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SUNUŞ

Çocuk Hakları Merkezi olarak bu 23 Nisan’da bir kez daha 
çocuk haklarının konu edildiği bir dergi hazırladık. Çocuk 
hukukuna ilişkin farklı konuların değerlendirildiği yayınımızda 
Çocuk Hakları Merkezinin bir kısım faaliyetleri ile TBMM 
gündeminde bulunan çocukların cinsel istismarına dair yasa 
değişiklik tasarısını ve eleştirileri, önerilerimizi ekledik.

Kabul etmek gerekir ki çocuk mağduriyetleri veya çocuk hak 
ihlallerini sadece ceza kanunlarında yapılacak değişikliklerle 
ve ceza artışlarıyla giderebilmek mümkün değildir. Önleme ve 
kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları devletin birinci önceliği 
olmalıdır.

23 Nisan Çocuk Bayramı bizler için ayrımsız tüm çocukların 
“çocuk” olma hakkına kavuşması doğrultusunda daha 
çok çalışmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır. 
Amacımız ve çabamız tüm çocuklar için bayram gibi günlerin 
gelmesi beklentisidir

Yayınımıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi
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Av. Mehmet DURAKOĞLU
İstanbul Barosu Başkanı 

2018 yılının 23 Nisanını, başka 23 Nisanlardan farklı biçimde 
kutlayıp, farklı algılıyoruz. Çünkü geride bıraktığımız 23 
Nisanlardan farklı olarak ulusal egemenliği de çocukları da 
başka bir konumda değerlendiriyoruz bu yıl… 

Dünyada çocuklara armağan edilen böyle bir bayramın bize 
anımsattığı değerler çok önemli olmalıydı. “Geleceğimiz” 
olarak nitelendirdiğimiz çocuklar için neler yapabildiğimizin/
yapamadığımızın muhasebesi, bir anlamda da geleceğimize 
yönelik bir projeksiyon gibiydi. Neredeyse bir asırı geride 
bırakırken önümüzde duran bilanço, hiç de iç açıcı değil… 
Meğer çocuklarımız, “merdiven altı eğitim” almışlar. Meğer 
adına “yurt” denilen cemaat/tarikat mekânlarında, bilimsel 
eğitimin gereklerinden yoksun bir biçimde yetişmişler. Meğer 
geleceğimizin gençleri olacak bugünün çocuklarından bilim 
insanı yetiştirmek gibi bir iddiamız yokmuş.

Geleceği şekillendirme hakkını elimizde tuttuğumuzu 
sandığımız evrelerde göremediğimiz bu gerçeklikler, bizi bu 
23 Nisana kadar getirdi. Az da olsa, bu çocuklar içinde bir 
bölümünün istismara da maruz kaldıklarını duyduğumuzda, 
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bilimsel eğitimden yoksun kalmanın faturasının ne denli ağır 
olabileceğine de tanık olduk.

Bütün bu gerçeklikler, bizi bu alanda daha duyarlı olmaya ve 
çocuklarımız için dayanışmaya itmelidir. Bir çocuğa uzatılacak 
elin, sadece o çocuk için değil, ülkemiz için ifade edeceği 
anlamı kavramamız gereklidir. Aydınlık gelecek örgüsü, bu 
temel üzerinden kurgulanmalıdır.

Hiç kuşku yok ki, aynı aydınlığın bir parçası da “ulusun 
egemenliği”dir. Demokrasinin olmazsa olmazını oluşturan bu 
temel ilkeyi, bir “kuruluş felsefesi” olarak inşa eden M. Kemal 
Atatürk, onu gençlere emanet ederken, çağdaş eğitimden 
geçen çocukların aydınlık düşüncelerine güvenmekteydi. 
Demokrasiyi doğuran ulus egemenliği, onun bir başat 
etmeni olarak asla ödün verilmemesi gereken temel bir direk 
konumundadır. Ulus egemenliğinin, çoğunluk egemenliği 
olmadığı, çoğunluk ideolojilerinin tartışmalı değerlerine 
feda edilemeyecek bir içerik taşıdığı gerçeği, genel kabule 
ulaşmış olmalıdır. Egemenliğin “kayıtsız ve koşulsuz” olarak 
doğrudan ulusa tevdi edilmiş olması, ulus adına hareket eden 
başka kurumsallıkların bu egemenlik üzerindeki tasarruflarını 
geçersiz kılmalıdır. Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait 
olması, TBMM’ne bile ait olmaması demektir. Onun temsli 
algıyla daraltılması düşünülmemelidir. Çünkü ulus egemenliği, 
sadece iktidarı değil, muhalefeti de kapsayan bir genişliktir. 
İradenin tek kişiye tâbi kılınmasının önündeki en büyük 
engeldir. O yüzden de demokrasinin başat faktörüdür.

Demokrasi, çocuklara sahip çıkmak ve onları çağdaş 
eğitimden geçirmekle gelişip serpilecektir. Çocuklar da, 
demokrasi içinde ….
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Av. Aydeniz ALİSBAH TUSKAN
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

Yazıma Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasım 
1989’da kabul  ettiği ve Ülkemizde 27 Ocak 1995 tarihinde 
yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye  için bir 
yükümlülük getirdiğini belirtmekle başlamak istiyorum.

“Her çocuğun ayırım gözetmeksizin YAŞAMA-GELİŞME 
kendisi ile ilgili süreçlere katılarak GÖRÜŞ BİLDİRME ve 
ÜSTÜN YARARINA UYGUN DAVRANILMASINI İSTEME” 
hakkı vardır. 

Devletin taraf olduğu ve onayladığı bu sözleşmelerle 
Birleşmiş Milletler devletlere  yükümlülük getirmiş olup tüm 
çocukların haklarını güvence altına almıştır. Devletler bundan 
sorumlu olmuşlardır. Ülkemizde de Çocuk Koruma kanunu bu 
sözleşmeye uygun olarak korunma ihtiyacı olan veya suça 
sürüklenen çocukların haklarının güvence altına alınmasına 
ilişkin hükümler düzenlemiştir. 

Koruyucu ve destekleyici tedbirler çocuğun öncelikle aile 
ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, 
bakım, sağlık ve barınma konusunda alınacak tedbirlerdir. 
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ANAYASAMIZDA VE YASALARDA ÇOCUKLA İLGİLİ 
HÜKÜMLER

Çocukların Hak İhlalleri içinde en önemli konu onların istismar 
edilmeleridir. T.C. Anayasası’nın 10. Maddesi Kanun önünde 
her insanın eşit olduğu, 41. Maddesinde özellikle çocukların 
korunması vurgulanmış, 42. Maddede ise çocukların eğitim 
ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı belirtilmiştir. 
50. Maddesinde küçüklerin çalışma şartları bakımından 
korunacağı özellikle açıklanmış olup, 58. Maddesinde ise 
gençlerin gelişimlerinin sağlanması için devletin gerekli 
tedbirleri alması öngörülmüştür. 61. Madde  sosyal güvenlik 
bakımından özellikle çocukları güvence altına almıştır. 
Anayasa’nın 141. Maddesin de ise küçüklerin yargılanması 
hakkında kanunla özel hükümlerin konulacağı belirtilmiştir. 
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu koruyucu ve destekleyici 
tedbirleri belirlemiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6. 
Maddesi çocuk deyiminden henüz 18 yaşını doldurmamış 
kişinin olduğu hüküm altına alınmış olup, bu tamamen Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’ne uygundur. Ancak Medeni Kanunda 
evlenme yaşı 17 olarak tespit edildiğinden ilgili madde Çocuk 
Hakları Sözleşmesine aykırılık oluşturmuştur.  T.C.K 31. Madde 
de fiilin işlendiği tarihte 12 yaşını doldurmamış olan çocukların 
ceza sorumluluğu olmadığını ancak çocuklara özgü güvenlik 
tedbirlerinin uygulanabilir olduğu sözleşmeyle örtüşmüştür. 
56. Madde de çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler 
olduğunun kanunlarla belirtileceğini açıklamıştır.

T.C.K’DA ÇOCUKLA İLGİLİ HÜKÜMLER

Çocukların cinsel istismarı 103. Maddede belirlenmiş 
olup,  104. Maddede reşit olmayanlarla cinsel ilişkinin cezaları 
belirtilmiş, 105. Maddede ise cinsel tacizlerle ilgili ceza 
düzenlenmiştir.

232. Maddede ailede kötü muamele, 233. Maddede ise Aile 
Hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün hak ihlali hükümleri 
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düzenlenmiştir. 234. Maddede ise çocuğun kaçırılması ve 
alıkonulmasının 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılacağı 
hükmü getirilmiştir. Daha önce ki T.C.K.’nunda  bu suçların 
başlığı topluma karşı suçlar olarak düzenlenmiştir. Yeni 
Kanunumuzda sözleşmeye uygun olarak bu maddeler kişilere 
karşı suçlar başlığı altındadır.

T.C.K’nun 278., 279. ve 280. Maddeleri ise bu konularla ilgili 
suçları bildirmeyenler, kamu görevlileri ve sağlık mensuplarının 
suçu bildirmemesiyle ilgili cezalandırıcı maddeleri mevcuttur.  
Çocukları korumak her zaman hepimizin görevidir. Toplum bu 
konuda duyarlı ve bilgili olmalıdır. 

İstismarda; çocuk, bir başkası tarafından cinsel doyum 
ve uyarım amacı ile kullanılmaktadır. Bu çeşitli şekillerde 
yapılmakta olup bunu bilerek suskun kalmak suçtur.

Teşhircilik, sözlü saldırı, dokunmalar, cinsel ilişki ve 
pornografi istismar türleridir. Cinsel istismarın sarkıntılık 
düzeyinde kalması, mağdurun veli veya vasisinin şikayetine 
bağlıdır.

15 Yaşını tamamlamamış olmakla birlikte fiilin hukuki 
anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan 
çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış cinsel 
istismar olarak anlaşılır. Cebir, tehdit, hile ve iradeyi etkileyen 
ve başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel 
davranışlar cinsel istismardır. Bu suçları çocuktan sorumlu 
kişilerin işlemesi halinde ağırlaştırıcı ceza sebebidir. Cinsel 
tacize uğramış çocuklarda bazı belirtiler ortaya çıkabilir. - 
Vücudun kirliliğini düşünme, 

- Cinsel konularda ya fazla ilgi veya tamamen ilgisiz olma,

- Okula gitmeyi istememe,

- Arkadaşlarıyla anlaşamama,

- Söz dinlememe,

- Resim ve oyunlarda tacizi yansıtma,
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- Agresif olma, 

- Depresyona girme v.b. gibi. Çocuklar bunu genelde 
söyleyemezler. 

Korktukları için kendilerine inanılmayacağını düşünürler. 
İstismarcıya bağlılıkları ve sevgileri nedeniyle de onu korumak 
isteyebilirler. Bu davranışların yanlış olduğunu da bilmezler. 
Toplumun onları dışlayacaklarını düşündükleri içinde 
söyleyemezler. Toplum tarafından cinsel dokunulmazlığa karşı 
suçlar hassasiyetle takip edilmelidir. 

Bazı yeni yasal düzenlemeler yapılması failin çocuk olması 
durumunda çocuğu korumayı hedefleyen yasal düzenlemeler 
olmalıdır. Aile içi cinsel istismar açığa çıkarılmalıdır. Bunu 
yapan utansın anlayışı toplumda yaygınlaştırılmalıdır.  

Erken ve zorla evlendirmenin önüne geçmek için tedbirler 
almak gerekir. Çocuk adalet sistemi ve çocukla ilgili çalışan 
kişilerin kimler olması gerektiği konusunda ilgili düzenlemeler 
çok önem arz etmektedir.  

Çocukların bunlardan korunması için onlara önce 
kendilerinin güvende olduğunu sağlamak ve kimsenin bu 
güveni ellerinden alamayacağını öğretmek gerekir. Hayır 
demeyi ve bedenlerini korumayı, yardım istemeleri gerektiğini 
çocuklara öğretelim.  Onların söylediklerine inanıp araştırmak 
gerekir ve bazı gizli konuların saklanamayacağını da onların 
bilmeleri konusunda yardımcı olmak önemlidir.

TÜRK CEZA KANUNU TASARISI

Kamuoyunda çocuk cinsel istismar vakalarının tartışılması 
esas olarak cezaların artması üzerinden gerçekleştiğinden 
hazırlanan taslağında temelde bu esasa dayandığı 
görülmektedir. Oysa yukarıda yazdığımız genel gerekçede 
belirtilen “çocuklara karşı işlenen istismar suçu ile daha etkin 
mücadele edebilmek amacıyla” hazırlanan kanun tasarısının 
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uygulamada ve yasalarda yer alan boşlukları dolduracak 
nitelikte olması, çocuk istismarının önlenmesinde esas ciddi 
bir adımdır

Tasarının hazırlandığı ve kamuoyu ile tartışılmayan dönemde 
sıklıkla ifade edildiği gibi rıza yaşının 15 olarak korunması, 
cinsel istismar faillerinin belli işleri yapmaktan yasaklanması 
olumlu bir düzenlemedir.

Ancak başkaca yasalarda da değişiklik konusunun 
tasarıda yer alması nedeniyle Medeni Kanun’daki evlenme 
yaşının 18 olarak belirlenmesine dair yasa değişikliği de 
tasarıya eklenmelidir. Çocukların törenle “evlendirilmesini” 
gerçekleştirenlere ve  tanıklara ceza uygulaması getirilmelidir.

TCK 103. maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında 
tanımlanan hallerden biri olan ağırlaştırıcı sebebin yaş sınırının 
on iki değil on beş olmalıdır.

Bunun yanında Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarında 
belirtilen ve bu alanda çalışan hukukçuların ısrarla üzerinde 
durduğu cinsel istismar suçu failinin çocuk olması halinde 
bu çocuklara sadece TCK 31. Maddesinde belirlenen ceza 
indirimi ile yetinilmesi çocuk ceza adalet sistemine aykırı 
olduğu konusuna dikkat edilmemiş, buna dair herhangi bir 
düzenleme getirilmemiştir. Yabancı ceza kanunlarında olduğu 
gibi küçükler arasında rızaya dayalı cinsel ilişkide fail ile 
mağdur arasına yaş sınırı olarak 3 yaş gibi bir düzenleme 
getirilmelidir

Çocuğu fuhuşa teşvik hallerinde belirlenen ceza miktarı 
azdır.

Ceza İnfaz kurumlarında yapılacak şartlı salıverilme, 
denetimli serbestlik kişisel ve sosyal iyileştirmeye yönelik 
rehabilitasyon ve yardım destek çalışmalarının mevcut 
uzmanlarca gerçekleştirilmesi yeni iş yükü yaratacaktır. Zaten 
yetersiz kadroların artırılmasına dair düzenlemeler ve yeni 
kadro tesisine dair hükümler düzenlemede yoktur. Ayrıca 
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uzmanların  niteliğine ve meslek tanımına ilişkin ayrıntılı 
belirlemeler yapılmalıdır. 

Kimyasal kastrasyon olarak adlandırılan düzenlemenin  
hükümlünün rızasına dayanmaksızın uzman raporundan 
sonra ertesinde  hakim kararına bağlanması ise kişinin bedeni 
üzerine müdahale niteliğindedir, temel insan haklarına aykırı 
ve Anayasa 17. madde ihlalidir. 

Çocuk Koruma Kanunu’na getirilen ek maddeler ile cinsel 
istismar mağduru çocuğun yüksek yararı gerektiriyorsa 
yayın yasakları ve erişim engelleri,  başvuru üzerine ve resen 
Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilerek uygulamaya 
konulması ve 24 saat içinde hakim onayına sunulması esası 
haber alma hakkının ihlali olabileceği gibi özgürlüklere de 
müdahale niteliğinde sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle 
hakim kararı ile verilecek kararların içeriği ayrıntılı bir şekilde 
düzenlenmelidir

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan mevcut Çocuk İzlem 
Merkezlerinin (ÇİM) geliştirilmesinin yanında üniversitelerdeki 
çocuk koruma birimlerinden hizmet alınması esası getirilmiştir. 
Adliyelerde uygulamaya geçilen AGO olarak adlandırılan Adli 
Görüşme Odalarının işlevi ise belirsiz olarak bırakılmıştır. Çocuk 
İzlem Merkezlerinin tüm cinsel suç mağdurlarını kapsayacak 
şekilde genişletilmesi niteliğindeki yeni oluşum, hem mekânsal 
hem de nitelikli personel yeterlilik sorununu beraberinde 
getirecektir. Gerekçeye bakıldığında Sağlık Bakanlığı adeta 
soruşturma uzmanlığına dönüştürülmektedir. Bunun yanında 
“maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının gerektirdiği zorunlu 
haller dışında soruşturma ve koğuşturma da mağdurun 
ifadesinin yeniden alınamayacağına dair “ düzenleme, tüm 
ceza yargılamalarında temel sorun olduğuna göre mağdurların 
nasıl korunacağı belirsiz bir halde bırakılmıştır.  Bu düzenleme 
mevcut sistemde varolan eksiklikleri gidermekten ziyade 
yeni bir uygulama gibi sunulmakla beraber açık ve anlaşılır 
değildir. Ancak mevcut düzenlemede AGO’larda SSÇ’lerin 
(suça sürüklenen çocuklar)  ifadesinin alınması gibi hukuka 
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aykırı bir düzenlemenin varlığının yanında mağdur ve SSÇ’nin 
vekil/müdafii ile aynı ortamda bulunması zorunluluğuna dair 
düzenleme eksikliğinin dikkate alınarak  mevcut ÇİM ve 
benzeri uygulamalarda da  vekil/ müdafii zorunluluğunun özel 
olarak belirlenmesi gerekmektedir. Yine bu merkezlerde yer 
alacak uzmanların nitelikleri ve meslek tanımları özel olarak 
ayrıntılandırılmalıdır.

Çocuk Koruma Kanunu uyarınca koruma başvurusu için  
Cumhuriyet Savcılığı ve mahkemelerin de ihbar yükümlülüğü 
kapsamı içine alınması olumludur. Ancak  özellikle suça 
sürüklenen çocukların da korunma ihtiyacı olan çocuk 
kapsamında kabul edilmesi gereken hallerde bu çocukların 
ceza davasının süresi olması  nedeniyle, korunma ihtiyacı 
olan çocuk kabul edilmemelerinin gözden kaçırılmasını 
ortadan kaldırmak açısından da maddenin açıkça SSÇ’leride 
kapsayacak biçimde genişletilmesi sağlanmalıdır.

Gerek mevcut yasal düzenlemelerde gerekse tasarıda 
çocukların korunması ve suçların önlenmesine dair 
düzenlemelerin olmaması en önemli eksikliktir. Suçu önleme ve 
suçla etkin mücadelenin sadece ceza artışı ile sağlanmasının 
mümkün olmadığı somut gerçekliktir. Bu durum aksine fahiş 
cezalar nedeniyle “cezasızlık” haline neden olmaktadır. Yine 
çocukların korunması ile ilgili olarak müdahale yetkisini de 
içeren  idari bir kurumsal yapı hala söz konusu değildir. Önleme 
öncelikle idari bir görevdir. Sadece yargılama makamlarına 
bırakılması doğru değildir. Çocukların tamamı mağdur veya 
suça sürüklenen çocuklar için Sosyal İnceleme Raporu (SİR) 
düzenlemesi zorunlu kılınmalı ve adil yargılama ile koruma 
boyutu öne çıkarılmalıdır.

Çocuk istismarı ile mücadele partiler üstü bir durumdur. Bu 
nedenle tasarının kamuoyunda tartışılması ertesinde meclisteki 
görüşmelerde, eleştiriler dikkate alınarak düzenlemeler 
değerlendirilmelidir. 
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SONUÇ

Sadece cezaların arttırılması sorunu çözmez bunların 
uygulanıp yaygınlaşması için koruyucu ve önleyici tedbirlerin 
yerleşmesi, bunun altyapısının düzenlenmesi ve devletin 
acil önlemler alması özellikle toplumda anlayış değişikliği 
ve duyarlılığın arttırılması için gerekenlerin yapılması söz 
konusudur. Kız ve erkek çocuklarının eşit olarak yetiştirilmesi, 
sivil toplum kuruluşları ve devlet işbirliği ayrıca kurumlar arası 
işbirliği önemlidir. 

Toplum artık bu konularda daha duyarlıdır. Ancak kamu 
kurumlarında çocukların istismarı küçümsenmeyecek 
durumda olduğu için buralarda kontrol sistemi etkin bir şekilde 
yapılarak çocukların güvenliği sağlanmalıdır. 

Bu 23 Nisan’da çocuklara güzel bir dünya, özgürlük, iyi, 
kaliteli ve istismarı olmayan bir yaşam diliyorum. 

Kaynakça: Çocuk Hakları Sözleşmesi, Anayasa, T.C.K., 
Medeni Kanun, 6284 Sayılı Yasa, Çocuk Koruma Kanunu ve 
Tasarı ile ilgili Çocuk Hakları Merkezi Görüşü.
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Av. Aşkın TOPUZOĞLU

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkez Başkanı

Çocukların yaşları ve gelişimleri ile orantılı olarak, görüşle-
rini oluşturma yeteneğine sahip çocukların yaşama, gelişme 
korunma ve katılım haklarını kullanabilmelerinde ‘görüşünün 
alınması ilkesi, çok büyük önem taşır.

B.M Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 12 maddesi ‘çocu-
ğun görüşünün alınmasını temel ilkesi ‘ başlığı altında getirdiği 
düzenlemeye göre,

1.Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip 
çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbest-
çe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk 
derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek sureti ile 
tanırlar.
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2.Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari 
kovuşturmada çocuğun ya doğrudan doğruya veya bir tem-
silci yada uygun bir makam yolu ile dinlenmesi fırsatı, ulusal 
yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa özellikle 
sağlanacaktır.

B.M Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 44.maddesine göre 
Taraf Devletler, bu sözleşmede tanınan hakları yürürlüğe koy-
mak için, aldıkları önlemleri ve bu haklardan yararlanma konu-
sunda gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin raporlarını,

a- Bu sözleşmenin ilgili Taraf Devlet bakımından yürürlü-
ğe giriş tarihinden başlayarak 2 yıl içinde,

b- Daha sonra 5 yılda bir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığı ile Komiteye 
sunmayı taahhüt ederler.

Bu düzenleme çerçevesinde, Sözleşmeye taraf olan dev-
letleler, Çocuk Hakları Komitesine sundukları ilk raporlarında, 
B.M Çocuk Hakları sözleşmesinin 12.maddesini nasıl uygula-
dıklarını açıklamışlardır.  

Bu açıklamalar ve açıklamalar alıntılar UNİCEF Çocuk Hak-
larına Dair Sözleşme Uygulama Elkitabında açıkça ve ayrıntı-
ları ile yer almaktadır.

Mesela,

Kolombiya İlk raporunda, Çocuğun görüşlerine saygı, Ko-
lombiya’ da bugün geçerli olan kültürel ortamda geniş ölçüde 
kabul gören bir şey değildir. Çünkü, çocuklar bir çok durum-
da, çevrelerindeki dünyayı ve burada cereyan eden olayları 
kendi başlarına ve kendi deneyimleri ile yorumlama yeteneğin-
den yoksun sayılmaktadır. Bunun yerine görüşleri, çocuklara, 
ana-babaları, akrabaları, çevredeki diğer yetişkinler aktarmak-
tadır. Bu durumla ilgili başlatılması gereken bilinç ve duyarlılık 
geliştirme çalışmaları şimdi çocuklar yasası ile hukuki bir te-
mele kavuşturulmuştur. Bu yasanın ilgili hükümleri ise: madde 
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10.Bütün çocuklar görüşlerini serbestçe ifade etme ve hak-
larını bilme hakkına sahiptir. Dolayısı ile çocuklar kendilerini 
etkileyen herhangi bir idari ve adli kovuşturmada , geçerli olan 
usullere uygun olarak ya doğrudan doğruya yada bir temsilci 
aracılığı ile görüşlerini ifade edebilmelidirler.

Slovenya tarafından verilen ilk rapor, çocukların karar alma 
süreçlerine katılmalarını sağlamak amacı ile bir dizi mekaniz-
ma geliştirildiğinden söz etmektedir. İlkokulların her sınıfında 
zorunlu dersler yapılmaktadır ve bu derslere öğrenciler ken-
dileri ile ilgili etkinlikler konusundaki görüş ve düşüncelerini 
belirtmektedirler. Ayrıca bütün okulların müdürleri, belirli gö-
revleri yerine getirecek okul parlamentoları oluşturma duru-
mundadırlar. Belediye düzeyinde Belediye Başkanları ile okul 
parlamentoları temsilcileri her yıl bir araya gelerek öğrenciler 
tarafından ortaya atılan konuları ele alırlar. Çocuk Parlamento-
sunun yıllık oturumları Ulusal Parlamento’nun çağrısı ile yapılır 
ve bu oturumda çocukların seçtikleri vekillerle Bütün belediye-
lerin ve bakanlıkların temsilcileri katılır. Tartışmaların sonuçları 
yayınlanır ve her oturumda bir önceki yıl alınan kararların takibi 
gerçekleştirilir.(Slovenya Ö.K 337 parag.24)

Nepal’in ilk Raporunun hazırlanması sırasında, UNICEF ve 
hükümet dışı kuruluşlar beş günlük bir’ Sözleşme üzerine Ulu-
sal Gençlik Semineri ‘ düzenlenmiştir. Bu seminer sırasında 
farklı etnik, dini, bölgesel ve sosyo- ekonomik kökene sahip 30 
kişilik bir çocuk grubu haklarını öğrenme ve tartışma olanağı 
bulmuştur. Gruptaki çocuklar arasında çocuk işçiler, mülteci-
ler, özürlü çocuklar,  kimsesizler ve varlıklı ailelerin çocukları 
bulunmaktaydı. Seminerin başlıca amaçlarından biri, çocuk 
haklarının yaşama geçirilmesinin yollarını bulup çıkarmaktı. 
Seminerin ardından çocuklar kendi köylerine ve kentlerine dö-
nüp oradaki çocukların durumunu izlemeye başladılar. Çocuk-
ların çocuk haklarına ilişkin bilgileri fotoğraf ve yazı toplamaları 
istenmişti. Katılımı daha da genişletmek için televizyonda ga-
zetelerde ve radyolarda ilanlar yayınlanarak tüm ülkedeki ço-
cuklar çocuk haklarına ilişkin izlenimlerini makale, resim, şiir 
ve şarkı olarak dile getirip iletmeye teşvik edildiler. 30 kişilik 
çocuk grubu, Sözleşme üzerine ulusal çocuk seminerinin bir 
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başka bölümü için yeniden başkentte toplandı. Bu kez çocuk-
lardan her biri, alıştırma sırasında belirledikleri bir başka  ço-
cuğu yanında getirmişti. (Nepal İR parag51-53 Nepal ÖK 301, 
parag 1 ve 4)

Nepal’de çocukların görüşünün alınması ilkesinin uygulan-
masında, ayrımcılığın önlenmesi temel ilkesinin esas alındığı-
nı, medya’ nın  olumlu etkisinden faydalanıldığını, iş birliği ve 
dayanışmanın da esas alındığını görüyoruz.

Birleşik Krallık tarafından sunulan ilk rapor şu saptamayı 
yapmaktadır. İlgili çocukların yeterli idrak düzeyine ulaştıkları, 
görüş ve duygularını açıklayabildikleri araştırma, değerlendir-
me, planlama ve inceleme süreçlerine katılabilecekleri durum-
da oldukları her yerde , bu çocukların ‘çocuk koruma konferan-
sında yer almaları özendirilmelidir. Bu konferanslar çocuğun 
istismar riski altında olup olmadığının ve adının ‘yerel çocuk 
koruma kaydında’ yer almasının gerekip gerekmediğinin be-
lirlenmesi için yapılmaktadır. Çocukların katılıma özendirilme-
lerine, çocukların istismardan korunmaları için kuruluşlar arası 
işbirliğini konu alan ve Hükümet tarafından yayınlanan kılavuz 
da yer verilmektedir .(BK İR parag 133)

Birleşik Krallıkta çocukların korunmasına katılımın öncelikli 
sağlanmanın amaçlandığı bunun işbirliği ile gerçekleştirmenin 
planlandığı görülmektedir.

