. Bu gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olan 

davaların birleştirilmesine ilişkin 17. maddenin son fıkrası hem davaların birlikte 

yürütülmesinin zorunlu görülmesini hem de mahkemelerin uygun bulması şartıyla 

birleştirme kararı verilebileceğini düzenlemekle çelişkili bir hüküm yaratmıştır41. 

Zorunluluk olan bir durumda uygun bulma koşulu bir çelişki yaratmaktadır.   

3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  

 Bir çok ülke mevzuatında yer verilmekle birlikte hukukumuzda yer almayan 

anacak getirilmesi yönünde görüşler dile getirilen hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması müessesesi, CMK’da  düzenlenmemiş olmakla beraber, ÇKK’da 

çocuklar bakımından düzenlenmiştir. Tıpkı kamu davasının açılmasının ertelenmesi 

gibi hukukumuzda daha önce olmayıp doktrinde getirilmesi gerektiği belirtilen bir 

kurum da hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesidir. Bu kurum Đngiliz 

hukukunda yer alan “probation” kurumu esasına dayanır. Zira, hakim sanığın 

suçluluk ve kusurluluğunu saptamakla beraber cezaya hükmetmeyi geri bırakmakta 

ve onu belirli bir süre içinde denetim altında tutmaktadır. Bu süreyi başarıyla geçiren 

suçlu, yargı kararına muhatap olmamaktadır. Hakim yargılamakta olduğu suçla ilgili 

olarak sanığın kişisel durumunu, işlediği fiilin bütün yönleriyle inceleyerek delilleri 

toplayacak ve yargılamayı bitirecektir. Ancak son hükmü açıklamayacaktır42. 

___________ 

41. Ünver, “ Çocuk Koruma Kanunu”, Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları, s.34 
42. Balo, A.g.e., s.431 
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ÇKK m.23’te düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması 

kurumunun şartlarını incelemek gerekir. Buna göre, çocuğa yüklenen suçtan dolayı 

yapılan yargılama sonunda belirlenen ceza, en çok üç yıla kadar (üç yıl dahil) hapis 

veya adli para cezası olmalıdır. Çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum 

olmamış bulunması, çocuğun yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanat gelmiş 

olması, çocuk hakkında kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları 

itibarıyla bir cezaya hükmedilmesine gerek görülmemesi, suçun işlenmesiyle 

mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme  

veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi 

gerekmektedir. Ancak maddenin 4. fıkrasında yer alan kişilerin uğradığı zararın 

çocuğun ailesinden tahsilini öngörmesi sakıncalıdır. Zira; çocuğun uğranılan zararı 

gidermesi çoğu zaman mümkün olamayacaktır43. Bu sakıncayı gidermek amacıyla 

son şart olan mağdurun ve kamunun zararının giderilmesi bakımından, çocuğun veya 

ailesinin ekonomik durumunun elverişli olmaması durumunda bu koşulun 

aranmayabileceği düzenlenmiştir. Şayet suçun işlenmesiyle kamunun uğradığı zarar 

miktarı belirlenemiyorsa bu takdirde mahkemece takdir edilecek miktarda paranın bir 

defada Maliye veznesine yatırılması gerekecektir. 

 Mağdurun veya kamunun zararının giderilmesi koşulunun, sanığın isteğine 

rağmen elinde olmayan nedenlerle yerine getirilmemesi durumunda denetimli 

serbestlik süresince, sanığa aşağıdaki yükümlülüklerden biri yüklenerek hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına kara verilebilir. Bunlar, suçun işlenmesiyle 

mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aylık taksitler halinde ödenerek tamamen 

giderilmesi, suçun işlenmesiyle kamunun uğradığı zarar miktarının belirlenememesi 

halinde, mahkemece takdir edilecek miktarda paranın aylık taksitler halinde 

maliyeye yatırılmasıdır.  

 Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen çocuk, beş 

yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulur.Bu konuda hakimin takdir hakkı 

olmayıp, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen çocuk 

mutlaka denetime tabi tutulacaktır. Ancak , denetim süresi içinde çocuğun, bir eğitim  

____________ 

43. Ünver, “ Çocuk Koruma Kanunu”, Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları, s.38 
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kurumuna devam etmesi ya da belli bir yere gitmekten yasaklanmasına , belli bir 

yere gitmek konusunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka bir 

yükümlülüğü yerine getirmesine karar verilebilir. Hakimin bu konuda takdir yetkisi 

mevcuttur. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı işlemeyecektir.  

 Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilerek beş yıl 

süreyle denetime tabi kılınan çocuğun, kendisine yüklenen yükümlülüklere aykırı 

davrandığı ya da bu süre içinde, işlediği hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan 

dolayı mahkum olduğu takdirde mahkeme geri bıraktığı hükmü açıklayacaktır. 

Ancak mahkeme yükümlülüklerin yerine getirilmesi durumunu göz önünde 

bulundurarak belirlenen cezadan yarı oranına kadar indirim yapabilecektir. Aksine 

denetim süresini kasıtlı bir suç işlemeden ya da yükümlülüklere riayet ederek geçiren 

çocuk hakkında davanın düşmesine karar verilir.  

 Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, tıpkı kamu davasının 

açılmasının ertelenmesinde olduğu gibi, özel bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar 

ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, 

hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için 

kullanılabilir. Bu kararın özel bir sisteme kaydedilmesini öngörmek yerinde bir 

düzenleme olmuştur. 

Maddede hükmün açıklanması kararına itiraz edilebileceği düzenlenmektedir. 

Đtiraz CMK’nın itirazı düzenleyen hükümlerine göre yapılacaktır.  

4. Uzlaşma 

 Yukarıda uzlaşma kurumu ayrıntılı olarak incelendiğinden burada yalnızca 

kovuşturma evresi ile olan farklılıklara ve düzenlemeler yer verilecektir.  

 Soruşturma evresinde, Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan değerlendirme 

ve neticesinde sanık ve mağdur ile görüşülmesi ve uzlaştırmacı atanması işlemleri 

kovuşturma evresinde hakim tarafından yapılacaktır. Kısaca CMK m.253’e göre 

yapılacak uzlaşma işlemleri bu aşamada hakim tarafından yapılacaktır. Fail ile 

mağdurun uzlaşmaları soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı tarafından 

saptanırken, kovuşturma aşamasında hakim tarafından saptanmaktadır. Ayrıca 

soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı tarafından uzlaşma kamu davasının 

açılmaması şeklinde sonuç doğururken , kovuşturma evresinde, mahkumiyet hükmü 
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vermeme şeklinde sonuç doğurur44. Uzlaşma neticesinde davanın düşmesine karar 

verilir.  

5. Önödeme 

 Önödeme kurumu da yukarıda ayrıntılı olarak incelendiğinden burada 

yalnızca kovuşturma aşamasındaki farklılıklar yer verilecektir.  

 Kovuşturma evresinde önödeme neticesinde, davanın düşürülmesine karar 

verilecektir. Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye intikal 

etmesi halinde fail, hakim tarafından yapılacak bildirim üzerine TCK’nın 75. 

maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre saptanacak miktardaki parayı yargılama 

giderleriyle birlikte ödediğinde kamu davsı düşer.  Kovuşturma sırasında dava 

konusu fiilin niteliğinin değişmesi ve önödeme kapsamında bir suça dönüşmesi 

halinde de hakim tarafından yapılacak bildirim üzerine, TCK’nın 75. maddesinin 

birinci fıkrasına göre saptanacak miktardaki parayı yargılama giderleriyle birlikte 

ödediğinde kamu davası düşer. 

C. KORUYUCU VE DESTEKLEYĐCĐ TEDBĐRLER, 

GÜVENLĐK TEDBĐRLERĐ 

1. Koruyucu Ve Destekleyici Tedbirler 

 a. Genel Olarak 

 Çocuklar için alınacak tedbirler; henüz suç işlememiş çocukları korumak için 

ve onların suç işlemesinde etkili faktörleri ortadan kaldırmak üzere yapılacak 

çalışmalar olan önleyici tedbirler ile suç işleyen çocukların rehabilite edilmesi için 

alınan tedbirler olan ıslah edici tedbirler şeklinde olabilir45. ÇKK’nın 5. maddesinde, 

çocukların içinde bulundukları özel durumlar dikkate alınarak koruyucu ve 

destekleyici tedbirlere hükmedilebileceği düzenlenmiştir.  