Portekiz’in ilk raporunun görüşülmesi sırasında ,bir hükü-
met temsilcisi şu gözlemde bulunmuştur. Daha önceki aile ya-
sası ataerkil ve otoriter bir aile model ortaya koymaktaydı. Bu 
modelde koca karısı üzerinde, karı-koca da çocuklar üzerinde 
otorite sahibi oluyordu .Buna karşılık yeni Aile Yasası eşitlikçi 
bir aile yapısı öngörmektedir. Örneğin bu yeni düzenlemede 
ana-babaların aile yaşamına ilişkin her konuda çocukların gö-
rüşlerinin alınması ve çocuklarına, her birinin yaşına ve olgun-
luk düzeyine göre özerklik tanınması gerekmektedir. (Portekiz 
ÖK .250.parag.53)
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Portekiz’de çocukların görüşünün alınması ilkesinin, ailede 
demokratikleşmeye doğru gidilerek öncelikle aile içinde sağ-
lanmanın amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Uruguay’ın ilk raporu,  Yapılan bir araştırmanın sonuçları-
nı vermektedir. Bu araştırma ‘Uluslararası savunma örgütünün 
Uruguay bölümü tarafından 409 çocuk ve genç üzerinde ya-
pılmıştır.ve konu çocukların aile içi katılım deneyimlerine ilişkin-
dir. Görüşülen çocukların %96.6 sı ana-babalarının kendileri 
ile konuşup dinlemeye istekli olduklarını belirtmiştir. Tam an-
lamı ile çekirdek ailelerde çocukların %60 ı, ana-babalarının 
kendi ilgi gereksinimlerine yeterli yanıtı verdiklerini söylemiştir. 
Görüşülenlerin %92’si ,en önemli saydıkları hakların aile için-
de kullandıkları haklar olduğunu belirtmiştir. (Uruguay İR,pa-
rag.130_134)

Görülmektedir ki Uruguay’da çocukların görüşünün alın-
ması hakkını en etkin ve kapsamlı kullandıkları alan, aile içi 
ve ailede yaşamına katılımın en kapsamlı biçimde sağlandığı. 
Burdan da anlıyoruz ki Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanınan 
hakların hayata geçirilmesi taraf olan ülkelerin her zaman kay-
nak ayırması ile ilgili olmamaktadır. Uruguay bunun en etkili 
örneğidir. Çocuk Hakları kültürünün ailede filizlenmesi duyarlı-
lık, haklara saygı, anlayış ve çocuğa bakış açısı ve politikalar, 
istekle ilgilidir.

Finlandiya yasaları, ana-babalara (bunlardan çocuğa ba-
kan kişiye) çocuğu ilgilendiren önemli bir konuda karar alma-
dan önce çocuğa danışma yükümlülüğü getirmektedir. Bu-
nunla birlikte bu ülkenin ilk raporunda ana babaların bir çok 
durumda çocukların görüşünü almadıkları belirtilmiştir. ‘Bir ör-
nek; okuldaki ve mesleki kariyerdeki derslerin seçimidir ki, bu 
seçimin çocuğun yaşamı üzerinde uzun süreli etkileri olacaktır. 
Genel okul yasasının belirtilen amacı ,her çocuğun doğal ye-
tenekleri ölçüsünde başarılı olmasının sağlanmasıdır. Pratikte 
ise, eğitiminin çeşitli aşamalarında ,çocuğun kendi görüşleri-
nin ne ölçüde dikkate alınacağı konusunda çocuğun bakımın-
dan sorumlu olan kişiler ellerinde fazla yetki bulundurmakta-
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dırlar. Finlandiya yasalarına göre; ana-babaların çocuklarına 
zorla bir şey dayatma hakları yoktur. Bunun yerine konuyu ço-
cukları ile görüşüp tartışmaları, kendi istekleri ve beklentilerini 
onlara açıklaması gerekir. (Finlandiya ÖK.283.parag.38 ve 54)

Finlandiya ‘dada yasalarda çocukların görüşlerinin alınma-
sına dair düzenleme olmasına rağmen, aile içinde çocuklara 
fiilen bu hakkın tanınmadığı, benimsenmediği anlaşılmaktadır.

Fransa’nın ilk raporunda belirtildiği üzere, bu ülkedeki ya-
salara göre,12 yaşından büyük olup sosyal ve medikososyal  
tesislerde kalan çocuklarla ailelerinin ,bu tesislerin yönetimine 
katılmaları gerekmektedir. (Fransa İR ,parag.81)

Birleşik Krallık tarafından sunulan ilk rapor ise, devlet bakı-
mı altında olan çocuklara atıfla şunları belirmektedir. ’ Çocuk 
Yasası’na Göre, bakmakla görevli oldukları çocuklara ilişkin 
karar alma durumunda olan yerel yetkililer çocukların istekleri 
ve duygularını dikkate almak zorundadırlar. Yetkililer, mevzu-
ata göre nereye yerleştireceklerini çocuklara bildirmek duru-
mundadırlar. Söz konusu düzenlemeleri gözden geçirirlerken 
, çocukların isteklerini dikkate almalıdırlar. Çocukların evlerine 
ilişkin yönlendiricilik açısından , çocukların evlerine ve evle-
rindeki günlük yaşantıya ilişkin istekleri gözetilmelidir.(BK İR 
parag 132 ve 135)

Fransa ve Birleşik Krallık ,Devlet Bakımındaki çocukların 
görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması konusunda 
sözleşme hükümlerine uygun yasal düzenleme ve uygulama-
ları gerçekleştirmektedir.

Belçika’nın ilk raporuna göre, bu ülkedeki çocuk işçiler ya-
sası ‘çocuğun belirli bir işte çalışmak isteyip istemediğinin’ 
yetkili bir makam tarafından soruşturulmasını ve ‘çocuğun gö-
rüşlerinin yaşı ve olgunluk düzeyi de gözetilerek dikkate ‘ iste-
mektedir. (Belçika İR parag 8)

Belçika’nın raporundan da görüldüğü üzere, çocukların 
yaşı ve gücü ile orantılı olmayan işlerde çalışmalarının, ekono-
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mik anlamda istismarlarının engellenmesi, onların bu işte ça-
lışmak isteyip istemelerinin kendilerine sorulması ile mümkün 
olabilecektir.

Norveç Hükümeti, ‘Planlamada Çocukların ve Gençle-
rin Çıkarlarının Korunmasına İlişkin Yol Gösterici İlkeler’ adlı 
bir belgeyi benimsemiştir. Bu belgeye göre belediyeler ken-
di planlama süreçlerini, etkilenen bir taraf olarak çocukların 
görüşlerinin ifade edilebileceği ve gençlere katılım fırsatları 
tanınacak biçimde düzenleyeceklerdir. Yine bu belgeye göre, 
buradaki ilkelere ne ölçüde uyulduğunu izleyecek bir organ da 
tayin edecektir. (Norveç İR parag 120)

Norveç gibi, Fransa’nın, Finlandiya’nın ve Danimarka ‘nın 
da Planlama ve mahalle yönetiminde çocukların görüşlerinin 
alınmasına dair benzer düzenlemelerin yapıldığı gene ülkeler 
ilk raporunda yer olmakta olup, Çocuk Haklarına dair el kita-
bında değerlendirilmiştir.

Daha pek çok örnek göstermektedir ki, çocukların toplum 
içinde aktif bir rol ve üstlenemeleri, her alanda onların katılı-
mım sağlanması ve görüşlerini ifade edebilmelerinin gerek ya-
sal düzenlemelerde yer alması gerekse toplumsal benimseme 
ve uygulama ile gerçekleşmektedir.

Çocuklarının Görüşünün alınmasına dair temel İlkenin Uy-
gulanmasına ilişkin önem taşıyan bir diğer Sözleşmede: ÇO-
CUK HAKLARININ KULLANILMASINA DAİR AVRUPA SÖZ-
LEŞMESİDİR.

Türkiye Sözleşmeyi 25/1/1996 kabul etmiştir.4620 sayılı 
onay kanunu 31.1.2001 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Bu sözleşme 18 yaşına kadar ,çocukların yüksek çıkarları 
için,haklarını geliştirmek ,onlara usule ilişkin haklar tanımak ve 
bu hakların, çocukların doğrudan ve diğer kişiler veya organ-
lar tarafından bir adli mercii önündeki kendilerini ilgilendiren 
davalardan bilgilendirilmelerini ve bu davalara katılmalarına 
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izin verilmesini teminen kullanılmasını kolaylaştırmayı amaçla-
maktadır.

Sözleşmeye göre taraf devletler ,adli bir mercii önünde ço-
cukları ilgilendiren davalarla, yeterli idrake sahip olduğu iç hu-
kuk tarafından kabul edilen bir çocuğa bir adli mercii önünde-
ki, kendilerini ilgilendiren davalarda, yararlanmayı bizzat talep 
edebileceği aşağıdaki haklar verilir.

a) İlgili tüm bilgileri almak.

b) Kendisine danışılmak ve kendi görüşünü ifade etmek,

c) Görüşlerinin uygulanmasının olası sonuçlarından ve her 
türlü kararın uygulanmasının olası sonuçlarından bilgilendi-
rilmek.

İç hukuk bir menfaat çatışması nedeni ile, çocuğun ebevey-
nlerini çocuğu temsil etme olanağından mahrum ederse ,ço-
cuğun şahsen veya diğer şahıs veya kurumlar aracılığı ile, adli 
bir mercii önündeki ‘kendisini ilgilendiren davalarda’ kendisini 
temsil edecek özel bir temsilci atanmasını isteme hakkı vardır.

Sözleşme ayrıca çocukların adli bir mercii önünde onları 
ilgilendiren davalar da, onlara usule ilişkin özelikle,

a) Kendi görüşlerini ifade etmekte yardımcı olması için ken-
di seçtikleri uygun bir kişiden yardım almayı isteme hakkı

b) Kendi kendilerine veya diğer şahıslar veya kurumlar va-
sıtası ile, ayrı bir temsilcinin ,uygun olduğu takdirde bir avu-
katın tayinini isteme hakkı

c) Kendi temsilcilerini tayin etme hakkı

d) Çocukların kendilerini ilgilendiren davalarda, tarafların 
sahip olduğu hakların tümünü veya bir kısmını kullanma 
hakkı tanır.

Bir çocuğu ilgilendiren davalarda, adli mercii bir karar al-
madan önce;
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a) Çocuğun yüksek çıkarına uygun karar almak için yeter-
li bilgiye sahip olup olmadığını kontrol etmeli ve gerektiğinde 
özellikle velayet sorumluluğunu elinde bulunduranlardan ek 
bilgi sağlanmalıdır.

b)Çocuğun iç hukuk tarafından yeterli idrak gücüne sahip 
olduğunun kabul edildiği durumlarda,

*Çocuğun gerekli bilgiyi  edindiğinden emin olunmalıdır.

*Çocuğun yüksek çıkarına açıkça ters düşmediği takdirde,  
gerekirse kendine veya diğer şahıs ve kurumlar vasıtasıyla, 
çocuk için elverişli durumlarda ve onun kavrayışına uygun bir 
tarzda çocuğa danışılmalıdır.

*Çocuğun görüşünü ifade etmesine müsaade edilmelidir.

c) Çocuğun ifade ettiği görüşe gereken önem vermelidir.

Türkiye bu sözleşmeyi hiçbir çekince koymaksızın, Sözleş-
menin adli bir makam önünde, aşağıdaki katagori aile hukuku 
davalarında uygulayacağını beyan etmiştir. Bu davalar

1. Boşanma

2. Ayrılık davaları

3. Çocukların velayetine ilişkin davalar

4. Ebeveynle çocuk arasında kişisel ilişki kurulması

5. Babalığın mahkeme kararı ile kurulmasına ilişkin davalar. 
Olmak üzere bu davalarda,

Çocuğun yaşı ve gelişimi ile orantılı olarak, kendi anlaya-
bileceği dilde ve ortamda bilgilendirilmesi ve GÖRÜŞÜNÜN 
ALINMASI esastır.

ÇOCUK HUKUKUMUZA baktığımızda, Çocuğun görüşü-
nün alınması ile ilgili düzenlemelerin çeşitli yasalarda yer aldı-
ğını görmekteyiz.
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TÜRK MEDENİ KANUNUNDA;

Madde 12: Ergin Kılınma On beş yaşını dolduran küçük 
kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.

Madde 308: Ayırt etme gücüne sahip olan küçük rızası ol-
madıkça evlat edinilemez.

Madde 339: Ana ve baba , olgunluğu ölçüsünde çocuğa 
hayatını düzenleme olanağı tanırlar, önemli konularda olabildi-
ğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar.

ÇOCUK KORUMA KANUNUNDA,

Temel İlkelerin düzenlendiği 4. Maddede;

1. Bu kanunun uygulanmasında, çocuğun haklarının korun-
ması amacı ile

d) bendinde.

Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek sureti ile karar sürecine ka-
tılımlarının sağlanması,

g) bendinde

Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna 
uygun özel ihtimam 

Gösterilmesi.

h) bendinde

Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun yaşı-
na ve gelişimine uygun

Eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğu-
nu geliştirmesinin

Desteklenmesi.
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Çocukların toplumda yapıcı rol üstlenmeleri, taşıdıkları say-
gınlık ve değer duygusunu geliştirebilmeleri ve başkalarının 
da insan hakları ve temel özgürlüklerine saygı duyan bireyler 
olarak yetişebilmelerinin ön koşulu, onlarında görüşlerini açık-
layabilme ve katılım haklarını kullanabilmeleri ile mümkündür.

KAYNAKLAR

1.B.M Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

2.Çocuk Haklarının uygulanmasına dair Avrupa Sözleşmesi.

2.Türk Medeni  Kanunu

4.Çocuk Koruma Kanunu

5.UNİCEF B.M Çocuk Haklarına dair sözleşme ilgili sözleşmeler yasalar 
tüzükler II Basım

6.UNİCEF Çocuk Haklarına dair Sözleşme uygulama El kitabı
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Av. Aylin MORALIOĞLU
İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu Sorumlu Avukatı

Türkiye’de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamaları-
nın  Geliştirilmesine Destek Projesi’nin (SILA) ikinci bileşe-
ni, 31 Mart- 1 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşti-
rildi. 

“Avukatın rolü, Adli yardım müvekkillerine karşı yükümlülükler, 
Dezavantajlı müvekkiller ile iletişim kurmak, Tramvaya duyarlı 
avukatlık, Türkiye’de kırılganlık ve dezavantajlı olmak, Mülte-
cilerin etkin bir şekilde temsil edilmesi, Toplumsal cinsiyet ve 
yaş” başlıklı eğitim modüllerinin oluşturduğu bileşende, ana 
hedef dezavantajlı gruplara hizmet sunma kapasitesinin geliş-
tirilmesi olarak belirlenmiştir.

Dezavantajlı gruplara hizmet sunma kapasitesinin geliştiril-
mesi, dezavantajlı grupların karşılaştığı zorluklar üzerine ortak 
anlayışa sahip olmak ve çözüm üretebilecek stratejiler geliş-
tirmek, dezavantajlı grupların adalete erişimini sağlayan adli 
yardım hizmeti veren avukatlar arasında iletişim kurmak, dene-
yim ve uzmanlığın paylaşılmasını sağlamak için toplam kırk bir 
Baro’dan katılan adli yardım avukatları tarafından uygulamaya 
yönelik çalışmalar yapılmıştır.  

İç hukukumuz ve taraf olduğumuz uluslar arası sözleşmeler-
de düzenlenmiş adil yargılanma hakkının bir parçası olan adli 
yardım hakkının ekonomik, kültürel, sosyal, toplumsal engeller 
nedeni ile adalete erişemeyen kırılgan ve dezavantajlı grup-
ların -kadınlar, çocuklar, mülteciler, yaşlılar, engelliler, LGBTİ 
bireylerin- avukatla temsil edilmesinin hak mücadelesindeki 
olumlu etkileri konuşuldu. 
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Toplam kırk bir Baronun katıldığı eğitim semineri, Kadınlar, Ço-
cuklar, LGBTİ bireyler, Yaşlılar, Engelliler, Mülteciler haklarını 
biliyorlar mı? sorusu ile başladı. Bileşene katılan adli yardım 
avukatlarının paylaşmış oldukları deneyimler neticesinde kırıl-
gan grupların, haklarını bilmedikleri, bilseler bile haklarını uy-
gulatmak konusunda sistemin yetersiz kaldığı gerçeği ortaya 
konuldu. Tüm kırılgan gruplar içinde özellikle çocukların mağ-
duriyetinin olduğu vurgulandı. 

Anayasamızın; “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler ara-
sında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özel-
likle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının 
öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, 
Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararı-
na açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğ-
rudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her 
türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri 
alır “şeklinde düzenlenmiş 41.maddesine rağmen, çocukların, 
kadınların ev içinde, okullarda, işyerlerinde, şiddetin her türü-
ne fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik, sosyal şiddete maruz 
kaldığı ve cinsiyetçi roller sebebi ile sürekli dezavantajlı bir ko-
numa itildiği ortaya konulmuştur.

İç hukukumuzda Kanunlarımız çocuklar ile ilgili koruyucu hü-
kümler ve tedbirler içermektedir. Ülkemiz “Kadına Yönelik Şid-
detin ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine ve Bunlarla Mücadele 
Edilmesine Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleş-
mesi), Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleş-
mesi (CEDAW) , İhtiyari Protokol, Avrupa Sosyal Bildirgesi, Ço-
cuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, BM 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Avrupa Konseyi Çocukların 
Cinsel Sömürü Ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi, İn-
san Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Söz-
leşmeleri imzalamıştır. 

Katılımcı avukatlar olumlu yasal düzenlemelere rağmen, so-
runların uygulama aşamasında başladığı konusunda hemfikir 
olmuşlardır. 
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Katılımcı avukatların adli yardım deneyimleri, kırılgan grupla-
rın özellikle de çocukların, yasalarda güvence altına alınmış 
haklarına rağmen her türlü şiddete, istismara, ihmale uğradığı, 
yeterince korunmadığı ve yaşadıkları travmayı iyileştirecek ge-
rekli araçlara ulaşamadıklarını göstermiştir. 

Mağdur veya suça sürüklenen çocukların süreçleri anlamak 
için avukat desteğine ihtiyaç duydukları fakat avukatın rolü-
nü anlamadıkları, haklarını bilmedikleri, ailelerin çocuğun adli 
yardım alma hakkı olduğuna inanmadıkları, eğitim kurumları-
nın çocuğa hakları hakkında bilgi vermek konusunda yetersiz 
kaldıkları ortaya çıkmıştır. 

Avukatın mağdur ya da suçun faili çocukla arasındaki güvenin 
inşasında, kendisini çocuğa tanıtmasının, üstlendiği rolü ço-
cuğun yaşına uygun bir dil kullanarak anlatmasının, çocuğun 
güven duygusunu yıkmadan gerçekleri ortaya çıkarmasının 
önemi üzerinde durulmuştur. 

Ülkemiz, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve İstanbul’da 
imzaya açılan “Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Edilmesine Dair Sözleşme”-
sini ilk imzalayan devlettir. Sözleşme 2014 yılında yürürlüğe 
girerek, Anayasamızın 90. Maddesi gereğince bir temel hukuk 
kuralı haline gelmiştir

İmzalandığı yerin adı ile İstanbul Sözleşmesi olarak anılan 
Sözleşme, uluslar arası hukukta kadına karşı şiddet ve aile içi 
şiddet konusunda yaptırımı gücü olan ilk Sözleşme olma nite-
liği taşımaktadır. 

Sözleşmenin giriş bölümünde; Taraf Devletlerin “Kadına yö-
nelik şiddetin, erkekler ve kadınlar arasındaki eşitlikçi ol-
mayan güç ilişkilerinden kaynaklanan tarihsel bir olgu olduğu 
ve bu güç ilişkisinin erkekler tarafından kadınlar üzerinde bas-
kı kurulmasına ve kadınlara yönelik ayrımcılık yapılmasına yol 
açtığı ve kadınların ilerlemelerini engellediği,
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Kadınlara yönelik aile içi şiddet, cinsel istismar, tecavüz, zor-
la evlendirme, sözde “namus” cinayetleri ve bir insan hak-
ları ihlali olan şiddetin kadın erkek eşitliğini sağlamanın 
önündeki en büyük engel olduğu,

Çocukların aile içindeki şiddete tanık olmak da dahil aile içi 
şiddet mağduru oldukları” konusunda anlaştıkları belirtilmiştir. 

Sözleşme, 18 yaş altı kız çocuklarını da sözleşme kapsamına 
dahil ederek, çocuk mağdurlar için ek yükümlülükler getirmiş-
tir. 

Sözleşme, şiddetle mücadelede önleme, koruma, kovuşturma, 
mağdur destek mekanizmaları oluşturma politikaları konuları-
na yer vermiştir. 

Katılımcı avukatlar, örnek olaylar üzerinden çeşitli çalışmalar 
yaparak müvekkilleri için çeşitli ihtiyaçlar belirlemişlerdir. Bü-
tün kırılgan grupların ama özellikle çocukların yaşamış olduğu 
travmaların en aza indirilmesi, adalete erişiminin sağlanması, 
önleyici, koruyucu tedbirlerin alınabilmesi için yönlendirebile-
cekleri sosyal kurumlara ihtiyaç duyduklarını, kurumlararası 
işbirliğinin olmadığını belirtmişlerdir. 

Belirtilen ihtiyaçlar, İstanbul Sözleşmesi’nin eşitlik temelinde 
kadın erkek herkesin, temel haklarının garanti altına alınması 
için, Devlet tarafından alınması gereken tedbirlerin alınmama-
sından kaynaklanmaktadır.

Bu bağlamda İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin bir kısmı-
nı hatırlamakta fayda vardır. İstanbul Sözleşmesi’nde , -taraf 
devletlere toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar uygulama 
yükümlülükleri getirirken, her türlü şiddetle mücadele etmek 
ve önlemek üzere politikaların ve önlemlerin koordinasyonu-
nu sağlamak üzere resmi kurumlar görevlendirmesi, -her tür-
lü şiddet eylemine ilişkin bölümlere ayrılmış uygun istatistiki 
veri toplanması, -yapılan bilimsel araştırmaların desteklemesi, 
-farkındalığı arttırmak, -kadın erkek eşitliğinin sağlanması için 
eğitime ilişkin öğretim materyallerine resmi müfredatta ve eği-

İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ 23 NİSAN 2018 ÖZEL YAYINI

- 33 -



timin her seviyesinde yer vermek -verileri toplamak,-sığınak-
ların açılması, -cinsel mağdurlar için tecavüz kriz merkezleri 
veya cinsel şiddet başvuru merkezlerinin açılması- mağdurlar 
için gereken tedbirlerin alınıp, ikincil mağduriyetlerin engel-
lenmesine yönelik profesyonellere uygun eğitimin verilmesi, 
-önleyici müdahale ve tedavi programları geliştirmek -özellikle 
cinsel suç faillerinin tekrar suç işlemesini engelleyen tedavi 
programları geliştirmek ve desteklemek üzere gerekli hukuki 
tedbirleri almak, -mağdurların güvenliğinin desteklenmesinde 
ve bu programların mağdurlara yönelik uzman destek hizmet-
leri ile yakın işbirliği ile oluşturularak uygulanması, -özel sektör 
ve medyanın katılımı sağlanarak kadın onuruna duyulan saygı-
nın artması için politikalar geliştirmek, - ücretsiz telefon yardım 
hatlarının çoğaltılarak 24 saat hizmet verecek şekilde kurulma-
sı, -şiddet tanığı çocukların hakları ile ilgili ihtiyaçlarının dikkate 
alınarak hukuki ve ilgili tedbirleri almak, -psikososyal danışma 
verilerek çocuğun yüksek yararına saygı ve özeni göstermek 
gibi şiddet mağduru olmadan veya olduktan sonra korunması 
için yapılması gerekenler ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. 
Sözleşme’de mağdurların ücretsiz adli yardım ve destek alma 
hakkı ayrıca düzenlenmiştir. 

İç hukukumuzda cinsel mağdurlar için büyük sorun ve mağ-
duriyete yol açan zamanaşımı sorunu ile ilgili olarak Sözleş-
me’de taraf devletlerin, mağdurun reşit olmasından sonra 
takibatın etkin şekilde başlamasını mümkün kılacak, suçun 
ağırlığıyla orantılı ve yeterli bir süre devam etmesini teminen, 
gerekli hukuki veya diğer tedbirleri almakla yükümlü oldukları 
belirtilmiştir.

İstanbul Sözleşmesi içeriği ile şiddetle mücadelede kadınlar, 
çocuklar, mülteciler, LGTBİ bireyler için umut vadetmektedir.

Türkiye’de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının  
Geliştirilmesine Destek Projesi’nde, katılımcı adli yardım avu-
katların dezavantajlı grupların hak mücadelesinde uygulama-
ya ilişkin ortaya konulmuş sorunların büyük bir bölümü esasen 
İstanbul Sözleşmesi’nin hayata geçirilmemiş olmasından kay-
naklanmaktadır. 
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Şiddetle mücadelede sadece verilecek ağır cezalara bel bağ-
lamak, suçları önlemek için yeterli olmayacaktır. Hem mağdur 
hem suçun faili olan çocukların geleceği, önleyici ve koruyucu 
tedbirlerin hayata geçirilmesi ile kurtulacaktır. Bu sebeple İs-
tanbul Sözleşmesi hakkında hukukçuların sivil toplum kuruluş-
larının, medyanın, üniversitelerin daha fazla konuşarak, içeri-
ğini yayarak, Sözleşme’yi anlatarak, Sözleşme’nin öngördüğü 
kurumların hayata geçirilmesinde baskı unsuru olması gerek-
mektedir. 

Barolar eliyle sağlanan ücretsiz avukat desteği ve hukuki da-
nışmanlık hizmeti mağdur kadınlar ve çocuklar için çok önemli 
bir destektir. Hak arama yolunda atılmış bu ilk adımın deva-
mının gelmesi, devlet kurumları tarafından kararlı politikaların 
üretilmesine bağlıdır.

Avukatlar tarafından başlatılan hukuki süreç neticesinde alı-
nan olumlu yargı kararlarının hayata geçirilebilmesi, Devletin, 
İstanbul Sözleşmesi’nde öngörülen yükümlülüklerini yerine 
getirerek, mağdur destek mekanizmaları oluşturma politikala-
rı gereği şiddeti önleme merkezleri açıp, ülke genelinde yay-
gınlaştırılması ile mümkün olacaktır. Kurumlararası işbirliğinin 
sağlanması şiddetle mücadelede kazanımları arttıracaktır. 

Devletin İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçirecek kararlı bir 
ulusal eylem planı ve sosyal politikalar oluşturması, kadınlar 
ve çocuklar başta olmak üzere herkes için şiddetsiz bir dünya 
yaratma mücadelesinde en büyük destek olacaktır. 
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ÇOÇUKLARIMIZIN 

Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU
Neonatolog 

“Haklarını bilen ve alan çocuklar”, ülkelerin gelişmişlik düze-
yinin göstergesidir.

Tüm dünyada ve ülkemizde “gelecek nesillerimizin güvencesi 
çocuklarımız” halen en

 önemli gündem maddesidir. M. Kemal Atatürk‘ün dediği gibi 
“İnsanlık çocuğa sunabileceğinin en iyisini borçludur”. Çocuk 
özel olarak korunacaktır. Çocuğa bedensel, akılsal ve top-
lumsal anlamda sağlıklı ve normal gelişimini özgür ve onurlu 
koşullarda gerçekleştirebilmesi için gereken fırsat ve olanak-
lar , yasalar ve diğer araçlarla sağlanmalıdır. Çocuk her türlü 
sömürüden korunmalıdır. Güvenli geleceğimiz için önce ço-
cuklarımız diyen, M. Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramını 1920 tarihinde armağan etmiştir. 
Tüm dünya ülkeleri içerisinde sadece Türkiye’de kutlanmakta-
dır.Tüm yapılanlar Uluslararası Lider M.Kemal Atatürk‘ün Türk 
Çocuklarına verdiği değerin ve ileri görüşlülüğün önemli bir 
göstergesidir.

Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde toplam nüfusumuzun 
%28,7‘sini oluşturan çocuklarımızın “yaşatılması,geliştirilme-
si, korunmaları ve katılım haklarını korumaya yönelik konulara, 
başta anayasa olmak üzere, çeşitli ulusal ve uluslararası mev-
zuat metinlerinde yer verilmesine rağmen, malesef poltika ve 
uygulamalar yetersiz kalmıştır.

 Yukarıdaki kısa açıklamalardan sonra, ülkemizde „Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi“ nin tarihsel gelişimine değinmek istiyorum.
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*1920 yılında Cenevre’de ‘’Uluslararası Çocuklara Yardım 
Birliği” adı ile özel bir örgüt kuruldu.

*1923 yılında Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi, 

*1948’de B.M. Genel Kurulu ‚‘İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesi’ni‘‘ kabul etti. 

*1979 yılı BM tarafından Dünya Çocuk Yılı olarak ilan edildi.

*Türkiye Sözleşmeyi 14 Eylül 1990 da imzalamıştır. Bunun 
ardından o zamanki Cumhurbaşkanı Turgut Özal 30 Eylül 
1990’da Newyork’ta toplanan B.M. Çocuk Zirvesine katıl-
mıştır. 

*Ülkemizde sözleşme 9 Aralık 1994’de TBMM’de kabul 
edilmiş ve Bakanlar Kurulunda 27 Ocak 1995’de imzalan-
mış ve 27 Ocak 1995 tarihli ve 22184 sayılı Resmi Gazete-
de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

*Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde (ÇHS), çocukların sağlıklı 
doğma, yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakları konu-
sunda 5 temel madde içerir.Çocuk Hakları Sözleşmesi ırk, 
dil, cinsiyet, etnik ya da toplumsal köken , milliyet, engelli-
lik, doğum ya da başka bir alanda farklılık gözetmeksizin 
18 yaşına kadar bireylerin bireysel haklarını ayrıntılı olarak 
işleyen 54 madde içerir.( ÇHS’nin Sağlıkla İlgili Maddele-
ri: (1,2,3,6,13,23,24,25,26,27,33,34,37,39)-Öncelikli Sağlık 
Maddeleri: (6,23,24,26,27)

*Çocuk Haklarına dair Sözleşmenin temel ilkesi ‘çocuğun 
yüksek yararıdır’ ve her konuda çocuğun ayrıcalıklı yararı-
nın gözetilmesini öngörür. Bu Sözleşme, çocukların hakla-
rının gözetilmesinde asgari standartları tesbit eder, çocu-
ğun öncelikle aile içine ve çevresinde korunmasını öngörür.
Çocuğun kendisi ile ilgili kararlarda görüş bildirmesi ve 
onun görüşlerinin dikkate alınmasını öngörür.Çocuk Hakları 
Sözleşmesi öncelikle ana babaya olmak üzere, ailelere, to-
pluluklara, gençlere, öğretmenlere, sağlık çalışanlarına, em-
niyet görevlilerine, hükümetlere, devlete, bir başka deyişle 
en sade vatandaştan en üst düzey yönetime kadar her kişi 
ve kuruma çocuklarla ilgili sorumluluklar veren davranış bi-
çimleri öngörür.
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Çocuk haklarına yönelik en önemli global toplantılardan birisi 
de ‘‘Dünya Çocuk Hakları yılı” (20 Kasım 1999-20 Kasım 2000) 
nedeniyle 26-27 Haziran 2000 yılında İstanbul’da gerçekleşti-
rilen” 1. Uluslararası Katılımlı Çocuk Hakları Platformu“dur

Bu platforma ülkemizin o dönemdeki en üst düzeydeki devlet 
yöneticileri katılmışlardır. UNICEF Türkiye temsilcisi Philippe 
Heffinck, Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Devlet bakanı, İs-
tanbul Valisi, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürü‘nün katılımlarıyla gerçekleşmiştir. Ayrıca aynı amaç 
doğrultusunda yani çocuklarımızın öncelikli yararına yönelik, 
konusunda uzman bilim insanlarından oluşan 8 ayrı komisyon-
da aktif görev alan 170 kişi,her yaş grubundan çocuk tem-
silcileri aktif olarak katılmışlardır. Ayrıca bu önemli toplantıya 
uluslararası platformda, konularında yetkin çok sayıda bilim 
insanı yanında, Türkiye‘nin değişik illerinden binlerce Çocuk 
Dostları‘nın katılımıyla, Türkiye 1. Çocuk Hakları Platformu ger-
çekleştirildi.

ÇOCUKLARIMIZIN‚“SAĞLIK HAKLARI” 
AÇISINDAN SORUNLARI

Artış Gösterenler**

1) Obezite

2) Sezeryan

3) Ruh Sağlığı 
Sorunları

4) Bağımlılık

5) Çevresel Zararlı 
Etkenler

Devam Eden Sorunlar **

1) Anne Sütü

2) Kronik Hastalıklar

3) Okul Çocukları

4) Engelli Çocuklar

5) Çalışan Çocuklar

6) Sigara ve Çocuk Sağlığı

7) Sosyal Güvenlik ve Çocuk Hakları

8) Çocuk Evlilikler

9) Riskli Çocuklar

10) Şiddet Mağduru Çocuklar

11) Ağız ve Diş Sağlığı

Başarılı Olduğumuz Çocuk 
Gerçekleri *

1) Koruyucu Sağlık ( Aşı )

2) Bebek ve Çocuk 
Ölümlerinde Azalma

3) Gebelikte Sağlık 
Hizmetlerine Ulaşılabilirlik

4)Yenidoğan Taramaları

TABLO1

 * Çocuklarımızın (ÇHS) doğrultusunda öne çıkan 20 alt baş-
lıkta belirttiğimiz sağlık sorunlarından başarılı olduğumuz sa-
dece 4 (dört) tanedir.
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 **Devam eden ve hatta artış gösteren sağlık sorunları ise 16 
(onaltı) konu başlığı olarak görülmektedir. (Belirlenen sorunlar-
da ciddi acil eylem planları oluşturulmalıdır.)

TABLO2 (Devam Eden ve Giderek Artan Sorunlar)

Anne Sütü ile Beslenme Durumu

Beslenme ve Obezite

Ruhsal ve Nörogelişimsel Sorunlar

Engelli Çocuklar

Bağımlı Çocuklar( uyuşturucu,sigara,alkol vb kullanan çocuklar

Dijital Bağımlılık

Çalışan Çocukların Sorunları

Suça İtilen Çocuklar

Sezeryan Doğum Şeklinin artışı

Erken Yaşta Evlendirilen Çocuklar

Afetzede ve Mülteci Çocuklar

Çevresel Zararlı Etkenler,kimyasallar

Çocukların ÇHS’de belitilen hakları doğrultusunda,çok cid-
di sorunlar devam etmekte hatta malesef bazıları artış gös-
termektedir.Sorunların giderek artması çok önemli toplumsal 
problemler olarak ülkemizin geleceğini tehdit etmektedir. Bu 
durumda; her bir soruna yaklaşımda farklılıklar olmakla birlikte 
genel olarak yaklaşımlarımızı belirtmek, sinerjik etkili multidi-
sipliner komisyonların katkıları ile genel politikalar belirleme-
liyiz.

Güvenilir durum tespiti yapabilmek amacıyla değerlendir-
me ve analizler yapılmalıdır.

Yapılacak değerlendirmelerde riskli bölgeler ve risk altın-
daki çocuklar daima öncelikli olmalıdır.

Haklarını bilen ve alan çocuklar kavramından yola çıkarak 
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özellikle anneleri ve çocukları bilinçlendirerek, hedef kitle-
miz olan çocukların görüşlerini dikkate almalıyız.

Gebelik öncesi dönemden başlayarak 18 yaşına kadar tüm 
evreleri göze almalıdır.

Kamu Sivil Toplum ve ilgili Çocuk Dostları Danışmanlarla iş 
birliği yaparak multidisipliner yaklaşımlar yapılmalıdır.

Hedef kitlemizde yetiştirme ve yönlendirmede en etkili kişi-
ler olan anneleri ve anne adaylarını doğru bilinçlendirmek, 
tüm kadınlarımızın eğitimine önem vererek, özellikle Doğu,-
Güneydoğu Anadolu ve metropollerin kırsal kesimindeki 
annelerine ulaşmak,

Riskli bölgeler, riskli kesimler öncelikli olmak üzere yapılan 
tüm genel yaklaşımların yanında komisyonlar şeklinde (ça-
lışan çocuklar,bağımlı çocuklar, suça itilen çocuklar,obezi-
te,ruhsal ve psikososyal sorunlar vb.) projeler planlanmalı, 
başarılı çalışmaların yaygınlaştırılması yanında özellikle uy-
gulanabilirliği ve sürekliliği sağlanmalıdır.

Sorunlara yönelik doğru bilgilendirme yapmak, yanlış uy-
gulamaları önlemek ve toplumu duyarlı hale getirmek için 
kamu spotları yapılmalıdır.

Başarılı Olduğumuz Çocuk Gerçekleri

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen bebek ve çocuk sağ-
lığı konusunda gerçekleştirilenler, önemli güvenilir kaynakların 
(T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı verileri, Dünya Sağlık Örgü-
tü (D.S.Ö) değerleri, Türkiye Nüfus Sağlığı Araştırması (TNSA) 
verileri) ışığında yorumlanmıştır. Bebek ve çocuk ölüm oran-
larını düşürmedeki 2020 hedeflerine, 2013 yılında ulaşılmıştır.
Gebe ve bebeklere ait olumlu değerlendirmeler;
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Sağlık Hizmetleri  %

Gebelikte sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik,  %97

Bebek ve çocuk ölüm oranlarında ciddi iyileşme,  binde 7*

Koruyucu sağlık hizmetlerinde Dünya Standartlarını 
yakalamak,

 %99

Yenidoğan bebek ve çocuk tarama programları tüm 
çocuklara uygulanmalıdır.

 %100

 
Bebek ve çocuk sağlığında başarılı olduğumuz durumlar 
2000’li yıllardan sonra yürütülen önemli projeler ve programla-
rın yansımasıdır. Hâlen devam eden ve giderek artış gösteren 
ciddi sorunlara yönelik İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri‘ nin 
2018 yılı itibariyle temel ve koruyucu sağlık projeleri TABLO 
3‘de sunulmuştur.

TABLO 3 (İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri)

1 Koruyucu Sağlık Hizmetleri
2 Yenidoğan Tarama Programı
3 Yenidoğan İşitme Tarama Programı
4 Okul Çağı İşitme Tarama Programı
5 Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı
6 Görme Tarama Programı
7 Gelişimsel Kalça Displazisi(GKD) Erken Tanı-Tedavi Programı
8 Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı
9 Demir gibi Türkiye Projesi
10 Bebeklere D vitamini Destek Programı
11 Otizm Spektrum Bozukluğu Farkındalık Çalışmaları
12 Çocuğun Psikososyal Gelişimi Destekleme Programı Temel Eğitimi
13 Özgül Öğrenme güçlüğü Farkındalık Çalışmaları
14 Okulda Diyabet Programı
15 Beslenme Dostu Okullar Programı
16 Okul Sütü Programı
17 Okullara Kuru Üzüm Dağıtım Programı
18 Toplumsal Fiziksel Aktivitenin Arttırılması Projesi
19 Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışma Hizmeti
20 Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
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Dünyada ve ülkemizde hâlâ çalışmaları devam eden ve iste-
nilen düzeye ulaşmayan “Çocuk Hakları” sorunlarına yönelik 
yapılacak çalışmaların hukukçular, sağlıkçılar ve eğitimcilerin 
iş birliğiyle yapılması, sürdürebilirliğinin sağlanması gerek-
mektedir. Tüm çocuklarımıza “sağlıklı ve kaliteli yaşam hakkı” 
verilmesini hedefliyoruz.

Yukarıda belirttiğimiz 54 maddeden oluşan Çocuk Hakları 
Sözleşmesi yanında, yaşam standardı ile ilgili Anayasal Haklar 
Madde 17,41,49,59 da belirtilen hükümler uygulandığı takdir-
de; “Bedensel ve Ruhsal olarak Sağlıklı” bir toplumun temelleri 
atılacak ülkemizin uluslar arası kalkınmışlık derecesine katkı 
sağlamış olacaktır.

“Haklarını bilen ve alan çocuklar” toplumların gelişmişlik dü-
zeyinin göstergesidir, sözü doğrultusunda, çocuğun öncelikli 
yararını düşünerek riskli kesime öncelik tanıyarak Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi’nin hayata geçilmesini sağlamak üzere; Hu-
kukçular, Sağlıkçılar, Eğitimciler ve tüm çocuk dostları birlikte 
hareket etmeliyiz.

Sonuç olarak; 

Tüm yaptıklarınız-Özellikle yapacaklarınız için -Tüm Türki-
ye ve dünyanın doğmuş ve doğmamış tüm çocukları adına 
TEŞEKKÜR EDERİM

 

KAYNAKLAR

1) 1.İSTANBUL ÇOCUK KURULTAYI-İstanbul Çocuk Raporu (Sayfa 183-

385) -İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları (Haziran 2000)

2) 1. İSTANBUL ÇOCUK KURULTAYI -Bildiriler Kitabı- İstanbul Çocukları 

Vakfı Yayınları (Haziran 2000)

3) 1. İSTANBUL ÇOCUK KURULTAYI - Projeler Kitabı- İstanbul Çocukları 

Vakfı Yayınları (Haziran 2000)

4) 1.İSTANBUL ÇOCUK KURULTAYI – Kurultay Tutanağı Kitabı - İstanbul 

Çocukları Vakfı Yayınları (Kasım 2000)
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5) 1.İSTANBUL ÇOCUK KURULTAYI-Çocuk Görüşü Kitabı(LÜTFEN BİZİ 

DİNLEYİN)-İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları (1999)

6) TÜRKİYE NÜFUS SAĞLIK ARAŞTIRMALARI VERİLERİ (2013)

7)  TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİLERİ ( 2016 )

8)  İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ PROJELERİ (2018)

9) SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ-Halk Sağlığı Genel Mü-

dürlüğü İstatistikleri-2016
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Murat AYDIN1

Hakim

GİRİŞ 

Çocukların korunmasına ilişkin düzenlemeler, gerek iç hu-
kukumuzda ve gerekse de uluslararası hukuk düzenlemelerin-
de karşımıza çıkmaktadır. 

Anayasa’nın 41/2 maddesi uyarınca, Devlet “çocukların 
korunması” ile ilgili önlemleri almak zorundadır. Yine Anaya-
sa’nın 10/3 maddesi uyarınca, çocukların korunmasına ilişkin 
alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz. 

Birleşmiş Milletler, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 19. 
maddesine göre; taraf devletler, çocuğun “bedensel veya zi-
hinsel saldırı, şiddet veya suiistimale, ihmal ya da ihmalkâr 
muameleye, ırza geçme dâhil her türlü istismar ve kötü mu-
ameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel 
bütün önlemleri alırlar.” Aynı Sözleşmenin 34. maddesi uya-
rınca da, taraf devletler, “çocuğun her türlü cinsel sömürüye 
ve cinsel suiistimale karşı korunması güvencesi verirler.” Aynı 
maddenin (a) bendinde, çocukların “yasa dışı bir cinsel faali-
yete girişmek üzere kandırılması veya zorlanmasını” önlemek 
için önlemler alınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu maddede 
yer alan “yasa dışı” deyimi, çocukların cinsel ilişkiye rıza gös-
terme yaşının ne olması gerektiği ve asgari evlilik yaşının ne 
olması gerektiğine ilişkin tartışmalardan kaynaklanmıştır. 

Çocukların cinsel istismarının uluslararası çevrelerin ilgi-

1 Trabzon Adliyesi
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sini çekmesi 20. yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir. 1990’lı 
yıllarda Birleşmiş Milletler’de çocuk satışı, çocuk fuhuşu ve 
pornografisiyle ilgili konularda bir Özel Raportör atanması, 
İnsan Hakları Komisyonu’nun bu alanda bir Eylem Programı 
benimsemesi ve 1996 yılında Stockholm’de yapılan Çocukla-
rın Ticari Amaçlarla Cinsel Anlamda Sömürülmelerine Karşı 
Dünya Kongresinin düzenlenmesi ile çocukların cinsel istis-
mara karşı korunması konusu güncel hale gelmiştir. Bundan 
sonra BM Genel Kurulu, 2000 yılında Çocuk Hakları Sözleş-
mesi, Çocuk Satışı, Fahişeliği ve Pornografisi ile İlgili İhtiyari 
Protokolü benimsemiştir2. 

Suç Sorunlarına dair Avrupa Komitesi’nin altında 2005 
yılında oluşturulan Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüye 
Karşı Korunmasına İlişkin Uzmanlar Komitesi tarafından Tür-
kiye dahil Avrupa ve diğer ülkelerdeki yasal düzenlemeler, 
iyi uygulamalar, soruna dair akademik ve diğer araştırmalar 
kullanılarak hazırlanan Lanzarote Sözleşmesi 25 Ekim 2007 
tarihinde İspanya’nın Lanzarote Adasında gerçekleştirilen bir 
Bakanlar Kurulu toplantısıyla imzaya açılmış ve 1 Temmuz 
2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye tarafından 7 Ara-
lık 2011 tarihinde onaylanan Lanzarote Sözleşmesi, Türkiye 
açısından 1 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 46 ülke 
tarafından imzalanan ve 29 ülke tarafından onaylanan Lanza-
rote Sözleşmesi’nin maddeleri çocuğa yönelik cinsel istismar 
ve sömürüyü önlemeyi, cinsel suç mağduru çocukları koru-
mayı, çocuklar açısından adaleti sağlamayı ve suç faillerine 
cezai takibat açmayı içermektedir. 

Çocuğun yüksek yararı hukuki prensibini esas alan Lanza-
rote Sözleşmesi; önleyici ve koruyucu önlemleri, mağdur ço-
cuk ve ailesine yardımı, müdahale programları ve çocuk cinsel 
istismarı suç faillerine yönelik önlemleri, çocuk cinsel istismarı 
ve sömürüsünü suç haline getirme, yeni suç kategorileri da-
hil, çocuğu cinsel istismar ve sömürüye hazırlama eylemlerini, 

2 UNICEF Yayını; Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Uygulama El Kitabı, 2. Baskı, 
2003, s. 511.
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soruşturma ve kovuşturma süreçlerini çocuk dostu hale getir-
meyi, hüküm giymiş cinsel suç faillerinin bilgilerini kayıt ve mu-
hafaza etmeyi, uluslararası işbirliğini ve konuya ilişkin izleme 
mekanizması oluşturulmasını kapsamaktadır.

Çocukların cinsel istismardan korunması bakımından, bu 
eylemler iç hukukumuzda da suç olarak tanımlanmıştır. 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun3 (TCK) 103. maddesinde çocu-
ğa karşı suçların belki de en ağırı olan çocuğun cinsel istis-
marı suçu düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile çocuklara karşı 
cinsel saldırı fiilleri sadece bir saldırı olarak görülmeyip, bir 
istismar şekli olarak kabul edilmiş ve suçun adı “çocuğun 
cinsel istismarı” olarak benimsenmiştir4.

I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR 

5237 sayılı TCK’nın sisteminde, çocuklar için belli bir cin-
sel özgürlük alanı tanınmıştır. Buna göre; 15 yaşını doldurmuş, 
işlenen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğine 
sahip çocuğa karşı; cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen 
başka bir nedene dayalı olmaksızın gerçekleştirilen ve cinsel 
ilişki boyutuna varmayan cinsel davranışlar suç olarak düzen-
lenmemiştir. 

Onbeş yaşını doldurmuş, işlenen fiilin hukuki anlam ve so-
nuçlarını algılama yeteneğine sahip çocukla cinsel ilişkiye giril-
mesi fiili ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 104. maddesin-
de suç olarak düzenlenmiştir. Bu suç, Kanunun kişilere karşı 
suçları düzenleyen ikinci kısmının, cinsel dokunulmazlığa karşı 
suçları düzenleyen altıncı bölümünde düzenlenmiştir. Gerek 
bu düzenlenme biçimi ve gerekse de madde metni itibarıyla, 
bu suç, onbeş yaşını doldurmuş ve fakat on sekiz yaşını dol-
durmamış olan yani çocuk olan kişinin cinsel dokunulmazlığını 

3 26.09.2004 tarihinde kabul edilen 5237 sayılı Kanun, 12.10.2004 tarihli Resmi Ga-
zetede yayınlandı ve 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girdi.

4 Çocuğa yönelik cinsel istismar suçu ile reşit olmayanla cinsel ilişki suçu hakkında 
Gbi. Bkz. AYDIN, Murat; Çocukların Cinsel İstismarı ve Reşit Olmayanla Cinsel 
İlişki Suçu, 3. Baskı, Ankara 2018.
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koruma altına almaktadır. 

Onbeş yaşını doldurmuş bir çocuğun, kendi rızası ile ger-
çekleşen cinsel ilişkinin neden suç olarak kabul edildiği hususu 
tartışmalıdır. Bu tür bir fiilin, var olan rıza nedeniyle suç olarak 
düzenlenmesi, önce fiile rıza gösterilip sonra da şikayetçi olun-
ması bir çelişki olarak görülebilir ise de, konuya farklı açıdan 
bakmak gerekir. 15 yaşını doldurmuş ve fakat 18 yaşını dol-
durmamış bir çocuk, yaşadığı cinsel ilişkinin fiilen ne anlama 
geldiğini bilebilir. Zaten bu kadarlık bir bilince sahip değil ise, 
eylemin TCK’nın 103. maddesi kapsamına girip girmeyeceğinin 
tartışılması gerekir. Mağdur çocuğun, bildiği ve hatta belki de 
kendisinin de haz alıp, kendi cinsel arzularını, merakını da tat-
min ettiği fiilin, şahsi, sosyal, fiziksel ve psikolojik sonuçlarını da 
öngörüp kabullendiğini söylemek çoğu kez mümkün değildir. 
Bu nedenle, bu tür fiillerin, cezası düşük tutularak ve mağdurun 
şikayetine bağlı olarak suç sayılması yerindedir5. Medeni Hu-
kuk bakımından 16 yaşında olduğu için (hakim izni ile) evlene-
bilen bir çocuğun, rızasıyla girdiği cinsel ilişkinin suç olmasının 
yerinde olup olmadığı tartışma konusudur6. 

Reşit olmayanla cinsel ilişkide bulunma suçunu düzenleyen 
104. madde 6545 sayılı Kanun ile önemli ölçüde değiştirilmiş-
tir7. Önceki düzenlemede yer almayan “ensest” kavramı doğ-

5 Aynı yönde, ÖZBEK, Veli Özer/ KANBUR, M. Nihat/ DOĞAN, Koray/ BACAKSIZ, 
Pınar/ TEPE, İlker; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2010, s. 392.

6 Görüşler için Bkz. TANER, Fahri Gökçen; s. 328.

7 TCK’nın 104. maddesi değişiklikten sonra şu hali almıştır;
 “Reşit olmayanla cinsel ilişki
 MADDE 104- (1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan ço-

cukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

 (2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi 
hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmo-
lunur.

 (3) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya 
koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bu-
lunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre 
cezaya hükmolunur.”
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rudan olmasa da dolaylı olarak kanuna girmiş8, “aralarında ev-
lenme yasağı bulunan kişiler” arasındaki cinsel eylemler rıza 
dahilinde olsa bile suç olarak düzenlenmiştir. 

II. SUÇUN MADDİ UNSURU 

A. Suçunun Hukuki Konusu 

TCK’nın 104. maddesinde düzenlenen suçun konusu, üze-
rinde cinsel eylem gerçekleştirilen çocuğun vücudu9 ve cinsel 
dokunulmazlığıdır. Suç ile, çocuğun cinsel bütünlüğü ve cinsel 
dokunulmazlığı ihlal edilmiş olur. 

B. Suçun Faili 

TCK’nın 104. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen suçun 
temel şeklinin faili konusunda maddede özel bir düzenleme 
getirilmemiştir. Bu bakımdan, ilk bakışta bu suçun failinin her-
kes olabileceği söylenebilir. Ancak sorun teşkil eden bazı du-
rumlara dikkat çekmek gereklidir. 

Suçun failinin erkek olması durumunda, ileride failin yaşına 
ilişkin olarak yapacağımız tartışma dışında bir sorun görünme-
mektedir. Kadınların bu maddede düzenlenen suçun faili olup 
olamayacağının ise ayrıca tartışılması gereklidir. 

Suçun failinin erkek olması gerektiği gibi bir düzenleme 
maddede yer almamaktadır. Ancak, maddede suçun failinin 
“cinsel ilişkide bulunan kişi” olacağı düzenlenmiştir. Bu bakım-
dan, “cinsel ilişki” kavramına değinmek ve buradan hareketle 
kadınların bu suçun faili olup olamayacağını tartışmak gerekir. 

Cinsel ilişki kavramı dar olarak yorumlandığında; “kişinin 
cinsel organının diğer kişinin cinsel organına girmesi” olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tanım kabul edildiği takdirde, bir kadının, 

8 Esasen “ensest” evlenmeleri yasak olan ergin kişiler arasında rızaya dayalı cinsel 
ilişkidir. (TANER, Fahri Gökçen; Türk Ceza Hukukunda Cinsel Özgürlüğe Karşı 
Suçlar, Ankara 2013, s. 305) Ceza hukuku sistemimiz evlenmeleri yasak olan ye-
tişkin kişiler arasında, rızaya dayalı cinsel eylemler suç olarak düzenlememiştir.

9 KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 
2013, s. 333.
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diğer bir kadına veya erkeğe sokabileceği bir cinsel organı 
olmayacağına göre, kadınların TCK’nın 104. maddesinde dü-
zenlenen suçun faili olamayacağı sonucu çıkabilecektir. Buna 
göre, bir kadının 15 yaşından büyük bir kız çocuğunun cinsel 
organına, yapay penis, veya başka bir cisim sokması halinde 
bu maddede düzenlenen suç oluşmayacaktır. 

Biz, maddenin bu şekilde dar yorumlanmasının hem ço-
cukların cinsel dokunulmazlığının korunması amacına aykırı 
olması ve hem de cinsel ilişki kavramının bu denli dar yorum-
lanmasını gerektiren bir yasal düzenleme olmaması nedeniyle 
yerinde bulmuyoruz. 

Cinsel ilişki; kişinin cinsel arzularını tatmin amacıyla karşı-
sındaki kişi ile kuracağı, kendisini veya onu tatmine yarayan ve 
cinsel arzuları tatmine elverişli organlara girme ile sonuçlanan 
tüm eylemler olarak kabul edilmelidir. Bu kapsamda, bir ka-
dının veya bir erkeğin karşısındaki bir kadının veya erkeğin, 
vajinasına, anüsüne veya ağzına cinsel organını veya yapay 
penisi veya sair bir cismi sokması halleri cinsel ilişki kavramı 
içinde değerlendirilmelidir. 

Aksi yorum kabul edildiğinde; 15 yaşındaki bir kız çocuğu-
na, 20 yaşındaki bir erkeğin cinsel organını sokması suç kabul 
edilirken aynı çocuğa 20 yaşındaki bir kadının yapay penis 
sokmasını suç olarak kabul etmemek gerekir ki, bu yorum tar-
zını haklı kılan bir düzenleme maddede kanımızca bulunma-
maktadır10. 

Maddede düzenlenen suçun failinin kendisinin de çocuk 
olması durumunda suçun oluşup oluşmadığını tartışmak ge-
reklidir. Bu durum özellikle on beş yaşını doldurmuş iki çocuk 
arasındaki cinsel ilişki fiilinin hukuken değerlendirilmesinde 
karşımıza çıkmaktadır. On beş yaşını doldurmuş bir çocuk ile 

10 Farklı gerekçeler ile aynı görüş için Bkz. ÖZBEK, Veli Özer/ KANBUR, M. Nihat/ 
DOĞAN, Koray/ BACAKSIZ, Pınar/ TEPE, İlker; s. 393. Yazarlar, cinsel ilişki kav-
ramının sırf doğal yollardan yaşanan ilişki olduğuna dair yorum getirmenin kanun 
koyucunun 15 – 18 yaş arasındaki kişilerin korunması amacına aykırı bulmaktadır. 
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yine on beş yaşını doldurmuş bir çocuk arasındaki rızaya da-
yanan cinsel ilişkinin suç oluşturup oluşturmayacağı, suç oluş-
turacak ise, kimin fail, kimin mağdur olacağı tartışılmıştır. 