_____________ 

44. “…öngörülen yaptırımının alt sınırı 2 yılı aşmayan hapis ya da para cezası olması nedeniyle, 5395 
sayılı Çocuk Koruma Yasasının 24. maddesi uyarınca uzlaşma kapsamında kaldığı ve 5271 sayılı 
CYY.nın 253 ve 254. maddelerine göre uzlaştırma işlemi yapılması, uzlaştırma işleminin 
başarısızlıkla sonuçlanması durumunda sanık hakkında belirlenen cezanın üç yıldan az olması 
karşısında, 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasasının 23. maddesinin uygulama olanağının tartışılması 
zorunluğu, bozmayı gerektirmiştir.” Yargıtay 2. CD., 2005/9454E., 2006/7997 K., 20.04.2006T., 
Kazancı Đçtihat Bankası 
45. Ufuk Akaygün, “Hüküm Giymiş Suçlu Çocuklar ve Suça Sürükleyen Nedenlerin Araştırılması”, 
Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul, s. 71 
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Tedbir uygulanması konusunda dikkate alınacak olan temel ilke, öncelikli olarak 

tehlike altındaki çocuğun doğal ortamı olan ailesinin yanında kalmasıdır, bu nedenle 

de ailenin mali, sosyal, kültürel yönden desteklenmesine yönelik hükümlere yer 

verilmiştir. Tüm çabalara rağmen çocuğun bulunduğu ortamda iyileşme olanağı 

olmayacağının anlaşılması halinde en son çare olarak kurum hizmetlerinden 

yararlandırılacaktır. Đşte bu açıklamalar neticesinde destekleyici tedbirler, çocuğun 

ailesi ile birlikte ihtiyaç duyduğu hizmetlerin verilerek desteklenmesine yönelik, 

koruyucu tedbirler ise, bu tedbirlerle yarar elde edilmeyeceğinin anlaşılması halinde 

uygulanacak tedbirlerdir.  

 Maddede belirtilen koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle 

kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik, danışmanlık, eğitim, bakım, 

sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Danışmanlık tedbiri, çocuğun 

bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda , çocuklara da 

eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunların çözümünde yol göstermeye yönelik 

tedbirdir. Bu tedbir ÇKK m.45 gereği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu ile yerel yönetimler tarafından yerine getirilir. Eğitim 

tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına, iş ve 

meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya 

meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine 

yerleştirilmesine yönelik tedbir olup, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı tarafından yerine getirilecektir. Bakım tedbiri, çocuğun bakımından 

sorumlu olan kimsenin herhangibir nedenle görevini yerine getirememesi halinde, 

çocuğun resmi veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden 

yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine yönelik tedbirdir. Bu tedbir, 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yerine Kurumu tarafından 

yerine getirilecektir. Bakım ve barınma tedbiri yoluyla ya da acil korunma kararı 

yoluyla kendisine intikal eden olaylarda SHÇEK çocuğu resmi kurumlara 

yerleştirebileceği gibi, özel kuruluşlara da yerleştirebilir. Sağlık tedbiri, çocuğun 

fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli 

tıbbi bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların 

tedavisinin yapılmasına yönelik tedbirdir ve Sağlık Bakanlığı tarafından yerine 

getirilir. Son olarak barınma tedbiri, çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan 
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hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlanmasına yönelik tedbirdir ve MEB, 

SHÇEK ve yerel yönetimler tarafından yerine getirilir. Haklarında barınma tedbiri 

uygulanmasına karar verilen kimselerin talepleri halinde adres ve kimlikleri gizli 

tutulacaktır. Çocuk hakkında bu tedbirlerden bir ya da birkaçına karar verilebilir. 

Ancak yukarıda da belirtildiği gibi öncelik çocuğun ailesine teslimidir. Çocuğun 

ailesine teslimi halinde de koruyucu ve destekleyici tedbirlere karar verilebilir. 

Nitekim MK’nun 347. maddesinin son fıkrasında da bu esas gözetilmiştir. Uluslar 

arası düzenlemelere de uygun olarak tedbir kurumuna yer verilmesi ve öncelikle 

desteklenmek suretiyle çocuğun kendi ailesine tesliminin öngörülmesi yerinde bir 

düzenlemedir. ÇKK, dışında MK’da da çocuklar bakımından hakim tarafından 

alınacak önlemler düzenlenmiştir. 

 ÇKK’nın 6. maddesinde, adli ve idari merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve 

eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu SHÇEK’ya 

bildirmekle yükümlü kılınmışlardır. Ayrıca çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu 

kimseler de çocuğun korunma altına alınması amacıyla SHÇEK’ya başvurabilirler. 

Bu konuda görevli kılınan SHÇEK bildirim ve talepler üzerine derhal gerekli 

araştırmayı yapacaktır. Bu araştırma neticesinde çocuk hakkında gerçekten koruyucu 

ve destekleyici tedbir kararı alınmasına gerek olup olmadığı tespit edilecektir. 

Olumlu sonuca varıldığında  çocuk hakiminden tedbir kararı istenecektir. 

 ÇKK m.6’da öngörülen yükümlülüğe uymayanlar, TCK’nun 97 ve 98. 

maddelerinde düzenlenen, yaşı yada hastalığı nedeniyle kendini idare edemeyecek 

durumda olan kişiyi kendi haline terk etme ve yaşı dolayısıyla kendini idare 

edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulların elverdiği ölçüde yardım 

etmeyen ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmeme suçları işlemiş olur.  

 b. Tedbirlerin Alınması 

 Tedbirlerin alınması konusunda istem, çocuğun anası, babası, vasisi, bakım 

ve gözetiminden sorumlu kimse, SHÇEK ve Cumhuriyet Savcısı tarafından 

yapılabilir. Ayrıca hiçbir istemde bulunulmaksızın hakim re’sen de karar verebilir. 

Zira istemde bulunabileceği sayılmış olan kişilerin talepleri üzerine de tedbir kararı 

hakim tarafından verilecektir. ÇKK m. 7’de belirtilen tedbirin alınması usulüne göre,  



 116 

Pekin Kuralları’nın 16.sına da uygun olarak, çocuk hakkında tedbir kararı 

verilmeden önce çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılabilir. Bu konuda çocuk 

hakiminin takdir yetkisi mevcuttur. Ancak ÇKK m.35/3 gereği hakim sosyal 

inceleme yaptırmamasının gerekçesinin kararda gösterecektir. Hakim tedbire karar 

vermek hususunda takdiri yetkiye sahiptir. Yalnızca bir tedbire hükmedeceği gibi, 

birden fazla tedbire de karar verebilir. Hangi tedbire karar verdiğini de kararında 

gösterecektir. Hakim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve 

destekleyici tedbirin kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir. Bu karar 

acele hallerde çocuğun bulunduğu yer hakimi tarafından da verilebilir. Ancak bu 

durumda karar, önceki kararı alan hakim veya mahkemeye bildirilir.  

 Tedbirin uygulanması, onsekiz yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden sona 

erer. Ancak, hakim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için ve rızası alınmak 

suretiyle tedbirin uygulanmasına belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir. 

Kanunun 7. maddesinde çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı 

alınmasına ilişkin hükmün yer almasına rağmen tedbirin uygulanmasının 18 yaşında 

kendiliğinden sona ereceği dışında bir alt ve üst süre öngörülmüş değildir. Kanunun 

yalnızca reşit olunan 18 yaşı öngörmesi, kazai rüşt ya da evlenme ile rüşt hallerini 

tedbirin sona ermesi bakımından öngörmemiş olması bilinçli bir tercih midir yoksa, 

eksik midir bilinmez ama bu konuda diğer iki hal için de istisna öngörmek yerinde 

olabilirdi46. Mahkeme, korunma ihtiyacı olan çocuk hakkında koruyucu ve 

destekleyici tedbir kararı verebileceği gibi, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre, 

velayet, vesayet, kayyım, nafaka, ve kişisel ilişki kurulması konularında da karar 

verebilir.  

 Hakim, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbire karar verdiği çocuğun 

denetim altına alınmasına da karar verir. Denetime ilişkin düzenlemeler yukarıda yer 

verildiğinden burada kısaca değinilecektir. Hakkında denetim kararı verilen oniki 

yaşını doldurmamış suça sürüklenen çocukların denetimi SHÇEK tarafından gözetim 

esasına göre yerine getirilecektir. Suç tarihinde oniki yaşını doldurmuş olup da on 

beş yaşını doldurmamış ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar hakkında verilen 

denetim görevi,  denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri tarafından  

___________ 

46. Ünver, “ Çocuk Koruma Kanunu”, Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları, s.32 
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yerine getirilecektir. Ceza sorumluluğu olan çocuklar bakımından tedbir uygulanma 

imkanı yoktur ama bu çocuk aynı zamanda korunma ihtiyacı olan çocuk olup, bu 

itibarla tedbir ve denetim uygulanıyorsa, denetim görevi SHÇEK tarafından yerine 

getirilir. Suç tarihinde on beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz yaşını doldurmamış 

olan suça sürüklenen çocuklar hakkında ise, denetim görevi, denetimli serbestlik ve 

yardım merkezleri şube müdürlükleri tarafından yerine getirilir.  