Cinsel ilişkinin her iki tarafının da reşit olmayan ve on beş 
yaşından büyük olan çocuk olması ve rızaya dayanması du-
rumunda, cinsel ilişkiyi başlatan veya diğer tarafı cinsel iliş-
kiye ikna eden tarafın fail olacağı, ilişkiye ikna edilen tarafın 
ise mağdur durumunda olduğu ileri sürülmüştür11. Bu görüşe 
karşı olan diğer bir görüş, böyle bir durumda cinsel ilişkinin 
her iki tarafının da suçun hem mağduru ve hem de faili oldu-
ğuna ilişkindir12. Böyle bir durumda, cinsel ilişkinin her iki ta-
rafının da şikayet hakkı bulunmakta olup, şikayet söz konusu 
olduğunda ilişkinin iki tarafı da sanık ve mağdur olarak yargı-
lanmak durumunda olacak, karşılıklı olarak şikayetten vazge-
çildiğinde de soruşturma veya kovuşturma yapılamayacaktır. 
Bu sorun ile ilgili üçüncü görüşe göre ise; kimin fail, kimin 
mağdur olduğunun belirlenemediği bir suç tanımı olamaz. 
Ayrıca suçun tanımı “reşit olmayanla cinsel ilişki” olduğuna 
göre ilişkiye girenin reşit olması gerektiği, bu nedenle ikisi de 
reşit olmayan iki kişi arasındaki ilişkin suç tanımında olmadığı 
ileri sürülmüştür. Bu nedenle, bu suç ancak on sekiz yaşını 
doldurmuş olan kişiler tarafından işlenebilir. Bu görüşe göre, 
on beş yaşından büyük olan iki çocuk arasında rızaya dayalı 
cinsel ilişki suç olarak düzenlenmemiş olup, bu yaş grubun-
daki çocuklar arasındaki cinsel ilişkinin toplum ve aile disipli-
ni çerçevesinde çözümlenmesi gereklidir13. Bu son görüşteki 

11 ARTUK, Mehmet Emin/ GÖKÇEN, Ahmet/ YENİDÜNYA, Ahmet Caner; Ceza Hu-
kuku Özel Hükümler, 10. Baskı, Ankara 2010, s. 167 vd.

12 SOYASLAN, Doğan; Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2005, s. 188.

13 ÖZGENÇ, İzzet; Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, s. 806. ÖZBEK, Veli Özer/ KAN-
BUR, M. Nihat/ DOĞAN, Koray/ BACAKSIZ, Pınar/ TEPE, İlker; Bu görüşü; böyle 
bir durumda fiilin, kanunda düzenlenen tipe uygun olmayacağını, kanun koyu-
cunun bu tür fiilleri ceza konusu yapmadığını, kanunilik ilkesinin bir alt ilkesi olan 
belirlilik ilkesi uyarınca, kanun koycunun bu madde hükmünü tereddüde yer ver-
meyecek şekilde yeniden düzenlemesi gerektiğini, maddenin bu haline göre, ikisi 
de 15 yaşından büyük olan çocuklar arasındaki rızaya dayalı cinsel ilişkinin suç 
olmayacağını, dolayısıyla TCK’nın 104. maddesinde düzenlenen suçun failinin 18 
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düşünüş tarzının, on beş yaşından büyük çocuklar arasındaki 
rızaya dayalı cinsel ilişki eylemlerini ceza hukuku alanının dı-
şında tutması nedeniyle yerinde olduğu kanısındayız. Buna 
göre, TCK’nın 104/1 maddesinde düzenlenen suçun failinin 
en azından 18 yaşını doldurmuş olması gereklidir. Çocuk yaş-
taki bir kişinin bu suçun faili olması mümkün görünmemekte-
dir. Kanunda yapılacak değişiklikle bu suçun failinin onsekiz 
yaşından büyük olması gerektiğinin maddeye yazılması ile 
sorunun çözüleceği ileri sürülmüştür14. 

C. Suçun Mağduru 

1. Rüşt Kavramının Suçun Oluşumuna Etkisi 

TCK’nın 104. maddesinde düzenlenen suçun mağduru, 15 
yaşını bitirmiş, 18 yaşını bitirmemiş çocuklardır. Mağdur ço-
cuğun cinsiyetinin suçun oluşmasında etkisi yoktur. Hem er-
kek hem de kız çocukları bu suçun mağduru olabilirler. Suçun 
mağdurunun fail ile aynı cinste olmasına, mağdurun kadın ol-
ması durumunda failin de kadın olması halinde suçun oluşup 
oluşmayacağına ilişkin tartışmaya yukarıda değinilmiştir. 

Madde metninde 15 yaşını bitirmiş çocuktan bahsedilmek-
te iken, maddenin kenar başlığında “reşit15 olmayanla cinsel 
ilişki” deyiminin kullanılması, 15 – 18 yaş grubunda olmasına 
rağmen, reşit olan çocuklara karşı işlenen fiillerin hangi kap-
samda ele alınması gerektiğinin tartışılmasını gerektirmiştir. Bu 
tartışma önceki bölümde de yapılmış olmakla birlikte, ilgisi ne-
deniyle burada da kısaca değinmek zorunlu olmuştur. 

16 yaşındaki bir çocuğun hakim kararı ile verilen izin üzeri-

yaşını doldurmuş olması gerektiği görüşü ile desteklemektedir. (s. 391)

14 TANER, Fahri Gökçen; s. 337.

15 Burada kanunlar hazırlanırken kavram birliği sağlanmamasına dikkat çekmek 
gerekir. 08.12.2001 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu 11. maddesinde, önceki Kanunda yer alan “rüşt” kavramı yerine “erginlik” 
kavramını kabul etmiştir. Bu Kanundan sonra hazırlanan ve 2004 yılında kabul 
edilen 5237 sayılı TCK’da “rüşt” kavramına yer verilmesi, mevzuat hükümlerinin 
birbirleri ile tutarlı olmaması bakımından yerinde olmamıştır.
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ne evlenmesi mümkündür. Türk Medeni Kanununun 11. mad-
desi uyarınca, uyarınca evlenme, kişiyi ergin kılar. Yine, aynı 
Kanunun 12. maddesi uyarınca, belirlenen koşullarının varlığı 
halinde 15 yaşını doldurmuş çocuğun ergin kılınmasına mah-
keme karar verebilir.

TCK’nın 104. maddesinin metninde 15 yaşını bitirmekten 
bahsedilirken, maddenin kenar başlığının reşit olmama haline 
atıf yapması nedeniyle çıkan tartışmada;

Bir görüşe göre; evlenme ile rüştünü elde eden kişi sadece 
eşi bakımından evliliğin bütün sonuçları bakımından haklara 
ve yükümlülüklere tabi olmaktadır. Diğer kişiler bakımından 
ise, kanunda sadece yaş ayrımı yapıldığı ve evlenme hukuka 
uygunluk sebebi sadece eş ile yaşanan cinsel ilişkiler bakı-
mından geçerli olduğu için fiil yine suç olma özelliğini sürdür-
mektedir16. 

Aksi görüşü savunanlar ise; maddenin kenar başlığında yer 
alan “reşit olmayanla” kavramını öne çıkararak, evlenme ile re-
şit olan kişinin TCK’nın 104. maddesinde düzenlenen suçun 
mağduru olamayacağını benimsemiştir17. 

Biz de bu ikinci görüşe katılıyoruz. Zira; ceza hukukunun 
temel ilkelerinden biri “suç ve cezada kanunilik” ilkesidir. Ka-
nunda bir fiil açıkça suç olarak tanımlanmadıkça faile ceza 
verilemez. Bu ilkenin doğal bir sonucu olarak da ceza huku-
ku kuralları kıyas ve yorum yolu ile genişletilemez. Bu ilke-
lerden hareketle, TCK’nın 104 maddesinin kenar başlığında 
suç “reşit olmayanla cinsel ilişki” olarak tanımlandığına göre, 
on sekiz yaşından küçük olup da evlenme veya mahkeme 
kararı ile reşit kılınan bir kişinin kendi rızası ile eşi dışında bir 
kişi ile cinsel ilişki yaşaması halinde eylemin suç olmayaca-

16 ÖZBEK, Veli Özer/ KANBUR, M. Nihat/ DOĞAN, Koray/ BACAKSIZ, Pınar/ 
TEPE, İlker; s. 392.

17 TEZCAN, Durmuş/ ERDEM, Mustafa Ruhan/ ÖNOK, R. Murat; 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununa Göre Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara 2006, s. 239. 
KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan; s. 333.
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ğı kanısındayız. Başka birisi ile evli olan bir kadının, kendisi 
ile rızası dâhilinde ilişkiye giren fail açısından “çocuk” olarak 
görülmesi söz konusu olmayacağına göre, failin bir “çocu-
ğa” karşı cinsel saldırıda bulunduğu söylenememelidir. 

2. Fail ile Mağdur Arasında Akrabalık İlişkisi

6545 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra TCK’nın 
104. maddesine 2. ve 3. fıkralar eklenmiştir. Bu fıkralarda 
yer alan düzenleme ile, mağdur ile fail arasındaki akrabalık 
ilişkisi suça etki eden neden durumundadır. 

Cebir, tehdit ve hile olmaksızın on beş yaşını bitirmiş olan 
çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi ile çocuk arasında evlen-
me yasağı var ise, faile on yıldan on beş yıla kadar hapis ce-
zası verilir. 

Evlenme yasağı konusu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu-
nun 129. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca; 
üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, 
hala ve teyze ile yeğenleri arasında, kayın hısımlığı meydana 
getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğe-
rinin üstsoyu veya altsoyu arasında; evlât edinen ile evlâtlığın 
veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlen-
me yasaktır. 

Fail ile mağdur arasında böyle bir yakınlık var ise, cebir, 
tehdit ve hile olmaksızın meydana gelen cinsel ilişki TCK’nın 
104/2 maddesi uyarınca cezalandırılacaktır. 

Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin 
altsoyu ve eşi arasında evlenme yasaktır. Dolayısıyla failin bu 
kişilerden birisi olması durumunda eylem TCK’nın 104/2 mad-
desi uyarınca cezalandırılacaktır. Ancak TMK hükümleri uya-
rınca, evlat edinme öncesinde, evlat edinecek olan kişi, evlat 
edineceği çocuğun bakımını üstlenebilmektedir. Böyle bir du-
rum var ise, yani evlat edinmeden önce bakımını üstlendiği 15 
yaşından büyük bir çocukla, cebir, tehdit ve hile olmaksızın 
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cinsel ilişki gerçekleşmiş ise, fail yine TCK’nın 104/2 maddesi-
ne göre cezalandırılacaktır. 

Fail, koruyucu aile olarak bakımını üstlendiği 15 yaşından 
büyük çocukla, cebir, tehdit ve hile olmaksızın cinsel ilişkide 
bulunmuş ise, yine TCK’nın 104/2 maddesi uyarınca ceza-
landırılacaktır. Koruyucu aile konusunda bir önceki bölümde 
açıklama yapıldığından, burada tekrar açıklama yapılmamış, 
önceki açıklamalara atıfla yetinilmiştir. 

3. Fail ile Mağdur Arasında Yaş Farkı 

TCK’nın yürürlüğe giren ilk metninde 104. maddenin ikin-
ci fıkrasında; “Fail mağdurdan beş yaştan daha büyük ise, 
şikâyet koşulu aranmaksızın, cezası iki kat artırılır.” hükmü yer 
almaktaydı. Yerel mahkemeler tarafından yapılan başvurula-
rı inceleyen Anayasa Mahkemesi, 23/11/2005 gün, 2005/103 
Esas ve 2005/89 Karar sayılı hükmü ile, söz konusu fıkrayı Ana-
yasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırı bularak iptal etmiştir.

D. Suçun Maddi Unsurunu Oluşturan Fiiller 

Suçun maddi unsurunu oluşturan fiiller, cebir, tehdit, hile 
veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın “cinsel iliş-
ki” fiilinin gerçekleştirilmesidir. Cinsel ilişki iradeyi etkileyen ne-
denler ile yapılmış ise, mağdur çocuk yaşta olduğundan, failin 
fiili TCK’nın 103. maddesinde düzenlenen çocuğun cinsel is-
tismarı suçunu oluşturacaktır. 

Yukarıda, mağdur kavramına ilişkin tartışmada da değinil-
diği üzere, maddede yer alan “cinsel ilişki” kavramının açıklan-
ması, neyin cinsel ilişki sayıldığının, neyin sayılmadığının ele 
alınması gereklidir. 

Dar yoruma göre cinsel ilişki; kişinin cinsel organının diğe-
rinin cinsel organına girmesidir18. 

18 ARTUK, Mehmet Emin/ GÖKÇEN, Ahmet/ YENİDÜNYA, Ahmet Caner; s. 60. 
ÖZBEK, Veli Özer/ KANBUR, M. Nihat/ DOĞAN, Koray/ BACAKSIZ, Pınar/ 
TEPE, İlker; Bu yazarlar, “oral seksin” de cinsel ilişki kavramı içinde değerlen-
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Bu yorum kabul edildiğinde, cinsel ilişki fiili ancak bir erkek 
tarafından bir kadına veya erkeğe karşı işlenebilir. Kadının ken-
di “cinsel organı” olmayacağına göre, cinsel ilişkiyi gerçekleş-
tiren daima erkek olacaktır. Bunun yanı sıra, cinsel ilişki failin 
cinsel organını, karşısındaki kişinin cinsel organına sokmak 
olarak tanımlandığında, bir erkeğin cinsel organını, karşısın-
daki kişinin ağzına sokması (oral seks) hali cinsel ilişki olarak 
nitelenmeyecektir19. 

Biz bu tanımın, belirtilen hususları maddenin koruması dışın-
da tutması ve gerek maddede gerekse de 5237 sayılı TCK’nın 
diğer madde ve gerekçelerinde, bu yorumu haklı kılacak bir 
düzenleme bulunmaması nedeniyle yerinde bulmuyoruz. 

Bizce cinsel ilişki; “kişinin cinsel arzularını tatmin amacıy-
la, karşısındaki kişi ile kuracağı, kendisini veya onu tatmine 
yarayan ve cinsel arzuları tatmine elverişli organlara girme ile 
sonuçlanan tüm eylemler” olarak kabul edilmelidir20. Cinsel 
ilişki kavramı bu şekilde kabul edildiğinde, bir erkeğin veya bir 
kadının, cinsel organlarına veya ağzına cinsel organını veya 
başka bir cismi, cinsel arzularını tatmin amacı ile sokması ha-
linde maddede düzenlenen suç oluşacaktır. Bu boyuta var-
maya cinsel eylemler (örneğin sürtme, sürtünme) cinsel ilişki 

dirilmesi gerektiği görüşündedir. s. 394. “Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun 
düzenlendiği TCK’nın 104. maddesinin metninde suç olarak tarif edilen cinsel 
ilişkinin, erkek cinsel organının bir kadına vajinal veya anal yoldan ya da bir erke-
ğe anal yoldan ithal edilmesi olarak tanımlanması karşısında, oluşa uygun kabule 
ve dosya içeriğine göre, gerçekleşen eylemlerin kanunun aradığı anlamda cinsel 
ilişki kapsamında bulunmadığı” (Y. 14. CD. 04.05.2017, 2015/363 – 2017/2429)

19 Yargıtay’da bu görüştedir. “Sanığın, mağdureye oral seks yaptırması eyleminin 
cinsel ilişki niteliği taşımaması nedeniyle olayda TCK’nın 104. maddesinde dü-
zenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı” 
(Y. 14. CD. 10.04.2017, 2014/6744 – 2017/1914), “Sanığın kendi cinsel organını 
mağdurun ağzına sokma şeklindeki eyleminin cinsel ilişki niteliğinde olmama-
sı karşısında da 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 104. maddesinde düzenle-
nen “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçunu oluşturmadığı”(Y. 14. CD. 16.02.2016, 
2014/4639 – 2016/1324)

20 SOYASLAN, Doğan; cinsel ilişki kavramını, flört aşamasını aşan her türlü ilişki 
olarak kabul etmektedir. (Ceza Hukuku, Özel Hükümler, 5. Baskı, Ankara 2006, s. 
188.)
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olarak tanımlanmayacaktır21.

III. SUÇA ETKİ EDEN HALLER 

Suça etki eden haller yukarıda açıklanmıştır. Fail ile mağdur 
arasında evlenme yasağının bulunması veya failin mağdurun 
bakımını üstlenen koruyucu aile olması veya failin evlat edine-
ceği çocuğun evlat edinme öncesinde bakımını üstlenen kişi 
olması halinde, şikayet aranmaksızın soruşturma ve kovuştur-
ma yapılacak, faile daha ağır cezalar verilebilecektir. 

IV. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 

İnceleme konusu bu suçun niteliği itibarıyla, mağdurun rı-
zasının varlığı suçu hukuka uygun hale getirmemektedir. Zira, 
suç reşit olmayan çocuk ile, çocuğun rızası dahilinde cinsel 
ilişki kurma ile oluştuğundan, çocuğun rızası suçu hukuka uy-
gun hale getirmez22. Bu rızanın yokluğu veya fesada uğratılmış 
olması halinde ise fiil TCK’nın 103. maddesinde düzenlenen 
çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturacaktır. 

Kanunda yer alan diğer hukuka uygunluk hallerinin (meşru 
savunma, zaruret hali) TCK’nın 104. maddesinde düzenlenen 
suçun niteliği itibarıyla uygulanması mümkün değildir. 

V. SUÇUN MANEVİ UNSURU 

TCK’nın 104. maddesinde düzenlenen suç, ancak kasten 
işlenebilen bir suçtur. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsur-
larının bilerek işlenmesi (TCK 21/1) olduğuna göre, failin hem 
fiile ve hem de mağdurun yaşına ilişkin kastının ve bilgisinin 

21 “Sanığın kendi cinsel organını mağdurenin cinsel organına sürtme şeklindeki 
eyleminin cinsel ilişki niteliğinde olmaması karşısında da 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 104. maddesinde düzenlenen “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçunu 
oluşturmadığı”(Y. 14. CD. 13.01.2016, 2014/11596 – 2016/198)

22 “Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdurun rızasının suçun unsurlarından 
olduğu, bu nedenle sanığın atılı suçtan mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği 
gözetilmeden bu suçta uygulama yeri olmayan TCK’nın 26/2. maddesi uyarınca 
sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi, Kanuna aykırı-
dır.” (Y. 14. CD. 12/09/2013, 2012/7555 - 2013/9075)
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bulunması gerekir. Bu anlamda, mağdurun, yaşı konusunda 
faili yanıltması halinde veya mağdurun yaşı konusunda failin 
kaçınamayacağı bir hataya düşmesi halinde TCK’nın 30. mad-
desinde düzenlenen hata hükümlerinin uygulanması gerekir. 

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ 

A. Teşebbüs 

İnceleme konumuz olan suç, “cinsel ilişkide bulunma” ol-
duğuna göre, failin, mağdur ile cinsel ilişkiye girmesi ile suç 
tamamlanır. Cinsel ilişkinin gerçeklemesi yeterli olup, fail veya 
mağdurun bu ilişki nedeniyle tatmin olmaları gerekmez. 

Fail, reşit olmayan ile cinsel ilişkide bulunmak için icra ha-
reketlerine başlamasına ve engel sebep olmamasına rağmen, 
cinsel ilişkide bulunmaktan vazgeçer ise TCK’nın 36. mad-
desinde düzenlenen gönüllü vazgeçme hükümleri uyarınca, 
TCK’nın 104. maddesine göre cezalandırılamaz. Failin o za-
mana kadar ki hareketleri bir suçu oluşturuyor ise, o suçtan 
cezalandırılması gerekir. 

B. İştirak

Reşit olmayanla cinsel ilişkide bulunma suçu, suça iştirak 
konusunda bir özellik göstermez. Bu bakımdan, suça iştirake 
ilişkin hükümlerin burada da uygulanması gerekir. Suça iştirak 
edenler, suçu fail ile birlikte işleyebileceği gibi, suçun işlenme-
sine yardım eden durumunda da olabilirler. 

C. Suçların Çokluğu

Fail ile reşit olmayan mağdur, aynı suçu işleme kararı ile 
birden fazla defa cinsel ilişkiye girmişler ise, failin, suçu zincir-
leme olarak işlediği kabul edilmeli ve cezasında TCK’nın 43/1 
maddesi uyarınca artışa gidilmelidir. Fail ile mağdurun, cinsel 
ilişkiye başladıktan sonra, aynı zaman dilimi içinde, önce vaji-
nal, sonra da anal yoldan cinsel ilişki kurması halinde zincirle-
me suç hükümleri uygulanamaz23. 

23 Y. 5. CD’nin cinsel istismar suçuna ilişkin verdiği, 18.01.2011 gün, 2010/8595 
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X. YARGILAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

A. Soruşturma ve Kovuşturma koşulları 

Reşit olmayanla cinsel ilişkide bulunma suçunun temel 
şeklinin takibi şikayete bağlıdır. TCK’nın 104/1 maddesinde 
düzenlenen bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması için 
mağdurun süresi içinde şikayet başvurusu yapması gerekir24. 

Cinsel dokunulmazlığa yönelik olarak işlenen bu suç ile 
mağdurun cinsel dokunulmazlığına müdahale edildiğinden, 
bu suça ilişkin şikayet hakkı doğrudan mağdurun kendisine 
aittir25. Mağdurun veli veya vasisinin şikayet hakkı bulunma-
maktadır. 

Mağdur, bu şikâyet hakkını, TCK’nın 73. maddesi uyarınca 
fiili ve faili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde kullanmalıdır. 
Mağdur ilk ilişkiye girdiği anda fiili ve faili öğrenmiş durumda-
dır. Mağdurun, maruz kaldığı eylemin bir suç olduğunu bilme-
mesinin bir önemi olmadığı kanısındayız26.

Esas ve 2011/82 Karar sayılı hükmünden hareketle.

24 “5237 sayılı TCK’nın 104. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki 
suçunun soruşturma ve kovuşturmasının şikayete tabi olması ve mağdurenin kol-
lukta alınan 18.02.2010 tarihli beyanında sanıktan şikayetçi olmadığını belirtmesi 
karşısında, vaki şikayet yokluğu nedeniyle kamu davasının düşmesine karar veril-
mesi gerekir.” (Y. 14. CD. 02.02.2017, 2016/5662 – 2017/421)

25 TANER, Fahri Gökçen; s. 344. Yargıtay’da bu görüştedir: “5237 sayılı TCK’nın 
104/1. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun şikâye-
te tâbi olup, suç tarihinde onbeş yaşından büyük olan mağdurenin soruşturma 
evresinde sanıktan şikâyetçi olmadığını bildirmesi karşısında, sanık hakkındaki 
kamu davasının 5237 sayılı TCK’nın 73/4 ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddeleri 
gereğince düşmesine karar verilmesi gerekir.” (Y. 14. CD. 18.01.2016, 2015/7349 
– 2016/359) Aynı yönde Y. 14. CD. 15.02.2016, 2014/3315 – 2016/1262 sayılı 
kararı.

26 TANER, Fahri Gökçen; s. 346. Aksi görüş için Bkz. ÖZBEK, Veli Özer/ KANBUR, 
M. Nihat/ DOĞAN, Koray/ BACAKSIZ, Pınar/ TEPE, İlker; yazarlar; mağdurun, 
maruz kaldığı fiilin suç olduğunu bilmemesi halinde, mağdurun bu durumu öğren-
diği yani maruz kaldığı fiilin suç olduğunu öğrendiği andan itibaren şikayet hakkını 
altı ay içinde kullanabileceği, zira, fiili bilme kavramının, fiilin hukuka aykırılık oluş-
turduğu yönünde bilgi sahibi olunması olduğu görüşündedir. Biz, şikayet süresini 
belirsiz olması ve belirsiz bir süre boyunca faili, mağdurun şikayeti tehdidi altında 
bırakması nedeniyle bu görüşe katılmıyoruz. Ayrıca “kanunu bilmemek mazeret 
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Bu sucun takibi şikâyete bağlı ise de, CMK’nın 253/5 mad-
desi hükmü uyarınca, uzlaşmaya tabi değildir. 

Reşit olmayanla cinsel ilişkide bulunma suçunun, faili ile 
mağduru arasında evlenme yasağının bulunması veya failin 
mağdurun bakımını üstlenen koruyucu aile olması veya failin 
evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesinde bakımını 
üstlenen kişi olması halinde, suçun soruşturulması ve kovuştu-
rulması şikayete bağlı değildir. 

B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge 
Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında 
Kanun’da mahkemelerin görev alanları düzenlenmiştir. Söz ko-
nusu görev hükümleri 6545 sayılı Kanun ile değiştirilmiş, sulh 
ceza mahkemeleri kaldırılmış, sulh ceza mahkemesinin göre-
vine giren davalar asliye ceza mahkemesinin görev alanına 
alınmıştır. 

5235 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca; “Kanunların ay-
rıca görevli kıldığı haller hariç kalmak üzere, sulh ceza hakim-
liği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava 
ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.” 

Aynı Kanunun 12. maddesi uyarınca; yağma, irtikap, kamu 
görevlisi tarafından işlenen resmi belgede sahtecilik, nitelikli 
dolandırıcılık ve hileli iflas suçları ile, ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezasını, müebbet hapis cezasını ve on yıldan fazla ha-
pis cezasını gerektiren suçlara ilişkin davalara bakma görevi 
ağır ceza mahkemelerine aittir. 

6545 sayılı Kanun ile TCK’nın 104/1 maddesinde düzen-
lenen reşit olmayanla cinsel ilişkide bulunma suçunun temel 
şeklinin cezası, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasını gerek-
tirdiğinden, bu suça ilişkin davalara bakma görevi asliye ceza 
mahkemesine aittir. 

sayılmaz” ilkesi, sadece failler için değil, mağdurlar için de geçerli olan bir ilkedir.
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Reşit olmayanla cinsel ilişkide bulunma suçunun failinin, 
suçun mağduru ile aralarında evlenme yasağının bulunması 
veya suçun failinin evlat edineceği çocuğun evlat edinme ön-
cesi bakımını üstlenen kişi olması veya suçun koruyucu aile 
ilişkisi çerçevesinde mağdurun koruma, bakım ve gözetim yü-
kümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde, faile on 
yıldan on beş yıla kadar hapis cezası verilir. Bu ceza miktarı 
itibarıyla bu durumda davaya bakma görevi ağır ceza mahke-
mesine ait olacaktır. 

Yetkili mahkeme, suçun işlendiği yer mahkemesidir (CMK 
12/1). Suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde, son icra 
hareketinin yapıldığı yer, temadi halinde işlenmiş ise temadinin 
sona erdiği yer, zincirleme olarak işlenmiş ise son suçun işlen-
diği yer mahkemesi yetkilidir (CMK 12/2). 

XI. SUÇUN YAPTIRIMI 

6545 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler sonucunda, reşit 
olmayanla cinsel ilişkide bulunma suçunun cezaları arttırılmış-
tır. 

Suçun temel şeklini düzenleyen TCK’nın 104/1 maddesin-
de düzenlenen halin oluşması halinde faile iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası verilebilecektir. 

Reşit olmayanla cinsel ilişkide bulunma suçunun failinin, 
suçun mağduru ile aralarında evlenme yasağının bulunması 
veya suçun failinin evlat edineceği çocuğun evlat edinme ön-
cesi bakımını üstlenen kişi olması veya suçun koruyucu aile 
ilişkisi çerçevesinde mağdurun koruma, bakım ve gözetim yü-
kümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde, faile on 
yıldan on beş yıla kadar hapis cezası verilir. 

SONUÇ

Anayasa’nın 41. maddesi uyarınca Devlet, çocukların koru-
ması ile ilgili gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Yine Ana-
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yasanın eşitlik ilkesini düzenleyen 10. maddesi uyarınca, ço-
cukların korunması için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı 
olarak değerlendirilemez. 