 Kabahatler Kanununa göre ise, fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmamış 

çocuklar hakkında idari para cezası uygulanamaz. TCK m. 31 bakımından oniki 

yaşını doldurmamış bulunanların ceza sorumluluğu olmadığı kabul edilirken, 

kabahatler bakımından onbeş yaşın kabul edilmesi, uyumsuzluk teşkil etmiştir. 

Kabahatler kanununda öngörülen yaptırımlar idari makamlar tarafından 

uygulanmaktadır. Çocuk hakkında acil korunma kararı alınmasını gerektiren bir 

durumun varlığı halinde kabahat fiili nedeniyle onbeş yaşını doldurmamış bulunan 

çocuk hakkında idari yaptırım uygulayamayan idari kurul, makam veya kamu 

görevlisi tarafından çocuğun derhal korunma altına alınmasını gerektirir bir durumun 

varlığının değerlendirildiği durumlarda, SHÇEK ‘a teslim edilecektir. 

 c. Tedbirlerde Yetki 

 Korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirler, 

çocuğun menfaatleri bakımından kendisinin, ana, baba, vasisi veya birlikte yaşadığı 

kimselerin bulunduğu yerdeki çocuk hakimince alınır. Çocuk hakimi tanımlar 

başlıklı 3. maddede belirtildiği üzere çocuk mahkemesi hakimidir.  

 Kararı veren hakim veya mahkemece , tedbir kararının uygulanması en geç 

üçer aylık sürelerle incelettirilir. Bu görev genel olarak sosyal inceleme görevlileri ya 

da denetim kararı verilmiş ise, denetim görevlilerince verilir. Hakim veya mahkeme, 

yaptırılan inceleme neticesinde, denetim memurları, çocuğun velisi, vasisi bakım ve 

gözetimini üstlenen kimselerin, tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun 

temsilcisi ile Cumhuriyet savcısının talebi üzerine veya re’sen çocuğa uygulanan 

tedbirin sonuçlarını inceleyerek kaldırabilir, süresini uzatabilir veya değiştirebilir. 

 d. Acil Korunma Kararı 

 Bazı durumlarda çocuğun korunma altına alınması için gereken bir kısım 

işlemlerin yapılması zaman alacak ve çocuk bakımından olumsuz sonuç 
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doğuracaktır. Böyle bir sorun yaşanmaması için ÇKK m.9’da acil korunma kararına 

yer verilmiştir. Derhal korunma altına alınması gereken bir çocuğun varlığı halinde 

çocuk öncelikle ve derhal SHÇEK tarafından bakım ve gözetim altına alınacaktır. 

Daha sonra çocuğun kuruma geldiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde çocuk 

hakkında acil korunma karar alınabilmesi için SHÇEK tarafından çocuk hakimine 

müracaat edilecektir. Talep üzerine çocuk hakimi tarafından en geç üç gün içinde 

koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilecektir. Hakim ayrıca çocuğun bulunduğu 

yerin gizli tutulmasına ve gerektiğinde kişisel ilişkinin tesisine de karar verebilir. 

Acil korunma kararının verilebileceği en fazla süre otuz gündür. Bu süre çocuğun 

kuruma alındığı günden başlar.  Bu süre içinde çocuk hakkında sosyal inceleme 

yapılır.  ÇKK’da çocuk hakkında acil korunma kararı verilerek çocuğun bulunduğu 

yerin gizli tutulması ve bu önlemin  30 gün ile sınırlı tutulması yerinde bir 

düzenleme olmuştur47.  

Kurum yaptığı inceleme sonunda tedbir kararı alınmasının gerekmediği 

sonucun varırsa bu yöndeki kararını ve sağlayacağı hizmetleri çocuk hakimine 

bildirir. Çocuğun ailesine teslim edilip edilemeyeceğine veya uygun görülen başkaca 

bir tedbire hakim tarafından karar verilir. SHÇEK çocuk hakkında tedbir kararı 

alınması gerektiği sonucuna varırsa hakimden koruyucu ve destekleyici tedbir kararı 

verilmesini talep edecektir. 

2. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 

 a. Genel Olarak 

 Suç işlemiş çocuklara uygulanacak tedbirleri, çeşitli kriterlere göre ayrıma 

tabi tutabiliriz. Yargılamanın hangi aşamasında karar verildiği kriterine göre, geçici 

olan ve çocuğun korunup, kişiliğinin araştırılmasına yönelik ön tedbirler ile 

yargılama sonucunda saptanan ve çocuğun ıslahına yönelik kesin tedbirlerdir. 

Emniyet tedbirinin açık yada kapalı ortamda uygulanıp uygulanmamasına göre, açık 

ortamda uygulanan tedbirler, kapalı ortamda uygulanan tedbirler ve gözetimli 

serbestlik şeklinde ayrıma tabi tutulabilirler48. Genel anlamdaki bu sınıflamadan 

sonra tezimizin konusu olan Türk Hukukunda suç işlemiş ve korunma ihtiyacı olan 

_____________ 

47. A.e.,s. 33 
48. Tanrıkulu, A.g.e., s.33-55 
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çocuklara ilişkin tedbirler açıklanacaktır. 

 Hukukumuzda yargılama önlemleri şeklinde de ifade edilen güvenlik 

tedbirleri, bir takım yoksunluklar ve sınırlamalar getiren yaptırımlardır. ÇHDS’nin 

37. maddesinin 1. fıkrasının b bendinde, çocuğun özgürlüğünden yoksun 

bırakılmasının yasa gereği olması ve ancak en son çare olarak başvurulabilmesi ve 

mümkün olan en kısa süre ile sınırlı tutulması gerektiği dile getirilmiştir. Çocuklar 

hakkında tedbir uygulanacağına ilişkin hükümler yukarıda açıklanmıştı. TCK’nun 

56. maddesinde çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin ilgili kanunda gösterileceği 

belirtilerek ÇKK’ya atıf yapılmaktadır. ÇKK m. 11; koruyucu ve destekleyici 

tedbirlerin, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar bakımından 

güvenlik tedbiri olarak anlaşılacağına ilişkin hükmü getirmektedir. Koruyucu ve 

destekleyici tedbirlerin neler olduğu ve bu konudaki açıklamalar yukarıda 

yapıldığından dolayı burada tekrar açıklanmayacaktır. Ancak, oniki yaşını doldurmuş 

olup da on beş yaşını doldurmamış ve ceza sorumluluğu bulunan çocuklar 

bakımından öngörülen indirimli ceza yerine güvenlik tedbiri uygulanabilmesine 

ilişkin hüküm mevcut değildir. ÇKK’nın  11. maddesindeki “bu kanunda düzenlenen 

koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan 

çocuklar bakımından , çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak anlaşılır.” hükmü 

hatalı olarak düzenlenmiştir. Zira ülkemiz çocuk suçluluğunda önemli paya sahip 

olan 12 yaşını doldurmuş olup da henüz 15 yaşını doldurmamış fakat yapılan 

inceleme sonunda işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayan ve 

davranışlarını yönlendirme yeteneği yeterince gelişmiş olan çocuklar ile, 15 yaşını 

doldurmuş fakat henüz 18 yaşını doldurmamış olan çocuklar bakımından  tedbir 

uygulanabilip uygulanmayacağına meselesi ortaya çıkmaktadır.  Kanunda kullanılan 

ifadede yer alan “ve” bağlacı tedbirin ancak suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu 

olmayan çocuklara tedbir uygulanabileceğinden bahsetmektedir. Oysa kanunun 

kapsam başlıklı 2. maddesi, kanunun korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında 

alınacak tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik 

tedbirlerinden bahsetmektedir. 11. madde kapsamına girmeyen; ceza sorumluluğu 

olan suça sürüklenen çocuklar bakımından yorum yolu ile korunmaya muhtaç çocuk 

tanımı dahiline sokmak da mümkün olmadığından kanunda önemli bir boşluk  
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oluşmaktadır49. Ayrıca çocuğun yararının gözetilip onun cezalandırma yerine tedbir 

uygulanmak suretiyle rehabilite edilmesi amacının güdüldüğü bir hukuk alnında 

böyle bir boşluk çok önemli bir eksikliktir. Kanunda yer verilmemesine rağmen 

gerek doktrinde savunulan gerekse Avrupa uygulamasında yıllardır yer alan 

diversion kurumuna yer verilmemesi yerinde olmamıştır50. Diversion; suçun 

kovuşturulmasında takdir hakkı kullanılarak eylemin ceza adalet sistemi dışına 

çıkarılması ve bu yolla lekelenmenin önüne geçilmesi şeklinde genel olarak ifade 

edilebilir.  