Çocuklara yönelik suçlar, her dönemde toplumlar için 
önemli olmuş ve bu suçlara karşı daha ağır yaptırımlar uygu-
lanması eğilimi içinde olunmuştur. Modern toplum, kendi ge-
leceği olarak gördüğü çocuğun korunmasına daha özel önem 
vermekte ve çocukların mutlu geleceklerinin sağlanması için 
çaba sarf edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Gelişen teknoloji ve iletişim kapsamında çocuklara yönelik 
suçlar arttığı gibi, bu suçların toplumun geniş kesimleri tarafın-
dan da duyulması yolu açılmıştır. Toplumun geniş kesimlerinin 
çocuğa yönelik suçları duyması ilk zamanlarda bu suçlara ve 
suçu işleyen kişilere karşı tepki doğurmuş ise de, zaman içe-
risinde bu suçların kanıksanması, olağan hale gelmesi yolunu 
açmıştır. Küçük yaştaki bir çocuğa babasının cinsel istismarda 
bulunması artık çok da şaşılan ve tepki duyulan bir suç ol-
maktan çıkmaya başlamıştır. Bu kanıksama ve olağan sayma 
hali, çocuklara yönelik cinsel istismar suçu işleme eğiliminde 
bulunanların suç işleme kararını güçlendirmiş ve bu kişilerin 
suçu işlemeleri halinde toplumun ağır tepkisine yönelik korku-
ları azalmıştır. 

Cinsel özgürlüğe karşı suçların failinin çocuk olması ve bu 
eylemlerin cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir 
nedene dayalı olarak gerçekleşmemesi halinde, fail çocuğun 
cezalandırılmasına değil iyileştirilmesine yönelik yaptırımlar 
belirlenmelidir. Çocukların gerek fail gerekse de mağdur ol-
dukları durumlarda korunması esas olmalıdır. 

Çocuk yaştaki evliliklerin önlenmesi için bu evliliklerin hu-
kuk ve toplum nezdinde meşruiyetlerinin ortadan kaldırılması 
gerekir. Çocukların evlenmesini hukuken meşru sayan anla-
yıştan vazgeçilmelidir. Bu anlamda; Çocuk yaşta evlenmeyi 
düzenleyen Türk Medeni Kanunu hükümleri kaldırılmalı ve 
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evlenme ehliyeti ile ergin olma yaşı eşitlenerek, onsekiz 
yaşından önce evlenmeye izin verilmemelidir. Çocukların 
evlendirilmesinin toplumsal meşuiyetinin ortadan kaldırılması 
için; çocukların gayri resmi birlikteliklerine izin veren, göz yu-
man, bunlara ilişkin dini veya toplumsal törenleri yapan, bu 
törenler için yer ve imkan temin eden kişilerin cezalandırılması 
sağlanmalıdır. 

TCK’nın 104. maddesinde yer alan “cinsel ilişkide bulun-
ma” kavramına açıklık getirilmeli, bu kavramın, sadece erkeğin 
cinsel organının karşısındaki kişinin cinsel organlarına girmesi 
olarak algılanması önlenmelidir. 

Çocukları ihmal ve istismardan korumanın toplumsal bir gö-
rev olduğu bilinmelidir. Toplumun tüm birey ve kurumları, ço-
cukların korunması konusunda duyarlı olmalı ve kendi kişisel, 
mesleki, siyasi, ticari yararlarını bir kenara bırakarak çocuğun 
yüksek yararını düşünerek davranmalıdır.
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Doç. Dr. Pınar Memiş KARTAL1

Suçu bildirmeme suçu ilk olarak 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nunu’nda öngörülmüştür. Bu hükmün benzeri düzenlemesinin 
765 sayılı eski TCK’da olduğu ileri sürülebilirse2 de tipiklik 
bakımından aynı olmadığını kısaca belirtmekte yarar vardır3. 
Suçu bildirmeme suçu, TCK’nın ikinci kitabının Millete ve Dev-
lete Karşı Suçlar ve Son Hükümler başlıklı dördüncü kısmının 
Adliyeye Karşı Suçlar başlıklı ikinci bölümünde yer alan 278. 
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “Suçu bildirmeme 
madde 278- (İptal: Anayasa Mahkemesinin 30/6/2011 tarihli 
ve E.:2010/52, K.:2011/113 sayılı Kararı ile.; Değişik: 2/7/2012-
6352/91 md.) (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara 
bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin 
sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili ma-
kamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre ce-
zalandırılır.

(3) Mağdurun onbeşyaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel 
veya ruhsal bakımdan engelli olan ya da hamileliği nedeniyle 
kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması ha-

1 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi.

2 YALVAÇ Gürsel, “Karşılaştırmalı-Gerekçeli İçtihatlı Türk Ceza Kanunu”, Adalet, 
Ankara 2008, sh. 1494-1495.

3 KOCASAKAL Ümit, “Suçu Bildirmeme Suçları”, Vedat, İstanbul 2017, sh. 10-11. 
Yazar 5237 sayılı TCK’da yer alan suçu bildirmeme ile Eski TCK’nın 151. Madde-
sinde yer alan fesadı bildirmeme suçları arasındaki benzer ve farklı yönleri ortaya 
koyarak karşılaştırma yapmakta ve O da iki suçun aynı olmadığını ifade etmekte-
dir. 
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linde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında 
artırılır.

(4) Tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler bakımından ceza-
ya hükmolunmaz. Ancak, suçu önleme yükümlülüğünün var-
lığı dolayısıyla ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.”. 

Suçu bildirmeme suçu madde metninde belirtildiği üzere 
Anayasa Mahkemesi tarafından nemo tenatur ilkesine aykırılık 
teşkil ettiği gerekçesi ile anayasaya aykırı bulunarak kısmen 
iptal edilmiş ve hükme yeni bir fıkra eklenmek suretiyle, tanık-
lıktan çekinme hakkı bulunanlar ile ilgili özel bir düzenleme ge-
tirilmiştir4. Bu değişikliğe ihtiyaç olup olmadığı tartışılabilirse 
de belirlilik bakımından kanaatimizce yerinde bir düzenleme 
olmuştur.

Suçu bildirmeme suçunun karşılaştırmalı hukukta da dü-
zenlendiğini tespit etmekteyiz. Alman CKm.138-139, Fransız 
CK m.434-1,2, İtalyan CK m.361-363, Avusturya CK. m. 286 
hükümleri çeşitli ülkelerde de bu suçların kanun içerisindeki 
düzenlendiği bölüm ya da işleniş biçimlerindeki unsurlar yö-
nünden bazı farklılıklarla düzenlendiğini görmekteyiz. 

Suçu bildirmeme suçunda işlenmekte olan ya da işlenmiş 
olup da sebebiyet verdiği neticeleri yönünden sınırlandırı-
labilir suç ile ilgili bir sınırlama getirilmediği için, failin bildiği 
kanunda öngörülen şartlarda her suç bakımından geçerlidir. 
Kişilere suçla mücadele bilincinin gelişmesi yönünde yapıcı 
bir düzenleme olarak görülen suçu bildirmeme suçu bildiril-
me yükümlülüğü yönünden belli suçlarla sınırlandırılmadığı ve 
bundan dolayı uygulama alanı yönünden oldukça geniş olma-
sı nedeniyle eleştirilmektedir5. 

4 ÜNVER Yener, Adliyeye Karşı Suçlar, Seçkin, Ankara 2012, sh. 275-276.

5 ARTUK Mehmet Emin/ GÖKÇEN Ahmet/ YENİDÜNYA Caner; “Ceza Hukuku Özel 
Hükümler”, 10. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2010, sh. 1062.
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Suçu bildirmeme suçu kendisinden sonra gelen düzenle-
melerle de (TCK.m.279 ve 280) birlikte değerlendirilecek olur-
sa bireyler, kamu görevlileri ve sağlık mensupları bakımından 
önemli bir hükümdür. Suçu bildirmeme suçu TCK.m.278’deki 
düzenleme biçimiyle bireylere işlenmekte olan ya da işlenmiş 
olmakla birlikte sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması 
mümkün olan bir suçu yetkili makamlara bildirme yükümlülüğü 
getirmekte ve adeta bu düzenleme ile birlikte kişilere çevrele-
rindeki olaylara karşı şüpheli olma yükü getirmektedir. Bu basit 
bir düzenleme değildir. Devlet işlenmekte olan suçu ya da iş-
lenmiş olmakla birlikte neticesi sınırlandırılabilecek olan suçu 
her zaman takip edemeyebileceğini bu suç ile kabul etmiş ve 
bireylerden suçlarla mücadeleye katılmalarını bu şekilde sağ-
lamaya çalışmıştır. 

I. KORUNAN HUKUKİ DEĞER

Suçu bildirmeme suçunda korunan hukuki değer tartışma-
lıdır. Bir görüşe göre adliyenin saygınlığı ve adalete olan gü-
ven6; korunan hukuki değerin temelde bir hakkı koruduğunu 
ileri süren bir görüşe göre adil yargılanma hakkı7 ve suçun dü-
zenlendiği yerin önemini ifade ederek, bu suçun düzenlenme-
si gereken yerin kamu barışına karşı suçlar olması gerektiğini 
ileri süren görüşe göre de korunmak istenen hukuki değerin 
toplum barışı olduğu8 vurgulanmaktadır. Yine değerli bir başka 
görüşe göre bu suçla korunan hukuki değer toplumsal daya-
nışmadır9. Son olarak bir görüş de suçla korunan hukuki yararı 
suçun önlenmesi ve ikincil olarak da adliye olarak ifade etmek-
tedir10.

6 MERAN Necati, Yeni Türk Ceza Kanununda Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin 
Suçlar, Seçkin, Ankara 2006, sh. 308.

7 ÜNVER, age., sh. 277.

8 KOCASAKAL, age.,sh.34.

9 ERDEM Mustafa Ruhan, “Suçu Bildirmeme Suçu”, in TBB 2009, s. 80, sh. 106.

10 TEZCAN Durmuş/ ERDEM Mustafa Ruhan/ ÖNOK Murat; “Teorik ve Pratik Ceza 
Özel Hukuku”, 8. Baskı, Seçkin, Ankara 2012, sh.929.
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Bizce bu suçla korunmak istenen hukuki değer, ceza yargı-
laması yürüyüşünün insan haklarına uygun bir biçimde yapıla-
bilmesi için adli makamların delillere en kısa ve hukuka uygun 
bir sürede elde etmesi amacına hizmet etmesi dolayısıyla adil 
yargılanma hakkıdır.

II. FAİL VE MAĞDUR

A. FAİL

Suçu bildirmeme suçunun mağdur yönünden bir özelliği 
yoktur. Bu suç kendisine göre özel hüküm olarak nitelendiri-
len kamu görevlisinin ya da sağlık mesleği mensubunun suçu 
bildirmemesinde11 olduğu gibi fail yönünden mahsus olma 
özelliği yoktur. Söz konusu hükümlerde belirtilen faillerin suçu 
görevleri gereği öğrenmeleri halinde özgü suçlar meydana 
gelecektir. İncelediğimiz suçu bildirmeme suçu yönünden bu 
şekilde bir sınırlama yoktur. Bu fiil yönünden kusur yeteneğine 
sahip herkes suçun faili olabilecektir. Tabii ki burada tanıklıktan 
çekinme hakkı bulunan kimseler yönünden bir cezasızlık hali 
öngörülmüş olduğunu hatırlatmakta yarar vardır. Bu düzenle-
menin bir hakkın icrası mı yoksa şahsi cezasızlık sebebi mi ol-
duğu tartışmasına ileride değinilecektir12. Bu istisnai hal, suça 
fail yönünden özgü bir nitelik katmamaktadır. 

Suçu bildirmeme, TCK.m.279 ve 280. maddelerinde öngö-
rülen tipik eyleme uymadığı takdirde, fiil TCK m.278’e uyuyor-
sa bu durumda fail ister kamu görevlisi, ister sağlık mesleği 
mensubu olsun, bu hüküm uygulanacaktır. Gerçekten de di-
ğer iki yasal düzenleme özgü nitelikte olup, TCK.m.278 genel 
bir hükümdür.

11 Aksi görüş için bkz., KOCASAKAL, age., sh. 17; Yazar eserinde TCK.m.279 ve 
280. Maddelerinde belirtilen suçların, TCK.m.278’de öngörülen suçu bildirmeme 
suçunun fail yönünden özel düzenlenmeler olmadığını ve ancak bu durumun so-
mut olayın özelliklerine göre belirlenebileceğini ifade etmektedir.

12 Doktrinde bir görüşe göre burada öngörülen bir şahsi cezasızlık hali değil, bir 
haktır. Bu da Anayasa’da dayanağı bulunan tanıklıktan çekinme hakkının bir so-
nucudur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ileride verilecektir. Bkz. KOCASAKAL, age., 
sh. 103.
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Hükmün düzenleniş biçiminden suçun mağdurunun da fail 
olabilme ihtimali üzerinde duran ÜNVER, bu konuda kanunilik 
ilkesine uygun bir düzenleme yapılarak söz konusu hükmün 
değiştirilmesi ve yanlış uygulamaların önüne geçilmesi gerek-
tiğini ifade etmektedir13.

Suçun failinin sadece vatandaş olabileceğini ifade eden 
KOCASAKAL, bunu vatandaşlık görevi olarak açıklamakta ve 
bir yabancının böyle bir görevi olmayacağını ifade etmekte-
dir14.

Biz bu suçta herkesin fail olabileceğini düşünmekteyiz.

B. MAĞDUR

Suçun mağduru toplum ve devlettir. İşlenmekte olan ya da 
işlenmiş olmakla birlikte neticeleri sınırlandırılabilecek olup bil-
dirilmeyen suçun mağdurunun suçu bildirmeme suçunun da 
mağduru olduğunu söyleyemeyiz. Doktrinde bu durum için, 
bildirilmeyen suçun mağdurunun bildirilmemeden ötürü suçu 
bildirmeme suçunda suçtan zarar gören olarak ortaya çıkabi-
leceğini ve bundan dolayı suçu bildirmeme suçundan görülen 
davaya müdahil olabileceği ifade edilmektedir15. Biz de aynı 
kanaatteyiz.

III. MADDİ UNSUR

Suçu bildirmeme suçu, işlenmekte olan suçu ya da işlenmiş 
olmakla birlikte neticesi sınırlandırılabilecek olan suçu yetkili 
makamlara bildirmeme şeklinde gerçekleşmektedir. Burada 
suç iki farklı şekilde işlenmektedir. İlki işlenmekte olan suçun 
bildirilmemesi; diğeri de işlenmiş bir suçun bildirilmemesidir. 
Her iki eylem de ihmali hareketle işlenmektedir. Fail bildirim 
yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. Burada dikkat edilme-

13 ÜNVER, age., sh. 279.

14 KOCASAKAL, age.,sh. 42.

15 İbid, sh. 42.
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si gereken hususun, failin bildirmesi gereken suçla ilgili inan-
dırıcı biçimde bilgi sahibi olması gerektiği ifade edilmektedir16. 
Özellikle cinsel dokunulmazlığa karşı suçların bildirilmemesi 
suretiyle ortaya çıkan suçu bildirmeme tartışması ileride daha 
da önem kazanacaktır. Anayasa Mahkemesinin kararına konu 
olayda da çocuk istismarının ebeveyn tarafından bildirilmeme-
si sonucu suçu bildirmeme suçu tartışıldığında17, bu eylemin 
tanıklıktan çekinme hakkı bulunmayan kişiler tarafından yerine 
getirilmemesi hali üzerinde durulmuş ve konunun önemi çeşitli 
olaylarla da gündeme gelmiştir18. 

Suçun yetkili makamlara bildirimi gereklidir. Yetkili makamın 
bilgisine ulaştığından emin olunmayan durumlarda bu yüküm-
lülüğün yerine getirilip getirilmediği tartışılmıştır19. Bildirimin 
yetkili makama ulaştırma yönünde çaba harcamış olan bir ki-
şinin eylemi, durumun hal ve şartlarına göre değerlendirilmesi 
gerekeceği; bildirimi yetkili makama yapma imkanı varken bu 
bildirimin yetkili makamlara ulaştırması elverişsiz vasıtalarla 
yapılması durumunda bildirimin yapılmamış olduğunun kabul 
edileceği ifade edilmektedir20.

İlk işleniş biçiminde fail, işlenmekte olan bir suça tanık ol-
duğunda örneğin bir kişinin hırsızlık, teşhircilik, yaralama gibi 
eylemlerin gerçekleşmekte olduğunu görüp, bunlara kayıtsız 
kalıp yetkili makamlara bildirmemesi halinde suç meydana 
gelecektir. Burada suçun fail tarafından önceden bilinmemesi 

16 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK, age., sh. 934.

17 KOCA Mahmut, “Çocuk İstismarında İhbar Yükümlülüğü”, in: İnönü Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, S.1, 2012, sh.117, (sh. 113-127)

18 Yazılı basında çıkan haberlerde de çocuk gebeliklerinin bildirilmemesinin bir suç 
olduğu ifade edilerek, çocuk istismarı ile her şekilde mücadele edilmesi vurgu-
lanmaktadır. Örnek bir haber için bkz.; http://www.gazetevatan.com/hamile-co-
cuk-skandalini-ortaya-cikaran-hastane-personeli-konustu-1136018-gundem/, 
erişim tarihi: 30/03/2018.

19 DÖNER İsa, “Suçu Bildirmeme Suçu, (TCK.m.278)”, in: Atatürk Üniversitesi Erzin-
can Hukuk Fakültesi Dergisi, C.IX, S.3-4, sh.77, (sh.63-94)

20 KOCASAKAL, age., sh. 78.

İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ 23 NİSAN 2018 ÖZEL YAYINI

- 68 -



ya da bir başka ifade ile işlenmekte olan suçta fikri birliğin 
olmaması önemlidir21. Çünkü fail işlenmekte olan fiile örneğin 
gözcülük yapıyorsa artık bu kişi işlenmekte olan eylemin faili 
olduğu için suçu bildirmeme suçundan da sorumlu tutulama-
yacaktır.

İkinci fiil ise işlenmiş, fakat sebebiyet verdiği neticeleri ha-
len sınırlandırılabilir suçu yetkili makamlara bildirmeme de 
suçu bildirmeme suçudur. Fail işlenmiş olan suçu bildirmedi-
ğinde değil, işlenmiş ve neticeleri halen sınırlandırılabilir ni-
telikte olan meydana gelmiş suçu bildirmediğinde sorumlu 
olacaktır. Bu önemlidir. Tesadüfen işlenmiş bir suçu öğrenen 
kişinin de bu suçtan sorumlu tutulabilmesi mümkün değildir. 
Aksi bir yorum maddenin uygulama alanını da genişletecektir. 

İşlenmiş, fakat sebebiyet verdiği neticeleri sınırlandırılabilir 
olmaktan maksat, ihbar edilmeyen suçun işlenmiş olması ge-
reklidir. İşlenmiş olan suçta neticenin failin elinde olmayan bir 
sebepten ötürü tamamlanamamış olması bir başka ifade ile te-
şebbüs aşamasında kalmış olması suçu bildirmeme suçunda 
işlenmiş suç olarak kabul edilmelidir. İcra hareketlerinin yarıda 
kesilmesi durumunda teşebbüsün meydana gelmesi halinde 
olayın gerçekleşme biçimi dikkate alınarak durum değerlendi-
rilmelidir. Burada icra hareketleri failin yakalanması dolayısıy-
la kesilmişse ve artık suçu bildirmeme suçundan bahsetmek 
mümkün olmayacaktır. Suç delillerini gizleme ve yok etmeden 
açılan davada Yargıtay’ın 16. Ceza Dairesi’nin E. 2016/442, 
K. 2016/4652, T. 1.7.2016 sayılı kararı22 “Somut olayda, sanık 
...’ın çalıştığı kahvehaneye getirilen motosikletin çalıntı oldu-
ğunu bildiği halde yetkili makamlara bildirmediği, iddianame-
de sevk maddesi olarak suçu bildirmeme suçu belirtilmemiş 

21 Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin E. 2014/21306, K. 2015/21181, T. 5.11.2015 kararında 
yer alan karşı oy yazısı da bu görüşü destekler niteliktedir. Karar için bkz., http://
www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=16cd-2016-442.htm&kw=%60su-
çu+bildirmeme+suçu%60#fm, erişim tarihi: 30/03/2018.

22 Yargıtay’ın 16. Ceza Dairesi’nin E. 2016/442, K. 2016/4652, T. 1.7.2016 sayılı ka-
rarı için bkz., http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=16cd-2016-442.
htm&kw=`suçu+bildirmeme+suçu`#fm., erişim tarihi: 30/03/2018.
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ise de, iddianame içeriğinde suçun unsurlarının anlatılmış ol-
ması karşısında ek savunma hakkı verilerek sanık hakkında 
suçu bildirmeme suçundan karar verilebileceği gözetilmeden, 
yazılı şekilde suç duyurusunda bulunulmasına karar verilme-
sinde isabet görülmediğinden anılan kararın kanun yararına 
bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir. Ancak iddianamede 
anlatılan fiilden dolayı beraat hükmü kurulması ve hükmün ke-
sinleşmesi karşısında, kesin hüküm etkisiyle aynı fiilden tekrar 
yargılama yapılamayacaktır” işlenmiş, fakat verdiği neticeleri 
sınırlandırılabilir suçu bildirmeme bakımından örnek teşkil et-
mektedir. 

İşlenmiş bir suçun tekrarının gerçekleşmesi muhakkak ise 
bu durumda işlenmiş suçu bildirmeyen kişi eylemini işlenmiş 
ve sebebiyet verdiği neticeleri sınırlandırılabilir olarak değer-
lendirmenin mümkün olup olmadığı sorusuna olumlu yanıt 
vermek güçtür. İşlenmiş bir suçun tekrarı muhakkak dahi olsa 
işlenenin sebebiyet verdiği neticeleri sınırlandırılabilir değilse 
artık TCK.m.278’in gerçekleştiği söylenemeyecektir. Doktrinde 
KOCASAKAL’ ın da belirttiği gibi aksi bir yorum hükmü geniş 
yorumlamak olacaktır.23 

Suçu bildirmeme suçu henüz işlenmemiş ama işlenmesi-
nin planlandığı bir eylemin bildirilmemesinde uygulanabilir 
mi sorusunun cevabı menfi olacaktır. Tipik eylem bu iki işleniş 
biçimini kapsamaktadır. Ceza kanunlarının dar yorumlanması 
temel ilkedir. İşlenmek üzere olan bir suçu bildirim yükümlülü-
ğüne ihtiyaç olup olmadığı sorunu tartışılabilir. ÜNVER bu so-
ruya Alman Ceza Kanunu’ nunda yer alan düzenlemeyi örnek 
vererek, suçla mücadele konusunda TCK’da ki bu eksikliğin 
derhal çözümlenmesi gerektiğine işaret etmektedir24. 

23 KOCASAKAL, age., sh. 71.

24 ÜNVER, age., sh. 288-289.
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IV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU

Suçu bildirmeme suçu yönünden çeşitli hukuka uygunluk 
sebepleri değerlendirilebilir. Kanaatimizce bu suç bakımından 
olayın hal ve şartlarına bağlı olarak hukuka uygunluk sebepleri 
değerlendirilebilir. Ancak mağduru devlet olan bir suçta ilgi-
linin rızası hukuka uygunluk sebebinin olmayacağını düşün-
mekteyiz. Ancak bildirilmeyen suçun takibinin şikayete bağlı 
olması ve bu suçta ilgilinin rızası hukuka uygunluk sebebinin 
varlığı ile hukuka uygun hale eğelen eylemin etkisi ile suçu 
bildirmeme suçunun da oluşmamış sayılacağının kabulü işin 
mantığı gereğidir.

KOCASAKAL, tanıklıktan çekinme hakkı olanlar yönünden 
hükümde yer alan düzenlemenin bir hakka ilişkin olduğunu ifa-
de ederek, bu kişiler yönünden hakkın icrası hukuka uygunluk 
sebebinin uygulanabileceğini belirtmektedir. Biz de bu görü-
şüne katılmaktayız. Kanunda ceza verilmez ifadesinden yola 
çıkılarak burada bir cezasızlık halinin değil, Anayasa’da öngö-
rülen tanıklıktan çekinme hakkının kullanılması olarak değer-
lendirmek gerektiği düşüncesindeyiz25.

V. MANEVİ UNSUR

Suçu bildirmeme kasten işlenen bir suçtur. Suçun taksirli 
hali düzenlenmediği için ayrıca bunun değerlendirilmesi ge-
rekmemektedir. Genel kast yeterlidir. Kanun özel kast arama-
mıştır. Suçun olası kastla işlenebileceği ifade edilmektedir26. 

Aksi görüşte olanlar da bu suçun olası kastla işlenemeye-
ceğini ifade etmektedir. Bu görüşte olan ÖZGENÇ kanunun 
lafzında yer almayıp gerekçede kullanılan “bilinmesine rağ-
men” veya “haberdar olunmasına rağmen” ifadeleri ile birlikte 
değerlendirmek gerektiğini ve bu nedenle olası kastın gerçek-

25 KOCASAKAL, age., sh. 105

26 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK, age., sh. 935; ÜNVER, age., sh. 317.
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leşmeyeceğini27; aynı görüşte olup gerekçesi farklı olan diğer 
görüş de suçun belirgin kastla işlenebileceğini kaldı ki bu su-
çun neticesi harekete bitişik bir suç olması dolayısıyla da olası 
kastı belirlemenin mümkün olmadığını ifade etmektedir28. 

Failin, meydana gelen suçun önemsememesi ve bundan 
dolayı suçun bildirmemesi durumunda kanaatimizce olası 
kastın burada var olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Olası kast her 
suç biçiminde görülmemektedir. Ancak bu eylemde biz de 
olası kastın mümkün olduğunu, kişinin meydana gelen suçla 
ilgili bildirimde bulunup bulunmama konusunda umursamaz-
lığının olası kast olarak yorumlanabileceğini düşünmekteyiz. 

VI. SUÇA TESİR EDEN SEBEPLER

Suçu bildirmeme suçunda mağdurun onbeş yaşını bitirme-
miş bir çocuk olması, bedensel veya ruhsal bakımdan engelli 
olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak du-
rumda bulunan kimse olması halinde suçun cezası yarı ora-
nında arttırılacaktır. 

Mağdurun onbeş yaşını doldurmamış olması gereklidir. Di-
ğer çocuklar bakımından bu sebep uygulanmayacaktır.

VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ

Suçun özel görünüm biçimleri olan teşebbüs, iştirak ve iç-
tima halleri bu bölümde incelenecektir. Teşebbüs bakımından 
tartışmalı olmayan bir suç tipidir. 

1. TEŞEBBÜS

Suçu bildirmeme suçu ihmali bir suç olması dolayısıyla, te-
şebbüse elverişli değildir. Dolayısıyla bu suç bakımından te-
şebbüs söz konusu olmayacaktır. 

27 ÖZGENÇ İzzet, “İcrai Suça İhmali Hareketle İştirak: Anayasa Mahkemesi’nin Bir 
Kararı Üzerine Değerlendirmeler” in: Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, C.2, S. 
1-2, sh.5. (sh.1-10) 2014, 

28 KOCASAKAL, age., sh. 112.

İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ 23 NİSAN 2018 ÖZEL YAYINI

- 72 -



2. İŞTİRAK

İştirak bakımından genel kurallar uygulanacaktır. Bildirim 
yükümlülüğünü yerine getirmeme konusunda azmettirme ya 
da yardım etme bakımından TCK hükümleri uygulanacaktır. 
Suçu bildirme konusunda yükümlü olan kişinin bildirimde bu-
lunmasını engelleyen kişinin durumunun değerlendirilmesinde 
bir görüş bu eylemin suçu bildirmeme suçuna iştirak olarak29; 
diğer görüş ise dolayısıyla fail olarak nitelendirilerek sorumlu 
tutulması gerektiğini ifade etmektedir. Biz bu iki halin de olayın 
ve failin durumuna göre gerçekleşebileceğini düşünmekteyiz. 

3. İÇTİMA

Suçu bildirmeme suçu zincirleme ve fikri içtima bakımın-
dan elverişli bir suçtur. TCK.m.43 ve 44. maddeler bu suç ba-
kımından uygulanacaktır. 