ÇKK’nın 13. maddesinde tedbir kararlarında usul düzenlenmiştir. Buna göre, 

7. maddenin 7. fıkrasında öngörülen Türk Medeni Kanununa göre alınacak tedbirler 

hariç olmak üzere, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklarla 

korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında duruşma yapılmaksızın tedbir kararı verilir. 

Ancak hakim zaruret görürse duruşma yapabilir. Tedbir kararı verilmeden önce, 

yeterli idrak gücüne sahip olan çocuğun görüşü alınır, ilgililer dinlenebilir, çocuk 

hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenmesi istenebilir.  

ÇKK’nın 13. maddesinde yer alan hakimin zaruret görmesi haricinde tedbir 

kararının duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden verilmesi eleştirilebilir51. Zira 

hakimlerin , savcıların, hatta kolluk görevlilerinin çocukla ilgili işlemlerde bulunan 

tüm kişilerin, çocuğun yararının ve yeniden topluma kazandırılmasının sağlanması 

için psikoloji, sosyoloji ve diğer gerekli bilimler hakkında eğitilmiş kişiler olması 

gerektiğini söylemiştik. Çocuk hakkında tedbir kararı verilmesi de çocuğun 

kişiliğinin tanınmasını gerektirir bir durumdur. Hatta maddenin ikinci fıkrasındaki 

“çocuk hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenmesi istenebilir” şeklindeki ihtiyari 

hükmün zorunlu olması daha doğru olurdu.  

 ÇHDS’nin 12. maddesine göre, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip 

çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı 

vardır. 13. maddede yeterli idrak gücüne sahip çocuğun görüşünün alınmasının 

__________ 

49. Ünver, “ Çocuk Koruma Kanunu”, Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları, s.29 
50. A.e., s.29,  Wolfgang Heınz, Iwar Cornelıus, Reinfred Pailer, “ Suç ve Ceza Hukuku Đstatistikleri 
Işığında Baden- Württemberg’de Genç Đnsanların Suçluluğu (1. Bölüm)”, Çev. Veli Özer Özbek, 
Pınar Bacaksız Çocuklar ve Suç-Ceza, 1. bsk., Ankara, Seçkin Yayınevi, 2005 , s.221 
51. A.e., s. 33 
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öngörülmesi bu bakımdan yerinde bir düzenleme olmuştur. ÇHDS’nin 9. maddesinin 

2. fıkrasına göre de, “… her işlemde , ilgili bütün taraflara işleme katılma ve 

görüşlerini bildirme olanağı tanınacaktır”. Takdiri olmakla birlikte 13. maddede 

ilgililerin dinlenebileceği hükmü ÇHDS ile uyumlu olmuştur. Đlgililer ile kastedilen, 

tedbir uygulanması hakkında talepte bulunabilecek kişiler olmalıdır.  

 Tedbir kararı verilmesinden önce suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu 

olmayan çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında sosyal inceleme raporu 

düzenlenmesi konusunda zorunluluk öngörülmemiştir. Nitekim 2253 sayılı kanun 

uygulamasına bakıldığında da 15-18 yaş grubu dahilindeki cezai sorumluluğu olan 

çocuklar bakımından bir tedbir uygulaması söz konusu olmayacağından sosyal 

inceleme de yapılmadığı ve hakimin yalnızca cezanın tayininde takdir yetkisini 

kullandığı görülmekte idi52. 2253 sayılı  ÇMK uygulamasında dahi bu husus 

eleştirilirken 5395 sayılı ÇKK’nın belirtilen çocuklar bakımından tedbir kararı 

verilmeden önce sosyal inceleme raporu konusunda zorunluluk görmemesi yerinde 

değildir.   

 Tedbir kararları hakim tarafından verileceğinden itiraz kanun yolunun 

uygulanacağı yukarıda belirtilmişti. Ancak, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre, 

tedbir kararı duruşma yapılarak verileceğinden burada kanun yolu, itiraz değil , 

istinaf olacaktır.  

 Güvenlik tedbirleri bakımından dile getirilen bir eleştiri şu noktadadır. 

Anayasanın 38. maddesine göre; “suç işleyen kişiler hakkında cezalar ve güvenlik 

tedbirlerine hükmedilir.” . TCK’nun 31. maddesi ise, ceza sorumluluğu olan çocuklar 

için ceza, ceza sorumluluğu olmayan çocuklara için ise, güvenlik önlemi 

uygulanmasını öngörmektedir. TCK’nın 31. maddesi ile AY nın 38. maddesi birlikte 

değerlendirildiğinde, çocuğun eyleminin suç oluşturması ve bunun için de yargılama 

yapılması gerekir. Ancak 1. fıkra “kovuşturma yapılamaz” şeklinde açıkça 

düzenleme getirmektedir. Bu durumda tezat bir durum hasıl olmaktadır53. 

 

___________ 

52. Olcay Bağcı, “Birinci Oturum”, Çocuk ve Genç Adalet Sistemine Genel Bakış, Đstanbul, 
Đstanbul Barosu Yayınları, 2006, s.42 
53. Seda Akço, “Avrupa Hukukunda Çocuk ve Genç Adalet Sistemi”, Çocuk ve Genç Adalet 
Sistemine Genel Bakış, Đstanbul, Đstanbul Barosu Yayını, 2006, s.58  
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b. Akıl Hastalarına Özgü Düzenleme 

 Suçu işlediği sırada akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve 

sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme 

yeteneği önemli derecede azalmış olanlar hakkında güvenlik tedbiri uygulanması için  

açılan dava üzerine yapılan yargılama güvenlik tedbiri muhakemesidir54. 

 Suça sürüklenen çocuğun aynı zamanda akıl hastası olması halinde nasıl bir 

uygulama olacağına ilişkin ÇKK m. 12’de hüküm yer almıştır. Buna göre, TCK’nın 

31. maddesinin 1. ve 2. fıkraları kapsamına giren çocuklar hakkında çocuklara özgü 

güvenlik tedbirleri uygulanır.  

 TCK’nın 32. maddesi , akıl hastalığı nedeniyle , işlediği fiilin hukuki anlam 

ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme 

yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilemeyeceğini düzenlemiştir. 

Ancak bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur. Güvenlik tedbiri 

uygulanması zorunludur. 

 Đşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamamakla beraber veya bu 

fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış 

olmamakla birlikte, işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği 

azalmış olan kişiye, işlediği suç karşılığında indirilmiş ceza uygulanacaktır.  Bu 

durumda bulunanlar hakkında, mahkum olunan ceza süresi aynı olmak koşuluyla 

kısmen veya tamamen akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da 

uygulanabilir.Yetişkin akıl hastalarına uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin 

esaslar TCK m.57’de, güvenlik tedbirlerinin infazıyla ilgili hükümler ise, CGĐK’da 

yer almaktadır. ÇKK m.12’deki açık düzenleme gereği, çocuk akıl hastaları 

konusunda TCK m.32 değil, TCK m.31 uygulanacaktır. Suç tarihinde oniki yaşını 

doldurmuş, onbeş yaşını doldurmamış bulunan akıl hastası çocuklar hakkında ÇKK 

m. 5’ te öngörülen çocuklara özgü güvenlik önlemleri uygulanacaktır. Suç tarihinde 

onbeş yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını doldurmamış çocuklar bakımından ise, 

ÇKK m.12, TCK m.31’in 3. fıkrasına atıfta bulunmadığından dolayı akıl hastası 

yetişkinlere ilişkin hükümler uygulanacaktır.   

_______________ 
 
54. Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza 
Muhakemesi Hukuku, 14. bs., Đstanbul, Arıkan Yayıncılık, 2006, s. 1262 
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D. KANUN YOLLARI VE ĐNFAZ 

1. Çocuk Mahkemeleri Tarafından Verilen Kararlara Karşı Kanun 

Yolları 

  Yargılama makamlarının verdikleri kararlarda hata yapmaları mümkündür. 

Bu hataların giderilmesi için de kanun yolu kabul edilmiştir55.Bilindiği üzere kanun 

yolları çeşitli şekillerde ayrıma tabi tutulmakla birlikte, genel bir görüş, olağan ve 

olağanüstü kanun yolları şeklinde sınıflandırmaktadır. Henüz kesinleşmemiş 

kararlara karşı kabul edildiğinden itiraz, temyiz ve istinaf olağan kanun yollarıdır56. 

Nitekim, 5271 sayılı CMK’da bu ayrımı kanuna yansıtarak, itiraz, istinaf ve temyizi 

olağan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, kanun yararına bozma ve 

yargılamanın yenilenmesini olağanüstü kanun yolu olarak kabul etmiştir.  

 Çocuk mahkemelerinden verilen kararlar ile, çocuk hakimi tarafından verilen 

kararlara karşı hangi kanun yoluna gidilebileceği bu bölümde incelenecektir.  

 Çocuk mahkemeleri tarafından verilen kararlar aleyhine kanun yollarına 

müracaat konusunda bazı hukuk sistemlerinde genel hükümler aynen tatbik edilirken  

bazı hukuk sistemlerinde ise, çocuklara uygun olarak sadeleştirilmiş hususlar yer 

aldığı istisnalar öngörülmektedir57.  

CMK’nın, 260 ve devamı maddelerinde yer alan kanun yollarına ilişkin 

hükümler ile ÇKK m. 14’te öngörülen ve tedbir kararlarına karşı yasa yoluna ilişkin 

hüküm bu bölümde aydınlatıcı olacaktır.  

 Hakim ve mahkeme kararlarına karşı kanun yoluna başvurabilecek olanlar, 

CMK’nın 260. maddesine göre, Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık ve bu kanuna 

göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş 

veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlardır. Avukat, 

müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişilerin açık arzusuna aykırı olmamak 

koşuluyla kanun yollarına başvurabilir. CMK m. 150 gereği çocuğa müdafi atanması  

 

__________ 

55. Füsun Sokulu Akıncı, vd. , Ceza Hukuku El Kitabı, 1. bs., Đstanbul, Beta Yayıncılık, 1989,s. 
416,417 
56. Kunter, Yenisey, a.g.e., s. 449  
57. Naci Şensoy, “ Çocuk Suçluluğu- Küçüklük- Çocuk Mahkemeleri ve Đnfaz Müesseseleri”, 
ĐÜHFM, C.15, s:4, 1949, s. 1017,1019 
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mecburi olduğundan müdafi, sanığın açık arzusuna aykırı olmamak üzere sanık adına  

yasa yoluna başvurabilir. Şüpheli veya sanığın temsilcisi de şüpheli veya sanığa açık 

olan kanun yollarına süresi içinde kendiliklerinden başvurma yetkisi 

bulunmamaktadır. 

 Süresi içinde kanunda belirtilen koşullara uygun olarak yapılmış bir kanun 

yoluna başvuruda yanılma başvuranın hakkını ortadan kaldırmayacaktır.  

 Hakim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde, mahkeme kararlarına karşı 

itiraz yoluna gidilebilir. CMK m. 267-271. maddeleri gereği itiraz, ilgilinin öğrendiği 

tarihten itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe ile veya 

tutanağa geçirilmek üzere beyanda bulunmak suretiyle yapılabilir. Đtiraz edilen 

hakim itirazı yerinde görürse kararını düzeltir, görmez ise, en çok üç gün içinde 

itirazı incelemek üzere yetkili mercie gönderir. Kanunda yazılı haller haricinde itiraz 

hakkında duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden karar verilir. 

 Hakim kararları dışında, itiraz yoluna gidilebilmesi için mahkeme kararının 

kanunun gösterdiği hallerden biri olması gerekir58.  

 ÇKK m. 7/son gereğince velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki 

kurulması konularında karar verme yetkisi çocuk hakimine değil mahkemeye 

verildiğinden bu karara karşı gidilebilecek kanun yolu itiraz değil, istinaf ya da 

temyiz olacaktır.  

 Çocuklar hakkında verilecek tedbir kararları ÇKK m. 7 gereği çocuk hakimi 

tarafından verileceğinden 7. maddenin son fıkrasındaki istisna hariç olmak üzere 

itiraz yoluna gidilebilinir. ÇKK m. 9’da düzenlenen acil korunma kararı da yine 

çocuk hakimi tarafından alınacağından bu karara karşı da itiraz kanun yoluna 

gidilebilinir. ÇKK m. 13’te bu görüşü destekler nitelikte olmak üzere, suça 

sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar 

hakkında duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden karar verileceği hükmünü 

getirerek hakim kararın karşı itiraz kanun yoluna gidilebileceğini desteklemektedir. 

ÇKK m. 14 gereği de çocuk hakimi tarafından alınan tedbir karalarına karşı itiraz  

_____________ 

58. “5395 sayılı Yasanın 23. maddesine göre verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 
kararlar aynı Yasanın 23/7 ve 14. maddeleri gereği itiraza tabidir.”, Yargıtay  10. CD. 2005/ 20257 E, 
2006/1692 K., 08.02.2006 tarih., Kazancı Đçtihat Bankası 
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yolu açıktır. Đtiraz CMK’nın itiraza ilişkin hükümlerine göre en yakın çocuk             

mahkemesine yapılır. Alınan suç şüphesi üzerine başlatılan soruşturma evresi 

neticesinde kamu davasının açılarak iddianamenin kabulü ile başlayan kovuşturma 

aşamasında çocuğun haklarının gözetilerek yapılan yargılama sonunda çocuk 

hakkında TCK m. 31/2 ve 3 gereğince uygulanacak cezalardan çocuk mahkemesi ya 

da çocuk ağır ceza mahkemesince takdir edilecek olan ceza yaptırımına ya da bu 

mahkemelerce verilen karara karşı başvurulabilecek kanun yolu ise, ilk derece 

mahkemelerinden verilen hükümlere karşı başvurulabilecek olan istinaf  ve temyiz 

kanun yollarıdır. Bu konuda CMK’nın, 27 ila 307.maddeleri uygulanacaktır.  

 Olağanüstü kanun yolları CMK’nın ilgili maddelerinde düzenlendiği şekilde 

uygulama alanı bulacaktır. 

2. Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin Đnfazı 

a. Genel Olarak 

 Çocuklar hakkında hükmolunan cezaların büyüklerden ayrı yerde infaz 

edilmesi gerektiği günümüzde artık kabul görmektedir. Zira kötü alışkanlıkların 

çocuklara sirayeti yetişkinlerden daha kolay olacaktır.  Ancak çocukların cezalarının 

infazına hakim olacak ilkeler bundan ibaret değildir. Ayrıca çocuk infaz kurumunu 

idare eden kişilerin ve bizzat çocuğun cezasının infazında görevli olan memurların 

gördükleri işler bakımından eğitim almış, çocuk psikolojisi bilgisine vakıf kişiler 

olması gerekir.  Son olarak gözetilmesi gereken bir husus da çocuğun cezasının 

infazı esnasında izlenecek yöntemdir ki, bu konuda çocuğun kendi çabası sonucunda 

giderek iyi hal göstermesi neticesinde çocuğun daha fazla serbest bırakılmasıdır59. 

 Yukarıda TCK m. 31 gereği ceza sorumluluğu olan çocuklara uygulanacak 

yaptırımların neler olduğu ve 8 Temmuz 2005 tarihinde 5377 sayılı kanun ile yapılan 

değişiklik yukarıda açıklanmıştı. Ceza sorumluluğu olan oniki yaşını doldurmuş 

fakat on sekiz yaşını doldurmamış olan iki grup suça sürüklenen çocuk hakkında 

verilen hapis cezalarına seçenek yaptırımlar TCK m.50’de düzenlenmiştir. Çocuk 

hukukunda çocuğun hürriyetinden yoksun bırakılacağı yaptırımların uygulanması 

son çare olarak düşünülmeli bunun yerine seçenek yaptırımların getirilmesi yolu 

___________ 

59. A.e., s.999-1017 
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tercih edilmelidir. ÇKK’da bu konuda özel bir düzenleme yer almadığından, 

TCK’daki hükümler uygulama alanı bulacaktır ( ÇKK m.42). Hapis cezasının 

seçenek yaptırımlara çevrilmesi yanında hapis cezasının ertelenmesi ve şartla 

salıverme kurumlarına da aşağıda yer verilecektir. Cezaların; kişinin özelliğine 

uydurulabilmesi, başka bir deyişle bireyselleştirilebilmesi özelliğinin sonuçları  hapis 

cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi, hapis cezasının ertelenmesi gibi 

kurumların oluşturulmasıdır60. Çocuklar hakkında kesinleşmiş hükümlerle ilgili 

olarak çocuklara ilişkin adli sicil kayıtları ve adli sicilden silinmesi gereken 

hususların alındığı arşiv kayıtları, yalnızca soruşturma ve kovuşturma kapsamında 

değerlendirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıkları, hakim ve mahkemelerce 

istenebilir. Böylece çocuğun ileriki yaşamında adli sicilinin  engel teşkil etmesi 

önlenmiş olacaktır. Çocuklar hakkında verilen adli para cezasının ödenmemesi 

halinde, kural hapis cezasına çevrilme olmakla birlikte, çocuklar bakımından CGTĐK 

m. 106 gereğince bu cezalar hapse çevrilmez. Bu durumda ilam Cumhuriyet savcısı 

tarafından mahallin en büyük mal memuruna verilecek ve 6183 sayılı kanununa göre 

tahsil edilecektir. Erteleme, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, hükmün 

açıklanmasının  geri bırakılması, şartla salıverme, ön ödeme ve uzlaşma gibi ceza 

hukuku müesseselerinin tümünde, aynı zamanda mağduriyetin giderilmesi amacının 

güdülmesi gerekmektedir61. 

b. Cezaların Đnfazını Etkileyen Ve Engelleyen Haller 

 (1). Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi 

 Kısa süreli hapis cezasının uygulanması halinde özellikle ilk kez suç işleyen 

kişilerin ceza infaz kurumunda suç öğrenme ve cezanın özel önleme fonksiyonunun 

yeterince yerine gelmemesi nedeniyle istenilen amaca ulaşmadığı söylenebilir. Bu 

nedenle, kısa süreli hapis cezaları bakımından seçenek yaptırımlar öngörülmüştür.  