Zincirleme suç bakımından da kanaatimizce tartışmalı bir 
durum bulunmamaktadır. Fail birden fazla suçu öğrense ve 
bunları bildirmese bildirimde bulunmadığı kadar suçu bildir-
memeden değil, tek bir fiilden sorumlu tutulacaktır30.

Doktrinde tartışılan husus TCK.m. 98’de öngörülen yarım 
ve bildirim yükümlülüğünün ihmali ile TCK.m.278 arasındaki 
ilişkidir. Bir görüş TCK.m.278’in, TCK.m.98’e göre özel norm 
olduğunu ve bu bakımdan TCK.m.278’in uygulanacağını ifa-
de etmektedir31. Bir diğer görüş iki hüküm arasında özel-genel 
norm ilişkisi bulunmadığını, her iki hükmün konularının ve ko-
rudukları hukuki değerlerin farklı olması dolayısıyla olaya göre 
çözümlenmesi gerektiğini ifade etmektedir32. Biz de aynı ge-
rekçelerle bu son görüşü savunmaktayız.

29 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK, age, sh. 937; ERDEM Mustafa Ruhan, “Suçu Bildirme-
me Suçu (TCK.m.278)”, in: TBB Dergisi, S:80, Ankara 2009, sh.119 (sh. 105-120).

30 KOCASAKAL, age., sh. 122.

31 TEZCAN/ERDEM/ÖNOK, age., sh. 937.

32 KOCASAKAL, age., sh. 120-121.
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İçtima konusunda bir diğer tartışma da TCK.m. 278’in, 
TCK.m.279 ve 280’e göre genel norm olması bakımından 
yapılmaktadır33. Bu durumda her olay kendi içerisinde tipik 
eylemin özelliklerine göre nitelendirilecek ve olayın, faillerin 
özelliklerine göre çözümlenecektir. Faillerin kamu görevlisi ya 
da sağlık mesleği mensubu olmaları tek başına TCK.m.278’in 
uygulanmasını ortadan kaldırmamaktadır. 

VIII. YAPTIRIM VE USUL

Suçu bildirmeme suçunda failin bir yıla kadar hapis ceza-
sı ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Alt sınır öngörülmemiş 
olsa da TCK.m.49 çerçevesinde bir aydır. Kısa süreli hapis 
cezası olarak nitelendirilen bu ceza ertelenebileceği gibi, fail 
hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da ve-
rilebilecektir. Bu kısa süreli hapis cezaları seçenek yaptırımlara 
çevrilebileceğini hüküm altına alan TCK.m.50, burada da uy-
gulama alanı bulabilecektir.

Suçu bildirmeme suçunda yetkili mahkeme asliye ceza 
mahkemesidir. (5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemele-
ri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanun m.11). Görev genel kurallar çerçevesinde, 
suçun işlendiği yer asliye ceza mahkemesi olarak belirlene-
cektir. 

33 ÜNVER, age., sh. 305-306
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SIRRIN SAKLANMASI VE SUÇUN 

Av. Ebru DEMİRALP

İcra etmiş oldukları meslek sebebiyle elde ettikleri ve sır 
niteliği taşıyan birtakım bilgilerin suç oluşturma ihtimali karşı-
sında, gerek özel sektör çalışanlarının, gerekse kamu görev-
lilerinin ne şekilde hareket etmesi gerektiği ve Fransız Huku-
kunda kanunkoyucunun sır saklama yükümlülüğü ve bununla 
görünürde çelişen suçu bildirme yükümlülüğünden hangisine 
daha fazla önem verdiği hususuna değinmek isteriz. 

Gerek kamu görevlileri, gerekse diğer profesyoneller açı-
sından yasalar öncelikle bir sır saklama yükümlülüğü öngör-
müştür. Kamu görevlilerine getirilen sır saklama yükümlülüğü 
açısından, Memurların Hak ve Yükümlülüklerine dair 83-634 
sayı ve 13 Temmuz 1983 tarihli Kanunu’nun 26. maddesi, Ceza 
Kanunu’nun belirlediği kurallar çerçevesinde memurların mes-
lek sırlarını saklamakla yükümlü olduklarını öngörmüştür. Ay-
rıca Fransız Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 40/2. maddesi 
uyarınca: “Görevinin ifası sırasında bir suçun işlendiğine ilişkin 
bilgi sahibi olan her yetkili, kamu görevlisi ve memur, Cumhuri-
yet Başsavcılığı’na en kısa sürede bu suçu bildirmeli ve suça 
ilişkin tüm bilgi, tutanak ve kararları Savcılığa teslim etmelidir.” 
Anılan maddeden de anlaşılacağı üzere her memur, görevinin 
ifası sırasında varlığından haberdar olduğu suçları bildirmekle 
yükümlendirilmiştir. Burada kanunkoyucu “memur” kavramını 
geniş anlamda ele alarak, bu yükümlülüğü tüm kamu görev-
lileri açısından getirmiştir. Bu hükmün varlığına rağmen, suçu 
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bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere karşı herhangi 
bir yaptırım da öngörülmemiştir. Fransız Yargıtay’ı da bu yönde 
içtihat geliştirerek, kamu görevlilerinin suçu bildirmemeleri du-
rumunda ceza sorumlulukları olmayacağını belirtmiştir. Ancak 
kamu görevlilerinin de, diğer her profesyonel gibi, bazı durum-
larda suçu bildirmemesi suç oluşturmaktadır. 

Diğer profesyoneller açısından Fransız Ceza Kanunu’nun 
226-13. maddesi uyarınca fiilen veya mesleği sebebiyle veya 
verilen daimi ya da geçici bir görev nedeniyle kendisine sır 
niteliğinde bir bilgi verilmiş olan kişi, bu bilgiyi paylaşması 
halinde bir yıl hapis cezası ve 15.000 Euro adli para cezası 
ile cezalandırılır. Bu madde devamındaki 226-14. madde ise 
226-13. maddesinde yer alan hükmün, Kanununun sırrın açığa 
vurulmasına izin verdiği hallerde uygulanamayacağını öngör-
müştür. Bu sınırlama, yukarıda anmış olduğumuz 13 Temmuz 
1983 tarihli Kanunu’nun 26. maddesinde de yer almaktadır. 

Anılan hükümlerden yola çıkarak ve bireylerin güvenliğini 
sağlamak amacının zamanla önem kazanmasıyla sır saklama 
yükümlülüğünü hafifleterek profesyonellere kimi zaman bilgi 
paylaşımında bulunma hakkı tanınmış, kimi zaman ihbar etme 
ve tanıklık etme zorunluluğu öngörülmüş, kimi zaman ise ihbar 
etme yükümlülüğünü mutlak bir yükümlülük olarak belirlenmiştir. 

Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki Fransız Ceza Hu-
kukunda suçlar bakımında bir ayrıma gidilerek suçları ağır suç 
(örneğin nitelikli cinsel saldırı suçu) ve cünha (örneğin cinsel 
saldırı) iki ayrı başlık altında toplanmaktadır. Fransız Ceza Ka-
nunu’nun 434-1. maddesi uyarınca, ağır bir suçun sonuçlarının 
hala önlenebilme veya hafifletilebilme ihtimali olması ya da bu 
ağır suçun faillerin önlenebilecek başkaca ağır suçlar işlemeri 
ihtimali olması durumunda, bu durum ile ilgili bilgisi olan kişi-
ler, doğrudan adli ve idari makamları bu konu hakkında bil-
dirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler 
için Kanun, üç yıl hapis cezası ve 45.000 Euro tutarında adli 
para cezası öngörmüştür. Ancak yine bu maddede, meslek-
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leri sebebiyle gizlilik ilkesine tabii profesyonellerin bu madde 
hükümlerine tabi olmadığı belirtilmektedir. Dolayısıyla, her ne 
kadar bu madde ağır suçlar açısından bir ihbar zorunluluğu 
ortaya koymuşsa da, bu zorunluluk cünhaları kapsamamakta 
ve meslekleri nedeniyle elde ettikleri sırrı saklamak zorunda 
olan profesyoneller açısından uygulanmamaktadır. Burada ka-
nunkoyucu, sır saklamakla yükümlü profesyonellere bir özgür-
lük alanı bırakarak, ağır suçları dahi bildirmemesini herhangi 
bir yaptırıma tabi tutmamıştır. 

Aile içi şiddet ve istismarı önlemek amacıyla kanunkoyucu 
434-3. maddede yer alan hükme yer vermiştir. Bu hükümde 
bir çocuğa karşı veya yaşı, hastalığı, sakatlığı, bedensel ya 
da zihinsel bir engel veya gebelik hali sebebiyle kendini koru-
yamayan bir kişiye karşı işlenmiş özgürlükten mahrum etme, 
kötü muamele veya cinsel taciz ya da istismar eylemlerinden 
haberdar olan şahısların bu gibi durumları adli veya idari ma-
kamlara bildirmemesi halinde, bu şahıslar üç yıl hapis cezası 
ve 45.000 Euro adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak ka-
nunkoyucu mesleki sır saklamakla yükümlü profesyoneller açı-
sından bir istisna getirerek, bu kişilerin kanunla aksi öngörül-
mediği hallerde, 226-13. madde yer alan koşullar dahilinde bu 
yükümlülükten muaf olduklarını belirtmektedir. Dolayısıyla bu 
profesyoneller olayları bildirmek (ki böyle bir durumda mesleki 
sırrı saklama yükümlülüğün ihlali sebebiyle sorumluluklarına 
gidilemeyecektir) veya bildirmemek (ki bu durumda suçu ih-
bar etmemiş olmaktan kaynaklı bir sorumlulukları söz konusu 
olmayacaktır) arasında bir seçim yapma hakkına sahiptirler. 
Bu hüküm özellikle doktorlar açısından önem taşımaktadır. Zira 
doktorlar mağdurun çocuk olması durumunda, çocuğun rızası 
aranmaksızın kötü muameleyi doğrudan Cumhuriyet Başsav-
cılığına bildirebilmektedir (Fransız Ceza Kanunu md. 216-4). 

Bazı durumlarda ise kanunkoyucu mutlak bir bildirme yü-
kümlülüğü öngörmüştür. Daha önce de belirtmiş olduğumuz 
üzere, 434-3. madde, mesleki sırrı saklamakla yükümlü pro-
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fesyonellerin bu maddede yer alan hükümlerden, kanunun 
aksini öngördüğü haller hariç olmak üzere, muaf tutulduğunu 
belirtmektedir. Ancak Sosyal Eylemler ve Aileler hakkındaki 
Kanun’un L226-2-1. maddesi uyarınca, çocuğun korunması-
na yönelik politikaları uygulayan veya bu yönde destek veren 
herkes, tehlike altında olan veya olma ihtimali bulunan çocuk-
lara ilişkin endişe verici bilgileri gecikme olmaksızın il meclisi 
başkanına bildirmekle yükümlüdür. Ancak, sır saklamakla yü-
kümlü profesyoneller, sadece çocuğun korunmasına yönelik 
amacın gerçekleşmesini sağlayacak bilgileri kendi aralarında 
paylaşma yetkisine sahiptirler (md. L226-2-2).

Fransa’nın çocuklara yönelik sosyal yardım1 ile bağlantılı 
görevleri kapsamında çalışan herkes mesleklerinden kaynaklı 
sırları saklamakla yükümlüdür. Ancak, bu kişilerin ayrıca gö-
revlerini icra ederken elde etmiş oldukları ve çocukların ve 
ailelerin yararlanabileceği tedbirlerin belirlenmesi açısından 
ihtiyaç duyulan bilgiler ile kötü muamele mağduru çocuklar 
hakkındaki bilgileri il meclisi başkanına derhal bildirmekle yü-
kümlüdürler. Her ne kadar Sosyal Eylemler ve Aileler hakkın-
daki Kanun’da bu nitelikteki eylemlerin bildirilmemesi cezai bir 
yaptırıma tabi tutulmamışsa da, bildirim yükümlülüğünü ihlal, 
mesleğin icrasındaki ihmali hareket olarak ele alınarak, disiplin 
soruşturması yürütülmesine sebep olabilecektir. Ancak, dokt-
rinde bazı yazarlar, eylemlerin çocuğa karşı kötü muamele 
oluşturduğu durumlarda, çocuğun korunmasında aktif olarak 
çalışan özel sektör veya kamu çalışanlarının bu suçu bildirme-
mesinin Fransız Ceza Kanunu’nun 434-3. maddesinde öngö-
rülen suçu işlemiş olacağını düşünmektedir. 

Fransız Çocuk Koruma Kanununda yapılan değişikliklerden 
bu yana, il meclisi başkanı da tehlike altındaki bir çocuğun 
durumu derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmekle yüküm-
lüdür. 

1 “Aide Sociale a l’Enfance”: Sosyal Eylemler ve Aileler hakkındaki Kanun’un L221-
1. maddesi ile kurulmuş olan ve doğrudan devlete bağlı olarak, şahsa bağlı veya 
toplumsal önleyici politikalarla çocukların ve ailelerinin kötü muameleye karşı ko-
runmasına yönelik hedeflerin sallanmasını amaçlayan kurumdur. 
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Son olarak, Fransız Ceza Kanunun’da yer alan ve mutlak 
bir suçu bildirme yükümlülüğü ortaya koyan iki ayrı madde 
üzerinde durmak isteriz. Bunlardan ilki 434-4-1. maddedir. Bu 
maddeye göre, Onbeş yaşından küçük bir çocuğun kaybol-
duğuna dair bilgiyi, arama işlemlerini engellemek veya gecik-
tirmek amacıyla adli ve idari makamlarla paylaşmayan kişiler, 
iki senelik hapis cezası ve 30.000 Euro adli para cezası ile ce-
zalandırılmaktadır. Bu noktada önemli olan, kanunkoyucunun 
meslekleri sebebiyle elde ettikleri ve sır niteliği taşıyan bilgileri 
saklamakla yükümlü profesyonelleri bu maddenin kapsamı dı-
şında tutmamış, bu gibi durumlarda profesyonellere özgürlük 
alanı tanımamıştır. 

Bir diğer madde ise, Fransız Ceza Kanunu’nun 223-6. mad-
desidir. Bu madde uyarınca, kendisi veya üçüncü kişiler açı-
sından tehlike oluşturmaması kaydıyla, ağır bir suçun veya 
vücut bütünlüğüne karşı işlenen bir cünhanın işlenmesine 
ani bir hareketiyle engel olabilecek iken, bu durumu kasten 
engellemeyen kişi hakkında beş yıl hapis cezası ve 75.000 
Euro adli para cezasına hükmolunur. Kendisi veya üçüncü ki-
şiler açısından tehlike oluşturmaması kaydıyla, tenlike altında 
olan bir kişiye kendi fiilleri ile veya başkalarının yardım etmesi-
ni sağlayarak yardım etmekten kasten kaçınan kişiler de aynı 
yaptırıma tabi tutulur. Ancak, her ne kadar bu hüküm ile bir 
bildirim yükümlülüğü öngörülmemişse de, meslekleri itibariyle 
elde ettikleri sırları saklamakla yükümlü oldukları gerekçesiyle 
bu madde hükmünde yer alan eylemi gerçekleştiren kişilerin 
yaptırımdan muaf tutulmaları söz konusu olmayacaktır. 

Görüldüğü üzere Fransız Hukukunda, icra edilen meslek 
sebebiyle elde edilen sırların saklanması ve böylece bu sırla-
rı veren kişilerin gerek mahremiyetlerini gerekse mesleği icra 
eden kişilere karşı duydukları güveni korumak büyük önem arz 
etmektedir. Sır saklamak çoğu zaman suçu bildirme yüküm-
lülüğünün önüne geçmektedir. Ancak, bu yükümlülük, hiçbir 
zaman kişilerin ciddi ve halihazırda var olan tehlikelere karşı 
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korunmasının önüne geçmemelidir. Ancak, kanunkoyucunun 
çoğu durumda profesyonellere ve kamu görevlilerine bir öz-
gürlük alanı tanıyarak suç oluşturan bilgileri paylaşma ya da 
paylaşmama noktasında özgürlük tanıması da, yazımızın ba-
şında sormuş olduğumuz soruya bir cevap niteliği taşımakta-
dır: her ne kadar sır saklama yükümlülüğü ciddi bir şekilde 
korunmakta olsa da, vicdani gerekçelerle suç oluşturan ey-
lemleri açıklayan profesyoneller ve kamu görevlileri, sırrın açık-
lanması sebebiyle hiçbir yaptırıma tabi olmamaktadır. 
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Elif YORGANCIOĞLU1

Çocukların Internet teknolojilerini kullanımı yasa koyucu, 
aileler, eğitimciler, ruh sağlığı uzmanları tarafından sık sık gün-
deme getirilirken, çocukların Internet kullanımı sıklıkla araş-
tırmalara da konu olmaktadır. Çocukların Internet’i nasıl kul-
lanması ve Internet’ten nasıl faydalanması gerektiği, ailelerin 
çocuklarının Internet kullanımını nasıl denetleyeceği, Internet 
teknolojilerinin çocuklar üzerindeki etkileri, Internet erişimine 
ilişkin yasal düzenlemelerin nasıl olacağı, çevrimdışı ve çevri-
miçi bilgisayar oyunlarının içerdiği tehditler, çocukların sosyal 
medya kullanımına kadar birçok konu uzmanlarca tartışılmaya 
devam etmektedir.

Bu tartışmalar ışığında Türkiye’de Internet’e ilişkin yasal dü-
zenlemeler ve çocukların Internet’e erişimlerine ilişkin araştır-
malar kısaca değerlendirilmiştir.

Giriş

Internet çağımızın en ön önemli iletişim ve haberleşme 
aracı olup, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline 
gelmiştir. Internet, birden fazla haberleşme ağının (network) 
birlikte meydana getirdikleri bir iletişim ortamıdır. 2

1 Avukat, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi

2 Avşar, Zakir, Öngören Gürsel, Internet Hukuku, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Ankara, Avşaroğlu Matbaası, 2009, sf.7
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Sanal gerçeklik (virtual reality), yapay zeka (artificial intel-
ligence) ve nesnelerin Interneti (Internet of Things) geleceği 
şekillendirecek kavramlar olarak olarak hayatımıza girmiş ve 
bu teknolojik gelişmeler hukuk düzenini de şekillendirmeye 
başlamıştır.

Türkiye’deki Yasal Düzenleme

Ülkemizde Internet ortamında yapılan yayınların düzenlen-
mesine ilişkin olarak, “5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suç-
larla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun” 23/5/2007 tarih-
li resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe girmiştir. 5651 sayılı 
Kanun’un amaç ve kapsamında, içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, 
erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülük 
ve sorumlulukları ile Internet ortamında işlenen belirli suçlarla, 
içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin 
esas ve usûlleri düzenlemek olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Kanun zaman içerisinde birçok kez değiştirilmiş, kimi za-
man yapılan değişiklikler Anayasa Mahkemesi’nce iptal edil-
miştir. 

Kanunun 8. maddesi uyarınca;

“...

1) İntihara yönlendirme (madde 84), 

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaş-
tırma (madde 190), 

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 

5) Müstehcenlik (madde 226), 

6) Fuhuş (madde 227), 7) Kumar oynanması için yer ve im-
kân sağlama (madde 228), suçları. 
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b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen 
Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar

Internet ortamında yapılan ve içeriği yukarıda sayılan suç-
ların oluştuğu hususunda yeterli şüphe bulunan yayınlarla ilgili 
olarak erişimin engellenmesine karar verilebilmektedir. 

Maddenin 4. fıkrası,

“İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların 
içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde 
veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği 
birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) ve (6) numaralı alt bent-
lerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin 
engellenmesi kararı re’sen Başkan tarafından verilir. Bu karar, 
erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi is-
tenir.”

Hükmünü içermekte olup, “a ilgili hüküm 7/2/2018 tarihli ve 
30325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahke-
mesinin 15/11/2017 tarihli ve E.: 2015/76, K.: 2017/153 sayılı 
Kararı ile; a fıkranın birinci cümlesinde yer alan “İçeriği birin-
ci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer 
sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde…” ibaresi, bu 
Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) 
numaralı alt bendi yönünden; b) Bu fıkranın birinci cümlesin-
de, 15/8/2016 tarihli ve 671 sayılı KHK’nin 21 inci maddesiyle 
değiştirilmesinden önce yer alan “…yayınlara ilişkin olarak eri-
şimin engellenmesi kararı re’sen Başkanlık tarafından verilir.” 
ibaresi, “İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan ya-
yınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması 
halinde…” ibaresi ve bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi yönünden; iptal 
edilmiştir.”3

3 Anayasa Mahkemesinin 15/11/2017 tarihli ve E.: 2015/76, K.: 2017/153 sayılı Ka-
rarı, (Çevirimiçi), http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180207-7.pdf, 
28 Mart 2018
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AYM BTK Başkanlığının 5651 sayılı kanunun 8. maddesi 
kapsamında mahkeme kararı olmaksızın TCK’de suç sayılan 
birtakım fiillerin ve Atatürk’ün korunması kanunu kapsamında 
suç sayılan fiilerin işlendiğinin tespitinde hakim kararı olmak-
sızın müdahele edebileceğinden bahsedilerek, bu kapsamda 
yer alan çocuğun cinsel istismarı, fuhuş ve müstehcenlik içe-
ren yayınlar yönünden, bu yayınların paylaşıldığı sosyal med-
ya platformlarında, sırf bu yayınları engellemek için, mahkeme 
kararı olmaksızın tümden site engellemesine yönelik karar al-
ması halinde, Anayasa 22. maddesi gereği temel haklardan 
sayılan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğinden bahisle; ka-
nunilik ilkesinin şeklen olmayıp belirlilik içeren bir uygulaması-
nın olması gerekliliğinden ve karara konu idari yetkinin kanunla 
tahsis edilmiş olmasının yalnız başına belirlilik ilkesini karşıla-
mayacağına ve bu noktadaki belirsizliğin her ne kadar inter-
net aleminde çocuklar gibi korunması gereken kişiler lehine bir 
engelleme yapılması söz konusu olsa da tümden site engelle-
me yetkisinin yasal olmadığına binaen, kurumun bu yetkisinin 
iptaline karar vermiştir.

8. maddeye konu erişim engelleme kararları genellikle Bil-
gi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Internet 
Servis Sağlayıcıları’na bildirilmekte ve erişimin engellenmesi 
kararının gereği, en geç kararın bildirilmesi anından itibaren 
4 saat içinde Internet Servis Sağlayıcıları tarafından yerine ge-
tirilmektedir. 

İlgili Kanun maddesi her ne kadar sadece çocuklara yö-
nelik kapsamlı bir düzenlemeyi içermese de içeriği yönünden 
çocukların fiziksel ve psikolojik anlamda olumsuz etkilenmele-
rini önlemeye yönelik bir kapsama da sahiptir. 

Kanunun genel gerekçesinde ise, Anayasanın «Ailenin 
korunması” başlıklı 41’inci maddesine atıfla, “Devlet, ailenin 
huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması 
ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak 
için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar” hükmüne değinilmiş, 
“Gençliğin korunması” başlıklı 58’inci maddesinde de “Devlet, 
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istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet 
ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Dev-
letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kal-
dırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini 
sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, 
uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü 
alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirle-
ri alır.” hükmüne atıf yapılmıştır.4 5651 sayılı Kanun ile aileyi, 
çocukları ve gençleri Internet dahil elektronik iletişim araçla-
rının suiistimal edilmesi suretiyle uyuşturucu ve uyarıcı mad-
de alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, kumar ve 
benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden yayınların içeriklerinden 
korumak için gerekli önleyici tedbirlerin alınması amaçlandığı; 
elektronik ortamda çocuğa, gençliğe ve aileye yönelik ağır ve 
vahim nitelikteki saldırıların önlenmesini teminen gereken ya-
sal düzenlemenin yapılması sağlanmış olduğu ifade edilmiştir. 

Kanun gerekçesinde her ne kadar çocukların ve gençlerin 
korunmasının esas olduğu ifade edilse de Kanun’a birçok tor-
ba Kanun ile eklemeler yapılmış, Anayasa Mahkemesi karar-
larıyla kimi hükümleri iptal edilmiştir. Özellikle BTK’nın erişim 
engellemelerdeki tekil yetkisi, erişim engelleme kararlarının 
Servis Sağlayıcılara gönderimini üstlenen Erişim Sağlayıcılar 
Birliği’nin kuruluşu ve görevleri sıkça tartışılmış ve ESB’nin ku-
ruluşu davalara konu olmuştur. 

İfade özgürlüğü demokratik toplumun temeli olup, düşün-
ce araçları da ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmek 
durumundadır. Internet’in ifade özgürlüğünü kullanmada çok 
önemli bir araç olduğu da ortadadır. AHİS’in 10. maddesinin 
ikinci fırkasına göre, ifade özgürlüğüne yapılacak bir sınırlama, 
kanun tarafından öngörülmüş olmak, demokratik toplum için 
gerekli olmak ve ikinci fıkra da belirtilen sınırlı sayıdaki meşru 
amaçlardan birini taşımak şartı ile meşru görülebilmektedir. 

4 (Çevirimiçi), http://mevzuat.tbmm.gov.tr/mevzuat/faces/kanunmaddeleri?_adf.
ctrl-state=nk37m4l4d_19&pkanunlarno=51984&pkanunnumarasi=5651, 28 Mart 
2018
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Türkiye’de erişim engelleme çocuğun korunmasından çok 
hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik ilkeleri ve sansür başlıkları 
altında tartışılmaktadır. Özellikle bilgiye erişimi kısıtlayacak ka-
dar fazla uygulanan bir erişim engelleme sansür olarak nite-
lenmekte ve açıkça kişi hak ve özgürlüklerini sınırlamaktır.

Bu bağlamda 5651 Erişim Engellemeleri birey-toplum-dev-
let ilişkisinin iyi dengelenebilmesi için kamusal yasamın du-
yarlı alanların, “kamu yararı” ve “kamu düzeni”ne uygun olarak 
düzenlenmesi gerekmektedir. BTK’nın Internet teknolojilerinin 
geliştirilmesi rekabetin gözetilmesi için yapabileceği bir çok 
çalışma varken bağımsız ve tarafsız bir yapı olmadığı, “özgür-
lük karakolu” olduğu yönünde tartışmalar devam etmektedir. 

15 Nisan 2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yınlanan 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 29. maddesi 
ile 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlen-
mesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edil-
mesi Hakkında Kanun’un 8. maddesinden sonra gelmek üzere 
kanuna bir de 8/A maddesi eklenmiştir. 27/03/2015 tarihinde 
eklenen 8/A maddesine göre, Başbakanlık veya millî güven-
lik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi 
veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üze-
rine Başkan tarafından Internet ortamında yer alan yayınla ilgili 
olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı 
verilmektedir.

Kanun’a eklenen bu maddeyle millî güvenlik ve kamu düze-
ninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağ-
lığın korunması gerekçeleri ile Başbakanlık veya millî güvenlik 
ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi 
veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üze-
rine Başkan tarafından Internet ortamında yer alan yayınla ilgili 
olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı 
verilebilmektedir. Söz konusu düzenleme erişim engelleme ko-
nusunda çok geniş yetkiler vermekte olup, anılan maddelerin 
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Anayasa’nın 26. maddesi ve AHİS’in 10. maddesiyle güvence 
altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiği değerlendirilmekte-
dir 5. 

Yine Kanun’un 2014 yılında değiştirilen 9. maddesinde içe-
riğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi düzenle-
miş, madde metninde;

“MADDE 9- (Değişik: 6/2/2014-6518/93 md.) (1) Internet or-
tamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal 
edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve ku-
ruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer 
sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından 
çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine 
başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir

...”

denilmiştir. Bu kapsamda verilen kararların doğrudan Eri-
şim Sağlayıcılar Birliğine (ESB) gönderileceği hüküm altına 
alınmıştır.

Bununla birlikte, Kanun özel hayatın gizliliği nedeniyle içe-
riğe erişimin engellenmesi başlıklı 9/A maddesinde de içeriğe 
erişimin engellenmesi yöntemiyle erişimin engellenmesine ka-
rar verilebilmesini düzenlemektedir. Kanunun 9/A maddesine 
göre, Internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel 
hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma 
doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin 
uygulanmasını isteyebilmektedir. 

Bununla birlikte her ne kadar Sulh Ceza Hakimlilkleri’nce 
kimi Internet sitelerinin engellenmesine karar verilse de, “http” 
ile başlayan URL adreslerine ilişkin olarak, Internette yayınla-
nan içeriklere erişimin engellenmesi mümkün olup, çoğunluk-
la hesap oluşturularak kullanılan “facebook.com”, “youtube.

5 5651 Madde 8A ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru, (Çevrimiçi), http://priva-
cy.cyber-rights.org.tr/?p=1546, 28 Mart 2018
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com”, “twitter.com” gibi Internet adreslerinin “https” protoko-
lünü kullanmalarından dolayı bu sitelere ait URL adreslerine 
erişimin engellenmesi teknik olarak mümkün bulunmamakta-
dır. Bu doğrultuda gelen kararlar, ESB tarafından erişim sağla-
yıcılara gönderilmekte olup erişim engellemenin teknik olarak 
mümkün olmadığına ilişkin hakimliklere bilgi verilmektedir.6

Güvenli Internet ve BTK
BTK içerisinde erişim engellemelerden sorumlu idare olan 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) 5/8/2016 tarihli ve 
671 sayılı KHK ile kaldırılmış, görevleri BTK’ya devredilmiştir. 
Bu kapsamda özellikle erişim engelleme süreçlerini hali hazır-
da BTK’nın Internet Dairesi yürütmeye devam etmektedir. 

BTK, 22.02.2011 günü 2011/DK-10/91 sayılı “Internetin Gü-
venli Kullanımına İlişkin Tebliğ”i web sitesinde yayınlamıs ve 
bu tebliğin 6. maddesinde erisim sağlayıcılara güvenli Inter-
net hizmetini standart profil, çocuk profili, aile profili ve yurtiçi 
Internet profili olarak sunma; bireylere ise bunlardan birinden 
yararlanma zorunluluğu yüklemistir. Yoğun kamuoyu tepkisi ve 
“Internetime dokunma” gösterileri üzerine BTK tarafından adı 
geçen tebliğin “yumuşatılarak” 22.08.2011 tarihinde yürürlüğe 
konmustur. Daha sonra Güvenli Internet Hizmeti, BTK tarafın-
dan, “altyapısı erişim sağlayıcılar tarafından oluşturulan ücret-
siz, talebe bağlı, alternatif bir Internet erişim hizmeti” şeklinde 
tanımlanmıştır.

BTK’nın tanımına göre, çocuk profili; Internet ortamında yer 
alan eğitim, kültür, sanat, iş, ekonomi, ödev, bankacılık ve fi-
nans, kariyer, alışveriş, sağlık, müzik, haber, e-posta, resmi ve 
kamu siteleri, tatil, ozel şirketler, eğitim kurumları, e-devlet gibi 
pek çok farklı türden yararlı web sitelerinin bulunduğu, içeriği 
tamamen onaylanmış olan sitelerden oluşan profil olarak ta-

nımlanmaktadır.7

6 (Çevirimiçi) https://www.esb.org.tr/sss 28 Mart 2018

7 (Çevirimiçi), http://Internet.btk.gov.tr/guvenli-Internet-hizmeti-detay-64.html, 28 
Mart 2018
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Tartışmalarda tebliğ ile getirilen aile profili uygulaması, her-
kesin Internete iliskin tercihlerinin devlet eliyle denetlenmesi 
uygulamasına yol açacağı için bir tür “merkezi filtreleme” uy-
gulamasına yol açma tehlikesini içerdiği ifade edilmete, bu tür 
bir uygulamanın zaten Internet kafeler için yasal bir yükümlü-
lük olduğu ifade edilmektedir.8

BTK’nın www.guvenlicocuk.org adlı bir web sitesi olup, gü-
venli çocuk siteleri başlıklı bölümde çeşitli siteler tavsiye olun-
maktadır.

Mustafa DEMİREL, Muhsin YÖRÜK, Okan ÖZKAN’ın 2012 
yılında yaptıkları araştırmalarında, ebeveynlere BTK tarafından 
22 Kasım 2011 tarihinde başlatılan ve çocukları ve gençleri 
Internetteki zararlı içeriklerden korumayı amaçlayan Güvenli 
Internet (Internet Filtresi) Hizmetinden haberdar olup olmadık-
ları sorulmuş ve %68,4’ünün haberdar olduğu, %31,6’sının ise 
haberdar olmadığı belirlenmiştir.9

Yine aynı araştırmada elde edilen sonuçlara göre devlet 
eliyle alınan tedbirlerin yani BTK tarafından oluşturulan Gü-
venli Internet (Internet Filtresi) Hizmeti kanalıyla çocukları ve 
gençleri Internetin risklerinden tamamen korumanın mümkün 
olmadığı, çünkü ebeveynlerin birçoğu bu hizmetten haberdar 
olmadığı gibi, haberdar olanlar da hizmetten yararlanma konu-
sunda çok istekli görünmemediği ifade edilmiştir.10

Bununla birlikte evde Interneti yalnızca çocukların değil 
birden fazla bireyin kullanması da güvenli Internet profillerinin 
kullanmayı tercih etmeme sebebi olarak sayılabilmektedir.

8 Akıncı Müslüm , Taskın Cankat, İdarenin Düzenleme Konusu Olarak İnternet Ve 
İnternete Erişim Yasakları, Kmü Sosyal Ve Ekonomık Arastırmalar Dergı si 16 (Özel 
Sayı I): 151-165, 2014 I Ssn: 2147 – 7833

9 Mustafa DEMİREL , Muhsin YÖRÜK , Okan ÖZKAN, Çocuklar İçin Güvenli Inter-
net: Güvenli Internet Hizmeti ve Ebeveyn Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 4 Sayı: 7 2012 Güz, 
S.65

10 DEMİREL, A.g.e, s.66
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Erişim Engelleme Kararlarının Aşılması

IP ve DNS filtreleme yontemleri kullanılarak yapılan erişim 
engellemeleriyle herhangi bir siteye erişimin kesin olarak en-
gellenmesi mümkün olmuyor olup, DNS yarlarının değiştirilme-
si, sanal ozel ağ (virtual private network – VPN) programlarının 
kullanılması ve farklı ülkelerden hizmet sunan proxy sunucula-
rın uzerinden bağlantı yontemleri kullanılarak erişime engelle-
nen Internet sitelerine girilebilmektedir.11

Hali hazırda BTK, 5651 sayılı Kanunun Erişim Sağlayıcının 
Yükümlülükleri başlıklı 6 ‘ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) 
bendi: “Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak 
alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla yüküm-
lüdür.” Hükmü’ne atfen İşletmecilerden birçok VPN programını 
alternatif erişim yöntemlerinin engellenmesi kapsamında en-
gellenmesini talep etmektedir.

Araştırmalar

Türkiye’de çocukların Internette vakit geçirirken yaşadıkla-
rın olumsuz deneyimlere ilişkin çeşitli araştırmalar yapılmış. Bu 
araştırmalarda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

Ali ERSOY, Ferat YILMAZ’ın araştırmasında, nicel çalışma 
grubunda 417 çocuk, nitel çalışam grubunu 15 çocuk oluştur-
muştur. Araştırma sonucunda, çocukların Internette ödev araş-
tırması yaparken istemeden cinsel içerikle karşılaşma, terör 
konusunda bilgiler veren sitelere rastlama ve ödev yaptırma 
karşılığında para isteme gibi olumsuz deneyimlerinin, cinsiyet 
ve evde Internet erişimine sahip olma değişkenleri açısından 
anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu üç olumsuz de-
neyimi, kızlar erkeklere göre daha çok yaşadığını ifade etmiş-
tir. Nicel boyutta çocuklar olumsuz deneyimlerini ailesinden 
daha çok öğretmen ve polisle paylaşacağını belirtmiştir. Nitel 
bulgularda ise, çocukların yaşadığı olumsuz deneyimler cinsel 

11 Henkoğlu Türkay, Yılmaz Bülent, Internet Erişim Özgürlüğünün Kısıtlanması: Tür-
kiye Üzerine Bir Değerlendirme, Bilgi Dünyası, 2013, 14 (2) 215-239
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içerikle karşılaşma, istenmeyen reklamlar, virüs, arkadaşlık is-
teği, sohbet isteği ve uygun bilgi bulamama olarak ortaya çık-
mıştır. Görüşmelerde, çocukların tamamı Internette karşılaştık-
ları olumsuz deneyimleri aileleriyle paylaştığını belirtmiştir. Bu 
araştırmadan elde edilen sonuçlardan yola çıkarak, gelecekte, 
çocukların Internetteki olumsuz deneyimleri ve bu konudaki 
tepkilerine ilişkin ailelerin ve öğretmenlerin görüşlerini ortaya 
çıkaracak nicel ve nitel araştırmaların yapılabileceği söylene-
bilir.12

Mustafa DEMİREL, Muhsin YÖRÜK, Okan ÖZKAN’ın 2012 
yılında yaptıkları araştırmalarında, ebeveynlere çocuklarının 
Internette karşılaştıkları olumsuz durumları kendileriyle pay-
laşıp paylaşmadığı sorulmuş ve %78,5’i paylaşır, %21,5’i ise 
paylaşmaz cevabını vermiştir.13

Hasan H. TAYLAN, Metin IŞIK tarafından “Sakarya’da Orta-
okul ve Lise Öğrencilerinde Internet Bağımlılığı” adını taşıyan; 
ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin Internet kul-
lanım alışkanlıklarını ve Internet bağımlılığını konu edinen bir 
araştırma yapılmış, çalışma 2013 yılı Nisan ve Mayıs aylarında 
Sakarya’da 229 ortaokul ve 190 lise toplam 419 kız ve erkek 
öğrenciye uygulanmıştır. Araştımanın sonucunda Internet en 
sık kullandıkları kitle iletişim aracı olduğu, televizyon seyret-
menin ikinci sırada olduğu tespit edilmiştir. Özellikle akıllı tele-
fonlarla her üç kullanım, oranlarını daha da artırmakta; özellik-
le Internet ve sosyal medya gençlerin yaşamının ayrılmaz bir 
parçası durumunda olduğu tespit edilmiştir. Yine Sakarya’da 
ortaokul ve lise öğrencilerinin üçte ikilik kısmı, normal Internet 
kullanıcısı olduğu, öğrencilerin üçte biri ise Internet bağımlısı 
(%4,1’i) ve Internet bağımlılık riski (%28,5’i) sınırında yer al-

12 Ali ERSOY, Ferat YILMAZ, ÇOCUKLARIN INTERNETTE ARAŞTIRMA YAPARKEN 
KARŞILAŞTIKLARI OLUMSUZ DENEYİMLERİ VE BU DENEYİMLERE YÖNELİK 
TEPKİLERİ, International Periodical for the Languages, Literature and History of 
Turkish or Turkic Volume 10/11 Summer 2015, p. 629-650 DOI Number: http://
dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8640 ISSN: 1308-2140

13 DEMİREL ,A.g.e., s. 64
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dığı belirlenmiştir. Erkekler ve ortaokul öğrencileri, kızlara ve 
liselilere göre daha çok Internet bağımlılığı riski taşıdığı tespit 
edilmiştir. 

Araştırmada, Internet bağımlılığı ile Internet kullanım süresi; 
interaktif oyun oynama süresi ve Facebook kullanımı arasında 
orta düzeyde doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiş; ayrıca 
Internet kullanım süresinin, çevrimiçi-çevrimdışı interaktif oyun 
oynama süresinin ve Facebook kullanımının Internet bağımlılı-
ğını etkileyen (artıran) önemli bir faktör olduğu tespit edilmiş-
tir. Internet bağımlılığını etkileyen faktörlerin en etkilisi Internet 
kullanım süresi olduğu belirtilmiş, diğer ikisinin ise sırasıyla 
çevrimiçi ya da çevrimdışı interaktif oyun oynama ve Facebo-
ok kullanımı olduğu ifade edilmiştir. Bu bulgularla ulaşılan en 
temel sonucun geleceğin yetişkinleri olacak okul çağındaki 
çocuk ve ergenler (gençler) için Internet, artık yaşamlarının 
ayrılmaz bir parçası haline geldiği ve gündelik yaşamlarında 
en merkezi iletişim aracı konumuna ulaştığıdır. Çalışma sonucu 
ergenlerin üçte birinin Internet bağımlılığı riski taşımakta ya da 
Internet bağımlısı konumunda olduğunu ortaya çıkarmıştır. 14

Tehlikeler

0-3 yaş arası çocukların televizyon ve bilgisayar kullanımı 
ve otizim arasında ilişki kuran bazı araştırmalar olup bir kısım 
uzmanların 0-3 yaş arası çocuklara televizyon ve bilgisayar 
kullandırılmaması gerektiği yönünde uyarıları olmaktadır. 

Bunun yanısıra çocuklar bilişim suç türlerinden olan bilgi-
sayar sistemlerine ve servislerine yetkisiz erişim, bilgisayar 
sabotajı, bilgisayar yoluyla dolandırıcılık, bilgisayar yoluyla 
sahtecilik, bir bilgisayar yazılımının izinsiz kullanımı, kişisel 
verilerin kotüye kullanılması, sahte kişilik oluşturma ve kişilik 
taklidi, yasadışı yayınlar, çocuk pornografisi, hacking ve fuhuş, 
tehdit, uyuşturucu, vb. gibi birçok olumsuz deneyimle Internet 
ortamında karşılaşabilmektedirler.

14 Hasan H. TAYLAN, Metin IŞIK ,International Periodical For The Languages, Lite-
rature and History of Turkish or Turkic Volume 10/6 Spring 2015, p. 855-874 DOI 
Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8286 ISSN: 1308-2140
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Sanal oyunlarda tanıştıkları kişilerle kurdukları olumsuz iliş-
kiler, siber zorbalık da çocukların karşılaşabilecekleri tehditler 
olarak görülmektedir. 

Internet Özgürlüğü ve Çocukların Korunması

Türkiye Internet özgürlüğü sıralamasında Dünya sıralama-
sında çok gerilerde yer almaktadır. 18 Aralık 2012 tarihinde 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2. Dairesi, Ahmet 
Yıldırım v. Türkiye (3111/10) davasına ilişkin kararında AİHM, 
sadece başvurucunun hakkının ihlal edildiğine değil ve 5651 
sayılı Yasanın 8. maddesinin de sözleşmeye aykırı olduğuna 
da karar vermiştir. AİHM, her ne kadar Ahmet Yıldırım kara-
rında başvurucunun hakkının ihlal edilip edilmediğini tar-
tışmışsa da, Sözleşme içtihadında çok sık rastlanmayan 
bir şekilde, ihlalin müdahalenin demokratik bir toplumda 
zorunlu olmama ölçütünden değil ve fakat yasayla öngö-
rülme koşulunu yerine getirmemekten kaynaklandığı so-
nucuna ulaşmıştır.

Hali hazırda erişim engellemeler, VPN engellemeleri BTK 
ve Sulh Ceza Mahkemelerini meşgul etmekteyken, Wikipedia 
ülkemizde hala erişime engelli olup wikipedia’ya erişim için al-
ternatif birçok yöntem kullanıldığı bilinmektedir.

Güvenli Internetin çocukların Internet ortamında karşılaşa-
cakları zararlı içeriklerden korunması için bir çözüm olmadığı, 
VPN vb. programları yetişkinlerden çok daha iyi kullandıkları 
denentim yönteminin çocukların kullandığı makinalara yükle-
nen yazılım (filtre) ile çocuğun makina üzerinde gerçekleştir-
diği etkinliklerin ebeveyne mesaj gitmesi yoluyla denetiminin 
daha etkili olduğunu savunan görüşler de bulunmaktadır.

Türkiye’de faaliyet gösteren kimi eğitim kurumları öğren-
cilerine Internette zararlı içerikten korunmaya ilişkin eğitimler 
vermekte aynı zamanda öğrencileri ile verdikleri bu eğitime 
ilişkin bir anlaşma yapmaktadır. Ebevynlerin görüşleri de bu 
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eğitim ve anlaşmanın bugüne kadar olan engelleme deneyim-
lerinden daha iyi olduğu yönündedir.

Bununla birlikte yapılan araştırmalarda Internet filtreleri ço-
cukların ve gençlerin Internetin risklerine karşı korunmasında 
yeterli olmadığı, çünkü artık çocuklar ve gençler mobil cihaz-
larla, cep telefonları ile her an her yerden Internete girebilmek-
te ve ebeveynlerinin kontrolünden çıkabildikleri, bu nedenle 
devlet, üniversiteler, okullar, ebeveynler vakit geçirmeden ço-
cukların ve gençlerin daha bilinçli ve etkin Internet kullanımı 
için neler yapılabileceği konusunda etkin çalışmalar yapması 
gerektiği , yeni stratejiler geliştirmesi gerektiği, sadece Inter-
net filtrelerinden yararlanarak çocukları ve gençleri koruma-
ya çalışmaktan ziyade bunun yanında çocuklara, gençlere ve 
ebeveynlerine Internette karşılaştığı risklerle nasıl başa çıka-
bileceğini öğretmek ve bu konuda bilinçlendirmek en etkili yol 
olduğu ifade edilmektedir.15

Dünyayı şekillendirecek kavramlar sanal gerçeklik (virtual 
reality), yapay zeka (artificial intelligence) ve nesnelerin Inter-
neti (Internet of Things) iken, çocukların Internette karşılaşa-
cakları olumsuz deneyimlerden korunmasının “sansüre” varan 
erişim engelleme kararları, toplum tarafından kabul görmediği 
söyelenebilen “güvenli internet” çözümleri ile gerçekleştirile-
meyeceği açıktır. Çocukların zararlı içeriklerden korunması için 
katılımcı bir yöntemle yeni stratejiler geliştirilmesi gerekmekte-
dir.

Genel gerekçesi çocukların korunması olan ve hali hazırda 
işlevi tartışılan 5651 sayılı yasa yürürlükten kaldırılarak ve in-
san haklarına saygılı, demokratik katılıma, ifade özgürlüğüne, 
Internet içeriğine erişim ve tüketim haklarına saygı temelli yeni 
bir yasa hazırlanması gerekmektedir.

15 DEMİREL , A.g.e., s.66
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Ciran Derya AYGÜL1

Sanayi devrimi; tarıma ve sanatlara dayalı bir ekonomiden, 
sanayinin ve makine üretiminin egemen olduğu ekonomiye 
geçiş sürecidir.

Fotoğraf 1: Barrow Hematite Çelik Sanayi, Sanayi Devrimi’nde dünyadaki en geniş 

çaplı demir ve çelik üretimini yapan firma.

1 Yıldız Teknik Üniversitesi- Fizik Lisans Bölümü mezunu, Fizik Öğretmeni, A Sınıfı İş 
Güvenliği Uzmanı ve dunyalilar.org editörü
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Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupa’da 18. ve 19. 
yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüy-
le çalışan makinelerin, makineleşmiş endüstriyi doğurması ile 
birlikte Avrupa’daki sermaye birikimini arttırmasına yol açmıştı. 
İlk olarak Birleşik Krallık’ta ortaya çıkmış olan sanayi devrimi, 
ardından Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’ya sıçramış, 
sonra da tüm dünyaya yayıldı. İki ayrı sanayi devriminden söz 
edebiliriz. Bazı kaynaklar ilk aşamaya sanayi devrimi, ikincisi-
ne bilimsel devrim adını veriyorlar.

Hızlı nüfus artışı, tarımdaki gelişmeler, geniş çaplı yağma-
lar, sanayi devriminin en önemli finans kaynaklarını oluşturdu. 
Ayrıca İspanyollar tarafından yağmalanan Orta Amerika altın-
ları, İspanyol gemilerini vuran, yağmacıları yağmalayan İngiliz 
gemileri, Avrupa’ya tonlarca altın taşıdılar. Tüm bunlar 16. ve 
17. yüzyıllarda, sanayi devrimine götüren süreçleri destekle-
di. Hindistan’da 23 Haziran 1753 tarihinde, Fransız birliklerini 
savaş alanında yenen İngilizler(Plessey Savaşı), Babür impa-
ratorlarının* devasa hazinesine el koydular. Bu hazinenin İngil-
tere’ye taşınmasıyla, ülkenin ekonomisinde ortaya çıkan para 
ve finans olanakları, 1758-1791 tarihleri arasında dokuma 
ve buhar makineleriyle ilgili tüm teknik buluşların önünü aç-
mış oldu. Avrupa ülkeleri yeni koloniler oluşturarak buralardan 
getirdikleri malları sanayide kullanmaya başladılar, bu malları 
işleyip tekrar sömürgelere sattılar. Bu dönemde bankacılık ve 
sigortacılık çalışmalarının önemi arttı. Küçük burjuvazinin ge-
lişmesi ve orta sınıfın zenginleşmeye başlaması bir itici kuvvet 
oldu. Orta sınıfın zenginleşmesi sürecine paralel olarak kapital 
birikimi oluşmaya başladı. Böylece yeni yatırım alanları aran-
maya başlandı. Doğal olarak taşıma ve teknolojide gelişmeler 
oldu. Protestan reformunun; “Bugün çok çalışıp yarını düşün-
mek” öğretisinin önemli bir değer olarak yerleşmesi de süreci 
destekledi. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin yanında Fransız 
Devrimi aracılığıyla sanayi toplumuna uygun yeni bir siyasal 
yapılanmanın temellerinin atılması da sanayi devrimini doğu-
ran nedenler arasında sayılıyor.
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Sanayi devriminin önce İngiltere’de başlamasının neden-
leri şöyle sıralanabilir; İngiltere’de uzun süredir bir anayasal 
monarşi** düzeni vardı. Bu düzenin temelinde mülkiyet hakkı-
nın ve bireysel hak ve özgürlüklerin korunması öne çıkıyor. 18. 
yüzyıl İngiltere’si zaten dünyanın mali merkezi konumunday-
dı. Borsa ve bankacılık sektörleri diğer ülkelerden çok ileriydi. 
Parlamento, kapitalizm ilkeleri doğrultusunda iç piyasada öz-
gür rekabeti önleyici bütün engelleri kaldırmıştı. İngiltere, sa-
nayi için gerekli en temel hammaddeler olan kömür ve demir 
yönünden zengin yeraltı kaynaklarına sahipti ve dünyanın en 
büyük sömürge imparatorluğuydu. Bu da ülkeye hammadde 
kaynakları ve üretilmiş mallar için geniş pazar olanağı sağladı. 
İngiliz donanması ve güçlü ticaret filoları, taşımacılığı kolaylaş-
tırdı. İngiltere Avrupa’da zaten Rönesans döneminden*** beri 
dokumacılık sanayisinde başı çekiyordu. İngiltere bir ada ül-
kesidir. Bundan dolayı Avrupa’daki derebeylik mücadelesi, sa-
vaşlar, mezhep kavgaları gibi olaylardan uzak kalmıştı. Fabrika 
sistemi ile üretim, talep artışı doğrultusunda bir gereksinme 
olarak ortaya çıktı. Büyük makineler ev üretimi için elverişsizdi. 
Bu nedenle evler yerine işçilerin makinelerin bulunduğu büyük 
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binalara giderek çalışmasıyla yeni bir sistem, başka deyişle 

fabrika sistemi süreç içinde oluştu.

Fabrika sistemi hızlı üretim sağlanmasının dışında sosyal 

açıdan olumsuz birtakım sonuçlar da doğurdu. Erkek işçiler 

yanında, hatta onların yerine daha ucuza çalışan çocuk ve ka-

dınlar çalıştırılmaya başlandı. 20 saate kadar varan iş saatleri 

küçük çocuk ve kadınları eziyordu.

Çocuk emeğinin eski çağlardan günümüze kadar kullanıl-

makta olduğu bilinen bir gerçek. Örneğin Sümerler dönemim-

de çocukların da kadın işçiler gibi tam gün çalıştırıldıkları ve 

karşılığında yarım ücret aldıkları biliniyor. Romalılar dönemin-

de de kölelerin yanı sıra çocuk emeğinden faydalanılmış. Bu 

dönemde ustalara çocuk işçileri fiziksel olarak cezalandırabil-

melerini de içeren geniş kapsamlı yetkiler tanınmış.
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Sanayi devrimi sürecinde yaşananlar ise bunların çok öte-

sinde. Buhar makinesinin bulunmasıyla önce İngiltere’de ve 

ardından Kıta Avrupası’nda başlayan sanayi devrimi hem eko-

nomik hem de sosyal yaşamda köklü değişimlere neden ol-

muştu. Geleneksel üretim biçiminin değişmesi, fabrikada üre-

timin yaygınlaşmasıyla, rekabete ayak uydurabilme ve daha 

fazla kazanma hırsı, ucuz olan çocuk emeğinin sömürülmesi-

ne yol açtı. Üretim tekniklerinin basitleşmesi ve çoğunlukla uz-

manlık gerektirmemesi de çocuk emeğinden faydalanılmasını 

arttırdı.

Dokumacılık sektöründe, küçük elleriyle bobinlere ipleri 

sarmak konusunda küçük çocuklar işverenlerin iştahını kamçı-

larken, ağır koşullarda çalıştırılan çocuklar eğitimlerinden yok-

sun kaldıkları gibi kaldıkları koğuşlar ve çalışma alanlarında 

cinsel istismara maruz kaldılar. 

Dönemin İngiltere Başbakanı William Pitt ise halinden son 

derece memnun, çocuk işçiliği için şu sözleri söylüyordu:
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“Çocukların mesaisinden neler beklenebileceğini tecrübe 

göstermiştir. Bu şekilde yetişen çocukların şimdiden ne kazan-

dıklarını hesap etmek zahmetine katlansak, ihtiyaçlarını sağ-

lamaya yeten bu mesailerinin memleketin sırtından ne ağır bir 

yük kaldırdığını ve milli refah ve zenginliğe ne derecede yar-

dımcı olduğunu görerek hayrete düşeriz…”

Başlangıçta, kimsesiz çocuklara işveren İngiliz fabrikatörle-
ri, bu çocuklara bakmak zorunda olan kurumlardan üstüne bir 
de yardım gördüler. Çünkü böylece bu kurumlar da büyük bir 
yükten kurtuluyorlardı.

Çocuklar, iş durumuna göre günde 12-19 saat arası çalıştı-
rılıyorlardı. Çalışırken uykusu gelenler dayakla uyandırılıyordu. 
Disiplin son derece sıkıydı. İstenilen iş hacmi sağlanmazsa, 
para cezası kesiliyor ve çoğunlukla da çocuklar dövülüyorlar-
dı. Günde bir defa işe verilen 40 dakika arada çocuklar yemek 
yerlerken bazen bu aralarda bile ustabaşıları tarafından maki-
neler temizlettiriliyordu.

Atölye ve fabrikalarda sağlık kurallarına da önem verilmiyor-
du. Yer kazanmak için tavanlar alçak tutuluyor, zaten seyrek ve 
dar olan pencereler neredeyse hiç açılmıyordu. Yorgunluk ço-
cukların sağlıklı büyümelerini engelliyor, omurga kemiklerinde 
bozulmalar meydana getiriyor ve hatta çocuklar çalışma ko-
şulları nedeniyle ölümcül hastalıklara yakalanıyordu. Kazalar 
birbirini takip ediyor, birçok çocuk ellerini, kollarını, parmakla-
rını dişlilerin arasında kaybediyordu.

Oxford Üniversitesi Ekonomi Bölümü profesörlerinden Ja-
neHumphries’a göre İngiltere’de sanayi devrimini hızlandıran 
temel etken çocuk işçiliği. 19. yüzyılın başlarında 350 bini 7 
ila 10 yaşları arasında olmak üzere, en az bir milyon çocuğun 
fabrikalarda istihdam edildiğini yazan Humphries, çocukların 
yatacak yer ve boğaz tokluğu karşılığında çalıştırıldığınıortaya 
koyduktan sonra ekliyor:
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“Fabrika sahipleri ucuz, uysal ve çabuk öğrenen işgücüne 
ihtiyaç duyuyorlardı. Bunu da şehirlerin yoksul kesimlerinde 
buldular…”

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) “Dünyadaki Çocuk İş-
çiler 2015 Raporu” verileri, düşük gelirli ülkelerde çocukların 
yaklaşık yüzde 30’unun 15 yaşında çalışmaya başladığını ve 5 
ila 14 yaş grubu arasında dünya genelinde 120 milyon çocuk 
işçi bulunduğunu gösteriyordu.