 

 

 

_____________ 

60. Çetin Akkaya, Açıklamalı ve Đçtihatlı Cezaların Belirlenmesi ve Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin Đnfazı ve Đnfaz  Hukuku, Ankara, Kartal Yayınevi, 2006,s.28 
61. Veli Özer Özbek, Ceza Hukukunda Suçtan Doğan Mağduriyetin Giderilmesi, Ankara, Seçkin 
Yayıncılık, ty., s. 286 
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Bu seçenek yaptırımlardan birine hükmedilen kişi, koşullara ve yükümlülüklere 

uygun davrandığı takdirde cezası infaz edilmeyecek ve mahkumiyete bağlı sonuçlar 

doğmayacaktır.   

 Hapis cezasının seçenek yaptırıma çevrilmesinin koşulları, TCK m.50’de 

öngörülmüş olmakla birlikte, ön koşul, hükmedilen cezanın kısa süreli hapis cezası 

olmasıdır.Bu ceza kanunda belirlenen soyut ceza değil hakimin takdir ettiği somut 

ceza olmalıdır. Ayrıca failin işlediği birden fazla suç olduğu takdirde kısa süreli 

hürriyeti bağlayıcı ceza süresi her bir suç için ayrı ayrı belirlenecektir. Kısa süreli 

hapis cezası TCK m.49 gereğince bir yıl ya da daha az süreli hapis cezasıdır. 50. 

maddenin 4. fıkrasına göre, taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun 

süreli de olsa, bu ceza diğer koşulların varlığı halinde, adli para cezasın çevrilebilir. 

Kanunda kullanılan “…çevrilebilir” şeklindeki ifade bu konuda hakimin takdir 

yetkisi olduğunu göstermektedir. Hakim bu takdir yetkisini suçlunun kişiliğine, 

sosyal ve ekonomik durumuna , yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun 

işleniş şekline göre kullanacaktır. Buna göre, bir yıldan fazla hapis cezasına 

hükmedilen taksirli bir suçtan dolayı hapis cezası adli para cezasına çevrilebilecektir. 

Ancak bu hüküm bilinçli taksirle işlenen suçlar bakımından uygulanma alanı 

bulamayacaktır. 

 TCK m.50’nin 3. fıkrasında, daha önce mahkum edilmemiş olmak koşuluyla, 

mahkum olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte 

onsekiz yaşını doldurmamış veya altmış beş yaşını bitirmiş bulunanların mahkum 

edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası birinci fıkrada yazılı yaptırımlardan 

birine çevrilir. Burada 4. fıkrada taksirle ilgili olarak yapılmış olan düzenlemeden 

farklı olarak hakime bir takdir yetkisi tanınmamış, belirtilen sürelerde hapis cezasına 

mahkum olan çocuk ve yaşlılar bakımından seçenek yaptırımlara çevrileceği 

düzenlenmiştir. 3. fıkrada öngörülen bu seçenek yaptırıma çevirme mecburiyetine 

ilişkin hükmün şartları, daha önce mahkum edilmemiş olmak , ki bu koşulun 

sağlanması için kesinleşmiş mahkumiyet olması gereklidir. Zira TCK m. 50/5 gereği, 

hapis cezasının seçenek yaptırıma çevrilmesi halinde asıl mahkumiyet, bu madde 

hükümlerine göre çevrilen adli para cezası veya tedbir olacaktır. TCK m.51/ son 

hükmüne göre, denetim süresi yükümlülüklere uygun ve iyi halli olarak geçirildiği 

takdirde ceza infaz edilmiş sayılır. 
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 TCK m.50’2’de fiilin kanunda öngörülen cezasının hapis cezası ya da adli 

para cezası olarak öngörülmesine rağmen mahkemece hapis cezasına hükmedilmiş 

olması halinde bu hapis cezasının artık adli para cezasına çevrilmesine imkan yoktur. 

Kanunda yer alan “…bu ceza artık adli para cezasına çevrilmez.” Đfadesi nedeniyle, 

50. maddenin 1. fıkrasında sayılan diğer seçenek yaptırımlara çevrilebileceği 

anlaşılmaktadır.  

 TCK m.50/1’de öngörülen seçenek yaptırımlar şunlardır: Adli para cezası, 

mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme  

veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, en az iki yıl süreyle bir meslek veya 

sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir 

eğitim kurumuna devam etmeye, mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar 

süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yasaklanmaya,sağladığı hak 

ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle ve gerektirdiği dikkat ve özen 

yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda mahkum olunan 

cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ilgili ehliyet, ruhsat belgelerinin geri 

alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya, mahkum olunan 

cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya 

yararlı bir işte çalıştırılmaya çevrilmesidir.Bu seçenekler tahdidi olarak sayılmış olup 

bunların dışında bir yaptırıma çevrilemez. Hükmedilen bu seçenek yaptırımın 

hükümlünün elinde olamayan nedenlerle yerine getirilememesi halinde hükmü veren 

mahkemece değiştirilmesi mümkündür.  

 Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata 

rağmen otuz gün içinde seçenek yaptırımın gereklerinin yerine getirilmesine 

başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi halinde hükmü veren mahkeme 

kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verir ve bu karar 

derhal infaz edilir.Bu durumda asıl mahkumiyet çevrilen değil, hapis cezası olacaktır.  

 (2). Hapis Cezasının Ertelenmesi 

 ÇKK’da bu konuda bir düzenleme bulunmamakla birlikte TCK’nın 51. 

maddesi uygulanma alanı bulacaktır.  

 Cezanın bireyselleştirilmesinin suç işlemiş çocuk bakımından önemi göz 

önüne alındığında erteleme kurumu çocuklar açısından ayrı bir yer teşkil eder. 
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Nitekim, Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 21.2.2005 tarihli kararında bu husus dile 

getirilmiştir: “Mahkemeler, idari makamlar, yasama organları tarafından yapılan ve 

çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocukların yararı temel ilkedir. 

Faaliyetlerinde küçük sanıkların yararını temel almak zorunda olan mahkemeler, 

cezanın bireyselleştirilmesi uygulamalarında da anılan ilkeyi göz önünde 

bulundurarak değerlendirme yapmalıdırlar. Bu nedenle ertelemenin cezanın 

bireyselleştirme aracı olduğu ve uygulamasının isteğe bağlı olmadığı nazara 

alınmalıdır62” . Kararda da belirtildiği gibi koşulları oluştuğu takdirde cezanın 

ertelenmesi takdiri olmayıp, uygulanması mecburidir. Erteleme kurumu yalnızca 

mahkum olunan hapis cezası bakımından uygulanabilir. Genel olarak yetişkinler 

bakımından işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına 

mahkum edilen kişinin cezası ertelenebilir. Onsekiz yaşını doldurmamış çocuklar ve 

altmışbeş yaşını doldurmuş kişiler bakımından ise, bu cezanın üç yıldan veya daha az 

olması gerekir. Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına 

mahkum edilmemiş olması gibi somut koşulun yanı sıra, mahkumun gösterdiği 

pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanat 

oluşması, yanında, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan 

önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı 

tutulabilir. Ertelemenin koşula bağlanması halinde bu koşulun gerçekleşmesine kadar 

hükümlünün cezasının infazına devam edilir, koşul yerine getirildiğinde salıverilir.  

 Hakkında erteleme kararı verilen hükümlüye, bir yıldan az, üç yıldan fazla 

olmamak üzere bir denetim süresi belirlenir.Hakim burada mecburi olan denetim 

süresi verme görevini yerine getirecektir. Ancak süreyi kendisi takdir edebilir. Bu 

sürenin alt sınırı mahkum olunan ceza süresinden az olamaz. Yetişkin suçlular 

bakımından denetim süresi içinde öngörülecek tedbirlerin yanı sıra, çocuklar 

bakımından bir meslek ya da sanat edinmelerini sağlamak amacıyla gerektiğinde 

barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine mahkemece karar 

verilebilir. Mahkemenin ihtiyarında olan diğer bir husus denetim görevlisi 

görevlendirilip görevlendirilmeyeceğidir. Ancak görevlendirdiği takdirde bu kişi 

gerekli görüşme ve yardımları yaparak, üçer aylık raporlar düzenleyecektir. Denetim  

_____________ 

62. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2003/11610 E:, 2005/1181K, 21.02.2005 Tarih, Kazancı Đçtihat Bankası  
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süresi yükümlülüklere uygun ve iyi halli olarak geçirildiği takdirde ceza infaz 

edilmiş sayılır. Ancak, hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işleyerek, 

yükümlülüklere aykırı davrandığı takdirde, ertelenen cezanın kısmen ya da tamamen 

infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.  

 (3). Koşullu Salıverilme 

 Koşullu salıverilme mahkumun infaz kurumunda infaz süresini iyi halli 

olarak geçirmesi halinde başvurulabilecek bir kurumdur. Koşullu salıverilecek 

hükümlünün tabi tutulacağı denetim süresi, infaz kurumunda geçirmesi gereken 

sürenin yarısı kadardır. Bu süre içinde hükümlüye rehberlik edecek bir görevli 

görevlendirilebilir. Koşullu salıverilen hükümlünün kişiliğini ve topluma uyumdaki 

başarısını göz önünde bulundurarak denetim süresinin, denetimli serbestlik 

uygulanmadan ya da herhangi bir yükümlülük belirlenmeden geçirilmesine karar 

verilebilir.  

 ÇKK’da koşullu salıverilmeye ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak 

koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında hükümlünün onsekiz yaşını 

dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün iki gün olarak 

hesaplanacaktır. Son derece yaralı bir hüküm olmasına rağmen bir yönden eksiklik 

söz konusudur. Zira cezasının infazı sürecinde on sekiz yaşını doldurmuş olan 

çocuğun bu tarihten sonra infaz kurumunda geçirdiği bir gün yine iki gün olarak 

hesap edilecek midir? Bu konuda bir düzenleme yer almamaktadır.  Onsekiz yaşını 

doldurmamış olan hükümlüler, denetim süresinde eğitimlerine, gerektiğinde barınma 

imkanı da bulunan bir kurumda devam ederler. 

 Koşullu salıverilen hükümlü, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren 

kasıtlı bir suç işlemesi halinde ya da yükümlülüklere uymaması halinde bu karar geri 

alınır. Sonraki suçu aynen çektirilir. Đkinci ihtimalde ise, bu yükümlülüklere uymama 

tarihi ile hak ederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi geçmemek koşuluyla takdir 

edilecek sürenin infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir ve aynı hükmün infazı 

ile ilgili bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez.  

 Bu süre yükümlülüklere uygun ve iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza 

infaz edilmiş sayılır.  
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SONUÇ 

 Türk Hukukunda çocukların yargılanmasını konu alan ve üç bölümden oluşan 

tezimizde genel itibariyle çocukların yargılaması safhaları, bu safhalarda 

uygulanması öngörülen yasal düzenlemeler bağlı olduğumuz uluslararası 

düzenlemeler de irdelenerek ele alınmıştır.  

 Çocuk yargılamasının, en temel kavramı olan çocuk kavramı ve bu bağlamda 

kanun içeriğinde yer alan korunmaya muhtaç çocuk ve suça sürüklenen çocuk 

kavramlarının içeriği benimsenecek bakış açısı bakımından önemlidir. Çocuklar  

fiziksel ve psikolojik bakımdan gelişimini henüz tamamlayamamış ve bu itibarla da 

dış etkenlerden yetişkinlerden farklı etkilenen şahıslar olduğundan uluslar arası 

sözleşmelerde de dile getirildiği gibi, kendilerine farklı hükümler uygulanmasını 

öngören yasal düzenlemelerle korunmaları gerekir. Bu anlayıştan hareketle çocuk, 

toplum nazarında hoş görülmeyen bir davranışı ya da bunun ötesinde kanunlarda suç 

olarak nitelenen eylemi gerçekleştirmiş olsun, kendisini suça iten nedenlerin varlığı 

karşısında gelişmemişliği sebebiyle çocuk hakkında suça sürüklenen çocuk ya da suç 

işlemiş çocuk ifadelerinin kullanılması yerinde olacaktır. Kanunun suça sürüklenen 

çocuk tanımına verdiği anlam her ne kadar soruşturma ve kovuşturma evrelerini 

kapsar biçimde Ceza hukukunun genel ilkelerini zorlar biçimde olsa da terim olarak 

suça sürüklenen çocuk ifadesinin kullanılmasının doğru olacağı sonucuna varıyoruz. 

Genel olarak çocuk kavramının tespitinden sonra önemli bir başka konu, ceza 

hukukunda çocuğun kaç yaşına kadar cezai sorumluluğu olmayacağıdır. Sözleşme ile 

böyle bir yaş sınırı belirleme yükümlülüğü yüklenen ülkeler bakımından elbette bu 

yaşı belirlerken sosyal, ekonomik, coğrafi ve diğer faktörler etkili olacaktır. 

Ülkemizde mülga 765 sayılı TCK ile on bir olan bu yaş 5237 sayılı TCK ile on ikiye 

çıkarılmıştır. Her ne kadar bu yaşın yükseltilmesi eğilimi yabancı mevzuat ve Türk 

doktrininde görülse de, gelişen, global dünya ve bunda en büyük katkısı olan internet 

ile diğer teknolojik gelişmeler günümüz çocuklarını istediği bilgiye ya da veriye 

ulaşmak konusunda bir yetişkin ile eşit konumda bırakmıştır. Çocuğun dış 

etkenlerden daha çabuk ve farklı yönde etkilendiği gerçeği kesinlikle kabul 

edilmekle birlikte, bu yaşın yükseltilmesi eğilimi ile ortalama bir yaş kabulü gerekir.  
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 Yabancı hukuklardaki çocuk yargılaması ve çocuklara ilişkin düzenlemelerin 

genel itibariyle ve çoğunlukla gelişim sürecinde incelenmesi, kendi mevzuatımızdaki 

düzenlemelerle mukayese ederek olumlu görülen birtakım kurumlara ve 

düzenlemelere sosyolojik olarak mümkün olduğu takdirde Türk hukukunda da yer 

verilmesine olanak sağlayacaktır.  

 Başta bağlı olduğumuz BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile diğer sözleşme ve 

tavsiye niteliğindeki kurallar gerek yerel mevzuatımızın şekillenmesinde gerekse, 

uygulamada karşılaştığımız somut olaylar karşısında tutumumuzda ya da bunlardan 

da önemlisi çocuk yargılamasının sujesi olan çocuğa karşı bakış açımızın 

belirlenmesinde en başta dikkate alınması gereken kaynaklardır. Bu nedenle, 

çocuklara dair uluslar arası düzenlemelerin yapılmasına zemin hazırlayan 

gelişmelerin incelenerek, bu gelişmelerin sonucu olan kuralların günümüz 

mevzuatıyla uyumlu kılınması gerekir.  

 Genel itibariyle bir yetişkini suça iten sebeple, çocuğu suça iten sebep 

aynıdır. Ancak yukarıda da izah edildiği gibi aynı etkenlerin bir yetişkin ile çocukta 

oluşturduğu sonuçlar farklı olacaktır. Bu husus bir yana bir de yalnızca çocukların 

suç işlemesinde başlı başına etkili sebepler vardır. Çocuğun ekonomisinin geçimine 

yeterli olduğu doğal aile ortamı içinde, severek gittiği ve uyumlu bir sosyal ilişki 

kurduğu arkadaşları ve öğretmenlerinden oluşan okulunda, mutlu olduğu yerde, saygı 

ve sevgi kavramlarının farkında olarak yetişmesi gerektiği mutlaktır. Ancak olması 

gereken bu sonuç, gerçekte çoğunluk bakımından ütopik görünmektedir. Üstelik 

terör örgütlerince ailesine para ödenerek suç işlemesi konusunda eğitim verilen ya da 

aile içi şiddet nedeniyle kaçarak sokakta yaşamaya başlayan çocuklar ile suç tür ve 

oranlarındaki dengeler bu sonucun ütopikliğini, bir kez daha göstermektedir. Çocuk 

yargılamasını hukuki bakımından ele alınmış olsa da bu sebeplerin bilinerek çocuk 

suçluluğuyla mücadele edilmesi, ancak bu yolla bir çözüme ulaşılabileceği 

kanısındayız. Zira çocuk yargılamasında esas amaç çocuğun cezalandırılması değil, 

önünde henüz uzun bir yaşam olan çocuğun ıslah edilerek topluma kazandırılmasıdır. 

Suç işlemiş çocuk aynı zamanda yaşamın kendisi için oluşturduğu koşulların 

mağduru olan çocuktur. 

 5395 sayılı ÇMK ile, getirilen bir çok yenilik olmuştur. Bunlardan biri de 

Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri ile, bunun dışında vesayet, nafaka ve aile hukuku 
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meseleleri bakımından da görevli olan, tek hakimden oluşan çocuk mahkemesi ve 

çocuk hakiminin görevli olmasıdır. Hakimler bakımından ise, eski kanunda yer alan 

otuz beş yaşını aşmış, evli, çocuk sahibi olma koşulu kalkmıştır. Eski maddenin 

çocuklar bakımından uygulamada daha lehe bir durum yaratacağından bahisle 

konmuş olması nedeniyle, buna benzer bir düzenlemenin bu kanunda da yer alması 

uygun olabilirdi. Ayrıca savcılık bünyesinde çocuk  bürosu kurulması 

öngörülmüştür. Keza suç haberinin alınması üzerine çocukla ilk karşılaşanın kolluk 

görevlisi olması nedeniyle kolluk bünyesinde, çocuk hukuku, psikolojisi ve gelişimi 

konusunda eğitim almış çocuk birimi görevlilerince müdahale edilmesinin 

düşünülmesi yerinde olmuştur. Çocuk yargılamasında görevi azımsanamayacak 

derecede önemli olan sosyal çalışma görevlilerine kanunda görevleri ve nitelikleri 

bakımından ayrıca yer verilmiştir.Tüm bu düzenlemelerin gerektiği şekilde 

uygulanmasını sağlayacak zemin oluşturulduğu takdirde, çocuğu korumayı hedef 

alan bu düzenlemeler amacına ulaşacaktır. Aksi halde kağıt üzerinde kalmaktan 

başka bir fonksiyon icra edemeyecektir. Uluslararası boyutta yalnızca ceza 

uygulamasından önce değil, tedbir uygulamadan önce de çocuğun kişiliğinin 

tanınması için sosyal inceleme yapılması gerektiğinin dile 

getirilmektedir.Uygulamamızda da tedbir uygulanmadan önce çocuğun kişiliğinin 

tanınması için, ailevi, sosyal ve diğer koşullarının araştırılarak sonuç almaya 

yarayacak tedbirin uygulanması yerinde bir düzenleme olacaktır. ÇKK’da denetim 

kurumuna özel bir yer verilmiştir. Ceza hukukuna ilişkin birtakım kurumların 

uygulanması bakımından denetim önemli olmakla birlikte, çocukların denetime tabi 

tutulması ve bu görevin yerine getirilmesine ilişkin sıkı kuralların öngörülmesi 

düzgün uygulandığı takdirde olumlu sonuç verebilir. Tüm olumlu düzenlemelerin 

uygulama bazında işlerlik kazanabilmesi için gerekli organizasyon ve zeminin 

oluşturulması gerekir. Ülkemizde çocuk mahkemelerinin dahi geçen zamana rağmen 

henüz yeterli sayıda olmaması, getirilen yeni kurumların uygulanması noktasında 

bizi düşündürse de umudumuz çocukların topluma kazandırılması için bu 

düzenlemelerin işlerlik kazanabilmesidir.    

Suçun öğrenilmesi ile başlayan soruşturma aşamasında çocuğun nakline 

ilişkin olarak Yakalama, Gözaltına Alma ve Đfade Alma Yönetmeliği’nde 

düzenlendiği şekilde, çocuğun naklinde hiçbir alet kullanılmayacağı, yalnızca 
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çocuğun güvenliği amacıyla gerekli önlemlerin alınacağı kuralı yerinde olmakla 

beraber, baştan beri dile getirdiğimiz, çocuğun bedenen ve ruhen gelişmemişliği 

hususunun uygulama ve yaşam gerçekleri karşısında, zaman zaman gerçek dışı 

kaldığını, kolluk görevlisinden çok daha gelişmiş bir çocuğun naklinde muhtemel 

zorlukların göze alınarak ortalama bir çözüm yolu üretilmesi uygulama bakımından 

zaruri olacaktır.  

Yine soruşturma aşamasında davaların birleştirilmesi bakımından 

uygulamada müphem durumlara sebebiyet verecek düzenlemeler yerine, davaların 

ayrılmasına karar verecek mahkeme konusuna açıklık getiren hükümlere yer vermek 

doğru olacaktır.  

Hukukumuza yeni girmiş olan kamu davasının açılmasının ertelenmesi 

kurumuna yer vermek, belli başlı aksaklık yaratacak düzenlemeler dışında olumlu bir 

gelişme olmuştur. Zira kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumunun 

hukukumuzda düzenlenmesi doktrinde de dile getiriliyordu. Çocuğun zararı tazmin 

etmesi konusundaki maddede yer alan koşul henüz ödeme imkanı olmayan çocuğun 

ödeme yapmasının mümkün olmayacağı gerçeği ile madde uygulamasını 

engelleyecek niteliktedir. Bu konuda maddi gücü olmayan çocuklar için 

oluşturulacak bir fondan ödeme yapılabilmesi mümkün olabilirdi.  

Tutuklama yasağı konusunda ise, onbeş yaşını doldurmuş çocuklar 

bakımından bir düzenleme öngörülmemiş olması önemli bir eksikliktir. Hem 

soruşturma hem de kovuşturma aşamalarında mümkün olan uzlaşma ve önödeme 

kurumlarının çocuklar bakımından uygulama alanı bulması yerinde olmuştur. Yine 

hukukumuza yeni girmiş bir kurum olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması 

müessesesi çocuğun damgalanarak toplum nazarında “suçlu” gözüyle bakılmasına 

engel olduğundan kanunda yer alması olumlu bir düzenlemedir. 

Çocuklar hakkında uygulanacak koruyucu ve destekleyici tedbirler, tedbirin 

alınması,  acil korunma kararı ÇKK’da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Acil korunma 

kararı gibi bir düzenlemeye yer verilmesi, çocuğun korunması amacını taşıyan bir 

kanun bakımından yerinde olmuştur. Keza koruyucu ve destekleyici tedbirlerin 

sayılmış olması ile bu tedbirlere başvurulmadan önce yapılacak sosyal inceleme 

raporunun verileri göz önünde tutularak tedbire başvurulması tedbirin neticesini daha 

etkin hale getirecektir. Ülkemiz hukukunda yer almamakla birlikte yabancı 
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hukuklarda mevcut olan ve ülkemizde de uygulanması doktrinde önerilen, 

hukukumuzda yeni düzenlenmiş olan kurumlara bazı noktalarda benzerlik arzeden  

“diversion” kurumuna yer verilmesi çocukların yeniden topluma kazandırılması 

bakımından yararlı bir düzenleme olurdu. Tedbirlerin uygulanması konusunda 

görevli kılınan kurumların yükümlü oldukları görevleri hassasiyetle yerine 

getirmeleri, çocukların daha farklı şekilde mağdur edilmesine sebebiyet vermemeleri 

gerekir. 

Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinden verilen kararlara 

karşı gidilebilecek kanun yolları bakımından çocuklar açısından farklılık gösteren 

husus, hakim kararları dışında, itiraz yoluna gidilebilmesi için mahkeme kararının 

kanunun gösterdiği hallerden biri olması gerekmesine rağmen, ÇKK m. 7/son 

gereğince velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması konularında 

karar verme yetkisinin çocuk hakimine değil mahkemeye verilmesi nedeniyle bu 

karara karşı gidilebilecek kanun yolunun itiraz değil, istinaf ya da temyiz olmasıdır. 

 Çocuklar hakkında verilen cezaların infazını etkileyen aynı zamanda 

yetişkinler bakımından da TCK ve CGĐK’da yer alan hapis cezasının seçenek 

yaptırımlara çevrilmesi, hapis cezasının ertelenmesi ve koşullu salıverilme 

kurumlarının çocuklar bakımından uygulanması önem arzeder.  

 Sonuç olarak çocuklara ilişkin her türlü kurumda ve yasal düzenlemede 

çocuğun yararının gözetilmesi gerektiği, zira suç işlemiş çocukların aynı zamanda 

mağdur çocuklar olduğu, yeniden topluma kazandırılarak, toplumla uyumlu, ülkesine 

faydalı birer birey olmak için önlerinde uzayan bir hayat yolu olduğu, bu nedenle de 

bizlere görevler düştüğü unutulmamalıdır.  
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