Çocuk işçiliğinin en kötü biçimi olarak kabul edilen dünya-
da 15 alan var. Ancak Türkiye’de en kötü üç alanın olduğu ka-
bul ediliyor. Bunlar; mevsimlik tarım, küçük ve orta boy sanayi 
işletmeleri ve sokakta çalıştırılan çocuklar. Türkiye’de 960 bin 
civarında olduğu kabul edilen çocuk işçilerin 630 bini bu ağır 
işlerde çalıştırılıyor.

ILO’nun 2016 yılı verilerine göre ise yaşları 5 ile 17 arasın-
da olan yaklaşık 152 milyon çocuk işçi olarak çalıştırılıyor.Ço-
cuklarbugün de ağırlıklı olarak tarım sektöründe (%70,9) ay-
rıca, her beş çocuktan hemen hemen biri hizmet sektöründe 
(%17,1)  ve %11,9’u da sanayide çalıştırılıyor.

Yine ILO’nun 2016 yılı verilerine göre; dünyada çalıştırılan 
çocukların 64 milyonu kız ve 88 milyonu erkek çocuğu. 5-17 
yaş grubundan çalıştırılan çocuk sayısının en yüksek olduğu 
bölge 72,1 milyon ile Afrika. Afrika’yı Asya ve Pasifik (62 mil-
yon), Amerika kıtası (10,7 milyon), Avrupa ve Orta Asya (5,5 
milyon) ve Arap Devletleri (1,2 milyon) izliyor. 5-14 yaş grubun-
daki çalıştırılan çocukların yaklaşık üçte biri eğitim sisteminin 
dışında kalıyor maalesef. Yine 5-14 yaş grubundan çalıştırılan 
çocukların yüzde 38’i tehlikeli işlerde ve 15-17 yaşlarında olan 
çocukların neredeyse üçte ikisi haftada 43 saatten fazla çalış-
tırılıyor.

Sanayi devrimi sürecinden bu yana yüzyıllar geçmiş olsa 
da, çocuklar ücretsiz işçi ya da ucuz iş gücü olarak çalıştırıl-
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maya devam ediliyor. Dünyanın çocuklarını sömürerek varlık-
larını sürdürenlerin bu gerçeği görmezden gelmeleri, sorunu 
ortada öylece bırakıyor! Fakat bir gerçek daha var; gelişen 
teknolojiler sayesinde ihtiyaçları karşılayan, insancıl çözüm-
lerin uygulanacağı gelecek günlere ulaşmak hiç de imkânsız 
değil.

KAYNAKLAR

*Babür İmparatorluğu  günümüzdeki Hindistan ve çevresi üzerinde ku-
rulmuş ve hüküm sürmüş Türk-Moğol kökenli devlet. Babür Şah tarafından 
1526 yılında kurulan ve 17. yüzyılın sonu ile 18. yüzyılın başında imparator-
luğun gücünün zirvesinde olduğu dönemde, Hindistan’ın büyük bölümüne 
hakim olan imparatorluğun nüfusunun o tarihlerde 3,2 milyon kilometre ka-
relik bir bölge üzerinde 110 milyon ila 150 arasında olduğu tahmin edilmek-
tedir. Babür İmparatorluğu’nun hakimiyet alanı, en geniş olduğu dönemde 
bugünkü Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’ı kapsamaktaydı.

** Meşrutî monarşi, anayasal monarşi ya da Meşrutiyet, monarkın yetki-
lerinin bir anayasa tarafından sınırlandırıldığı yönetim şeklidir. Bu açıdan mo-
narşiden ayrılır. Meşrutî monarşiler aynı zamanda parlamenter monarşilerdir, 
ancak parlamenter monarşiler her zaman meşrutî olmayabilir.

***Rönesans (Yeniden Doğuş), Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki ta-
rihi dönem olarak anlaşılır. 15 - 16. yüzyıl İtalya’sın da batı ile klasik antikite 
(Eski Roma ve Yunan Eserlerinin incelenmesi) arasında sanat, bilim, felsefe 
ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını sağlayan, Antik Yunan filozof ve bi-
lim insanlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı, deneysel düşüncenin 
canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşıldığı, matbaanın bu-
lunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve radikal değişimlerin 
yaşandığı dönemdir.
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Hüseyin BATMAN1 

Çocuklara yönelik adli görüşme teknikleri konusu günü-
müzde önemi giderek artan ve çok sayıda akademisyen ta-
rafından üzerinde bilimsel çalışmaların yapıldığı bir konudur. 
Çocukların yetişkinlere nazaran daha savunmasız oldukları 
somut bir gerçektir, bu gerçek göz önüne alındığında başta 
istismar olgusu nedeniyle adli makamlara ulaşan vaka’lar ol-
maktadır. Ancak çocukların adli makamlara çağrılmaları sade-
ce bir suçun kurbanı (victim) nedeniyle değil aynı zamanda 
bir adli olayın görgü tanığı (eyewitness) ya da suç unsurunun 
içinde bir şekilde yer almış olmaları (suspect) nedeniyle de 
mümkün olmaktadır. Gerek yaş durumları nedeniyle yetişkin 
bireylere nazaran daha sınırlı sayıda kelime dağarcığına sahip 
olmaları gerekse kolay etki altına alınabilirlik riskinin mevcut 
olması nedeniyle çocukla adli görüşme gerçekleştirmek ciddi 
anlamda bir eğitimi ve çabayı gerektirmektedir. 

Adli görüşmelerde temel amaç, yaşanılan bir olayla ilgili 
detaylı, tam, kapsamlı ve geçerli bilgiyi elde etmektir (Grif-
fiths& Milne, 2006, p.167). Malloy, La Rooy, Lamb ve Katz 
(2011, p.2) gibi bu alanın tanınmış isimleri dünya genelinde 
yasal sistemlere bir nedenle dahil olan çocukların sayısında 
artış olduğunu ileri sürmektedir. Bu görüşlerinde pekte hak-
sız sayılmazlar, mesela NSPCC &TowerHamlets ACPC (1996) 
Birleşik Krallıkta yılda 1 milyon çocuğun istismar edildiğini ra-
por etmiştir (Aldridge&Wood, 1998, p.9). 2016 yılında Birleşik 
Krallıkta tecavüze maruz kalan kadınların %30’unun 16 yaşın-
dan küçük kız çocukları olduğu tespit edilmiştir (TheGuardian-

1 Sosyal Hizmet Uzmanı MSC
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news, 2016).Amerika Birleşik Devletlerinde durum çokta farklı 
değildir, Amerika Sağlık ve İnsan Hizmetleri departmanı 2007 
yılında her bin çocuğun %10.6’sının istismara maruz kaldığını 
ortaya koymuştur (Mongetta, Salerno, Najdowski, Bottoms&-
Goodman, 2009, p.2). Dünya genelinde son 4 yılda çocuk-
lara yönelik taciz veya şiddet uygulamaları yüzde 90 artmış-
tır. Tecavüzcülerin tahminen % 5’i ortaya çıkarken % 95’i gizli 
kalmakta,“ensest ilişkilerin” ise binde biri ortaya çıkmaktadır. 
Türkiye de adliyelerdeki 4 tecavüz davasından biri çocuklar-
la ilgilidir. Adalet Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre, ülkemizde 
her ay Adli Tıp Kurumuna 650 “çocuk cinsel istismarı” vakası 
gönderilmektedir (Çocuk istis. rap,2016, p.ii). 

Çocuğayönelikcinselistismar, çocuklara yönelik diğer istis-
mar vakalarından genelde çocuk ve olayın faili dışında her-
hangi bir görgütanığı ve ayrıca her hangi bir fiziksel kanıt ol-
maması özellikleriyle diğer vakalardan farklılık göstermektedir. 
Bu nedenle ya istismar mağduru olan çocuk yaşadığı olayı 
birisine anlatmalı yada istismarınfaili olankişi bu konuda suçu 
işlediğine yönelik bilgi vermelidir (Bussey, 2009, p.212). Ko-
nuyla ilgili birdiğer önemli husus çocuğun ifadesinin yaşanıla-
nolayınhemenardından, mümkün olan en kısa süre içinde alın-
ması gerekliliğidir. Adli Görüşme uygulayıcılarına göre insanlar 
gördükleri veya duydukları bir olayın ayrıntılarının %50’si ile 
%80’ini24 saat içinde unutmaktadır (Manley, 2009, p.230). 

Tarihsel olarak avukatlar ve psikologlar geçmişte çocuk-
ları güvenilir olmayan görgü tanıkları olarak lanse etmişlerdir 
(Davies&Westcott, 2006, p.155).Örneğin İngiltere ve Galler de 
1990 yılına kadar 6 yaşından küçük çocukların mahkemeler-
de kanıt sunmasına izin verilmemiştir (Spencer&Flin, 1993).
Halbuki İngiltere de yapılan psikolojik bir araştırma çocuklarla 
yapılacak bir adli görüşmenin kaliteli adli görüşmeciye bağlı 
olduğunu ortaya koymuştur (London, 2008, p.48). Birdiğer ifa-
deyle çocukla adli görüşme iyi bir adli görüşmeci tarafından 
gerçekleştirilirse çocuktan doğru ve geçerli bilgileredinmek 
mümkündür. Çocukla adli görüşmeyi gerçekleştirecek adli gö-
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rüşmeci; görüşme öncesinde planlama, görüşme esnasında 
ise çocuklabağlantı kurma ve yaşına uygun anlaşılır sorular 
sorma vb yeteneklere sahip olmalıdır.

Birçok faktör çocukları özellikle cinsel istismarın riskiyle 
karşı karşıya bırakmaktadır, sosyal izolasyon bunun ana nede-
nidir. Yalnız bırakılan, kontrol edilmeyen, çok sayıda arkadaşı 
ve komşusu olmayan çocukların istismara maruz kalmaları di-
ğer çocuklara nazaran daha olasıdır (Sgroi, 1982; Finkelhor, 
1984). Aynı zamanda annelerin de çocuğun istismara açık 
hale gelmelerinde etkisi vardır. Yapılan çalışmalar çocuğunun 
yanında olmayan, çocuğuyla duygusal bir yakınlık kurmayan, 
cinsel açıdan cezalandırıcı veya dinsel açıdan fanatik, lise 
eğitimini hiç bitirmemiş veya kendisini izole etmiş annelerin 
çocuklarının istismara maruz kalmalarının daha kuvvetli bir 
olasılık taşıdığını ortaya koymuştur (Sgroi, 1982; James and-
Nasjleti, 1983; Finkelhor, 1984 as cited in Tower, 1999, p.126). 
Yapılan araştırmalar cinsel istismara maruz kalan çocukların 
%25’inin 5 yaş altında olduğunu söylese de çocukların en 
fazla cinsel istismara uğradığı yaş aralığı 7 – 13’tür. Bununla 
birlikte her ne kadar kız çocuklarının cinsel istismara maruz 
kalma riski erkek çocuklarına nazaran daha yüksek olsa da 
erkek çocukların cinsel istismara maruz kalma oranları hafife 
alınmamalıdır (Holmes&Slap, 1998). Westcott ve Jones’a göre 
(1999) herhangi bir fiziksel/zihinsel engeliolan çocukların cin-
sel istismara uğrama oranı diğer çocuklara nazaran ”iki kat 
daha fazladır”(Howe, 2005, p.199). 

Birleşik Krallıkta çocukla ve diğer görgü tanıklarıyla görüş-
me yapma görevi genellikle polislere atfedilen bir görevdir ve 
bu görev polisler tarafından adli görüşme yoluyla gerçekleşti-
rilmektedir (Dando& Milne, 2009, p.148).Adli Görüşme Birleşik 
Krallıkta bulunan tüm polis memurları için eğitimlerinin zorunlu 
bir parçasıdır. Bu konuda ileri düzeydeki eğitim deneyimli po-
lis memurlarına sunulmaktadır (Newburn, 2007, p.852).Polis 
teşkilatı bu görevi 43 polis departmanında gerçekleştirmek-
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tedir. Birleşik Krallıkta toplam 140.000 polis görev yapmakta-
dır, 5.500’ü farklı etnik kökene sahip olan polis memurlarının 
33.000’i kadın 107.000’ierkek’tir (Faulkner, 2010, p.23).

Birleşik Krallıkta adli görüşme konusuna olan ilginin art-
ması 1970’li yıllara dayanmaktadır. O süreçte özellikle İrlanda 
terörizmi ile ilişkilendirilen bazı şüphelilere yönelik olarak adli 
görüşme esnasında polisler tarafından suçun itiraf edilmesi-
ni sağlama amacıyla uygulanan manipülatif tekniklerin ortaya 
konması hususunda kamuoyu tarafından ciddi bir baskı oluş-
turulmuştur.Birleşik Krallık Polis departmanı tarafından Londra 
da gerçekleştirilen araştırmada polis tarafından adli görüşme 
safhasında yapılan 7 ciddi yanlıştespit edilmiştir. Bu yanlışlar: 
i) Şüphelilerin sorgulamasında kendilerini tehdit etmek, ii)Gö-
rüşmelerin “yanlış şekilde kayıt altına” alınması, iii) Tutuklama 
safhasında aşırı güç kullanma, iv)Polis karakollarında neden-
siz olarak güç kullanma, v)Şüpheli aleyhinde “uydurma kanıt-
lar “sunma, vi)”Rüşvet” kabul etme, vii) “Hediye” kabul etme, 
şeklindedir(Williamson, 2006, p.147). 

Birleşik Krallıkta Suç Prosedürü Kraliyet Komisyonu 1981 
yılında sadece bir polis istasyonunda 61 şüpheliyle yapılan 
görüşmeleri incelemiş ve bu görüşmelerde manipulatif teknik-
lerin kullanıldığı tespit edilmiştir (Griffiths& Milne, 2005, p.169).
Kamuoyu baskısı 1984 yılında Birleşik Krallıkta Polis ve Suç 
Kanıtı Yasasının kabul edilmesine imkan sunmuştur (Rogers&-
Lewis, 2007, p.5). Bu yasa ile polislerin yaptığı adli görüşme-
lerin teyp kaydına alınması yasal zorunluluk haline getirilmiştir. 
Bu yasa öncesinde Birleşik Krallıkta polis adli görüşmeyi yapıp 
görüşme bittikten sonra aklında kalan bilgiler üzerinden adli 
görüşme raporunu hazırlamakta bu da adli hataların oluşma-
sına zemin hazırlamaktaydı. Polis ve Suç Kanıtı Kanunun yü-
rürlüğe girmesi ve şüphelilerin sorgulamasında uygulanmaya 
başlanması İngiltere ve Galler’de Adli Görüşmede uzmanlaş-
ma sürecininyapı taşını oluşturmuştur (Milne et al, 2007, p.66). 

Polis ve Suç Kanıtı yasası ile zorunlu hale getirilen adli gö-
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rüşmenin teyp kaydı altına alınması ve muhafaza edilmesi 
1990’lı yılların başında Birleşik Krallık tarafındangörevlendiri-
len John Baldwin adlı akademisyenin Polislerin gerçekleştir-
diği adli görüşmelere ait teyp kayıtlarının incelenmesine im-
kan tanımıştır. Baldwin’in 1992 yılındaki kritik raporu polisin 
adli görüşme esnasında polisin karşısındaki bireye doğru-
dan “suçlu olduğunu” farz ederek yaklaştığını ve zayıf görüş-
me tekniklerine sahip olduğunu göstermiştir (Shawyer, Milne 
&Bull, 2009, p.34). Baldwin’in incelediği 600 görüşmenin için-
de görüşmenin başında suçu işlemediğini söyleyen, suçsuz 
olduğunu iddia eden 120 kişi (toplam görüşmelerin %20’si) 
görüşmede uygulanan manipulatif tekniklerle suçu kabul eder 
noktasına gelmiştir (Bull& Milne, p.183). Bunun üzerine Birle-
şik Krallık hükümeti adli görüşmelerde sağlıklı bir uygulama 
rehberinin oluşturulması amacıyla psikolog kökenli akademis-
yen Prof. Ray Bull ve avukat DianeBirch’i görevlendirmiştir. Bu 
ikilinin çabasıyla video kaydına alınacak adli görüşmeler için 
The Memorandum of GoodPractice adı verilen İyi Uygulama 
Sözleşmesi kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme 
iki önemli konuda avantaj sağlamıştır. Birincisi çocukla adli 
görüşmenin Polis ve Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından birlikte 
gerçekleştirilmesini, ikincisi de teyp kaydına alınan tüm adli 
görüşmelerin bu iyi uygulama sözleşmesinde yer alan öne-
rilere uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini gör-
meyi sağlıyordu (Davies&Westcott, 2006, p.165). İyi Uygula-
ma sözleşmesi Birleşik Krallıkta zorunlu bir neden olmadıkça 
çocuğun birden çok kez adli görüşme ortamına alınmamasını 
yani birden çok görüşülmemesini de öngörmektedir (Horvath, 
2010, p.147).Bu sözleşme Birleşik Krallıkta adli görüşmelerin 
belirli bir standart doğrultusunda gerçekleştirilmesi yönünde 
atılan oldukça önemli adımlardan birisidir. 

Birleşik Krallıkta 2001 yılında adli görüşme çerçevesindeA-
chieving Best Evidence adı verilen bir görüşme formatı oluştu-
rulmuştur. En İyi Kanıtı Başarmak şeklinde dilimize uyarlanabi-
lecek bu görüşme formatı ilk görüşmeden mahkemeye kadar 
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uzanan süreçte tüm yasal tarafların (polis, sosyal hizmet uz-
manı vs) kullandığı bir rehberdir (Holliday et al., 2012, p.127). 
Bu görüşme formatı’nın amacı gözü korkutulmuş, istismara 
açık çocuk ve yetişkinlerle kamera kayıtlı görüşmeleri ger-
çekleştirenlere yardımcı olmak ve istismara açık (vulnerable) 
görgü tanıklarını adli sürece hazırlama ve destekleme görevi 
üstlenen çalışanlara yardımcı olmaktır (Great Britain. Home 
Office, 2011,p.1). 

İyi Uygulama Sözleşmesi (Memorandum of GoodPractice) 
“sadece görgü tanığı çocuklar” için tasarlanmışken, En iyi Ka-
nıtı Başarma formatı“yaşlı insanlar ve öğrenme güçlüğü çeken 
istismara açık tüm çocukve yetişkinlere yönelik olarak hazır-
lanmıştır (Holliday et al, 2012, p.127). 

Birleşik Krallıkta şüphelilerle adli görüşme gerçekleştirilme-
sine yönelik olarak kısa adı PEACE adı verilen bir görüşme 
modeli hazırlanmıştır. Bu görüşme modelişüphelilerle yapılan 
adli görüşmede birtakım düzenlemeleri, iyileştirmeleri öngör-
müştür (Griffiths, Milne &Cherryman, 2011, p.1). PEACEmode-
li doğrultusunda adli görüşme eğitimi Birleşik Krallıkta görüş-
me ortamının yarattığı “negatif etkiyi azaltma” ve yapılan adli 
görüşme sonrasında elde edilen bilginin niteliğini ve niceliğini 
arttırma amacı taşımaktadır (Shawyer, 2009, p.16). Şüpheliler-
le adli görüşme yapılmasına yönelik olarak tasarlanan PEA-
CE adlı adli görüşme eğitimi polislere beş farklı basamakta 
verilmektedir. Bu eğitimin ilk basamağına tüm polislerin katılı-
mı zorunludur. Polis bir üst basamaktaki eğitimi ancak eğitim 
kapsamındaki uygulamaları başarılı bir şekilde gerçekleştirir 
ve süpervizöründen geçer not temin ederse alma hakkı elde 
etmektedir. Genel anlamda eğitim basamakları şu şekildedir : 
1. Aşama:Probasyongörevlilerivetüm polis memurları, 2. Aşa-
ma:Üniformalıaraştırmacılarvetümdedektifler, 3. Aşama:Uz-
manAdliGörüşmeciler, 4. Aşama:AdliGörüşmeYöneticileri, 5. 
Aşama:UzmanAdliGörüşmeYöneticileriveKoordinatörleri, şek-
lindedir (Milne et al, 2007, pp.74, 75). 
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Makalenin başlangıç kısmında belirtildiği gibi adli görüş-
meyi gerçekleştiren adli görüşmecinin eğitimli olması oldukça 
önemlidir, çünkü çocukla adli görüşme gerçekleştirmenin bir 
takım zorlukları vardır. Şöyleki, yapılan araştırmalar çocukla-
rın basit cümleleri yanlışanladığını göstermektedir. Örneğin 
çocuklar yoğun olarak “dokunma” hakkındaki cümleleri yanlış 
anlayabilmekte ve anlam karmaşası yaşamaktadır (London, 
2008, p.44). Bunun yanı sıra çocuklar yaşamış oldukları has-
sas, utanç duydukları birden fazlakez ırzlarına geçilme olay-
larını kendilerini yakın hissetmedikleri bir adli görüşmeciye 
anlatmakta isteksiz davranabilmektedir (Orbach&Shiloach, 
2007, p.16). Ayrıca, çocuklar adli görüşme ortamında kendile-
rini istismar eden bir aile üyesini, yakınlarını korumak gayesiy-
le bilgi vermekten çekinebilmekte, böyle bir olayın yaşandığını 
inkaredebilmektedir (Orbach&Shiloach, 2007, pp.116-117). 
Dolayısıyla adli görüşmecinin çocukla gerçekleştireceği adli 
görüşme öncesinde tüm bu unsurları göz önüne alması ve al-
dığı eğitim ve mesleki becerileriyle çocuktan mümkün olan en 
uygun şekilde doğru ve detaylı bilgiye ulaşmalıdır. 

SONUÇ:

Birleşik Krallıkta adli görüşme Polis ve Sosyal Hizmet Uz-
manı ile birlikte gerçekleştirilmektedir, geçmişte adli görüşme 
konusunda hiç eğitim almamış polislerin bu işin uzmanı olduk-
ları yönünde toplumda yanlış bir algı oluşmuştur. Süreç içeri-
sinde yapılan araştırmalar bu işin hiçte öyle olmadığını adli gö-
rüşmelerin polis tarafından birbirine bakarak ve birbirini taklit 
ederek gerçekleştirilmeye çalışıldığını, herhangi bir görüşme 
formatı olmadığını, polisin görüşmeyi kayıt altına almadığı ve 
görüşmeye dair raporun çocukla olan görüşme bittikten sonra 
akılda kaldığı kadarıyla rapora dönüştürüldüğünü ve bu duru-
munda adli hataların oluşmasına zemin hazırladığı görülmüş-
tür. Özellikle 1970’li yıllarda İrlanda terörizmi ile ilişkilendirien 
olaylara katıldıkları iddiasıyla sorgulanan bireylere yönelik bas-
kıcı, manipulative tekniklerin kullanılarak şüphelinin işlemediği 

İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ 23 NİSAN 2018 ÖZEL YAYINI

- 109 -



bir suçu itirafetmeye zorlanmasışeklindeki haberlerin medya 
tarafından kamuoyuyla paylaşılması ve hemen ardından Polis 
ve Suç Kanıtı Kanununun Kabul edilerek görüşmelerin kayıt 
altına alınma zorunluluğunun getirilmesi Birleşik Krallıkta adli 
görüşme alanında atılan en somut ve en önemli uygulama-
lardan birisi olmuştur. Basın aracılığıyla yansıyan haberlerin 
araştırılması için Birleşik Krallık hükümetinin konuyu kapatma-
ya, üstünü örtmeye yönelik bir girişimde bulunmak yerine, bu 
konuda akademisyen ve hukukçulardan oluşan bağımsız ve 
yetkilikişileri görevlendirmesi ve onların ortaya koyduğu adli 
görüşmedeki yanlışların düzeltilmesine yönelik İyi Uygulama 
Sözleşmesi (Memorandum of Good Practice) mağdur çocuk 
ve yaşlılarla adli görüşme için En İyi Kanıta Ulaşmayı Başar-
ma rehberi (Achieving Best Evidence) ve şüphelilere yönelik 
olarak kısa adı PEACE olan beş aşamalı bir eğitim modülünü 
geliştirerek uygulaması adli görüşmenin bilimi temel alarak 
belirli standartlar çerçevesinde sağlıklı bir şekilde uygulanma-
sına imkan tanımış bu durum başta çocuklar olmak üzere adli 
görüşmeyealınan bireylerin sesinin yargı mensupları (Yargıç, 
Savcı, Avukat) tarafından daha sağlıklı ve doğru bir şekilde 
duyulmasına imkan sunmuştur. Neredeyse son 40 yıldır adli 
görüşme alanında bilimsel yöntemlere ağırlık veren ve adli 
görüşme uygulama rehberleri geliştirerek uygulamakta olan 
Birleşik Krallıktaki bu gelişim sürecinden her ülkenin çıkarabi-
leceği bazı derslerin olduğu düşünülmektedir.
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Nihat TARIMERİ1 

Anayasa’nın 90. maddesi nedeni ile iç hukukun bir parçası 
olan ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi(BMÇHS) 
toplumun ve dünyanın geleceğine yöneliktir. Bir toplum için de 
2004 yılı önemli bir dönem noktasıdır. Başta yoksulluk olmak 
üzere yoksunluk içeren tüm çocukların yarar ve esenliğinin gö-
zetilmesi için kamusal bir görev olan sosyal hizmet ile ilgili bo-
yutunu odaklanmak ve yaşanılan yoğun sorunların ele alınma-
sı için de bu çalışma sosyal hizmet ve çocukların özgür yurttaş 
açısından da hedeflenmiştir. Özellikle de Avrupa Birliği ilişkileri 
ile 2005 yılında başlatılan dönem kapsamında 5395 sayılı Ço-
cuk Koruma Kanunu(ÇKK), BMÇHS de yer alan ilkelere ayrıca 
yansıtılmış olması hem bu sözleşmeyi öncelikli kılmaktadır

Bilindiği gibi bir insanın önemli bir evresi olan çocuk ve ço-
cukluk evresi önemli bir dönem içindir. Ele alınması ise ancak 
200 yıllık bir tarihsel süreç ile başlamıştır. Ve başta hukuk ol-
mak üzere psikoloji, tıp, eğitim ve sosyal hizmet için çeşitli şe-
kilde ele alınmıştır. Çocukları da içeren insanoğlunun ve uygar-
laşmanın tarihsel sürecinde yer alan bu sözleşme Türkçeye 
görüldüğü gibi “çocuk” için özellikle ve ayrıca adlandırılmış ve 
de tanılandırılmıştır. Birinci Dünya savaşının sonunda en fazla 
mağdur olanların çocuklar olması nedeniyle ortak bir hukuksal 
zemin 1920’lerde ele alınmaya başlamıştır. Bu gelişmeler bağ-
lamında BMÇHS de uygulanabilecek olan kanuna göre daha 
erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar 
her insan çocuk sayılır şeklinde bir tanım söz konusudur. 2005 
yılında çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemesi ile ceza hukuk 
ve yurttaşlık/medeni kanunu bağlamında koruma boyutunun 

1 Sosyal Hizmet Uzmanı, Zürih Gençlik Savcılığı (Eski), 
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birlikte ele alması sonucu kendine özgü bir yapı uygulamada 
öne çıkarılmıştır. BMÇHS’nin ilkeleri ise bilindiği gibi 5395 sayı-
lı ÇKK’na da yansıtılmıştır. İlke ve normatif açıdan yanlış olma-
sına rağmen, daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını 
doldurmamış kişiyi “çocuk” olarak tanımlarken Türk Ceza Ka-
nun (TCK)da ise henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi olarak 
tanımlanmıştır.

Böyle çeşitli tanımlar ile aslında çocuklar dahil tüm kişilerin 
toplumsal ve evrensel açıdan korunup kollanması ve bir “iyilik” 
haline sahip olması ve de davranması ancak sosyal hizmet 
gibi kamusal bir hizmeti anlamak ile tarihsel süreçte mümkün 
olmuştur. İkinci dünya savaşından sonra ise sağlık, eğitim gibi 
hizmetlerin yanı sıra toplumsal/kamusal açıdan davranmaya 
yönelik var olan bir hak için yapılmış olan taahhüdün ve uygu-
lamaların ne ve nasıl yerine getirilmesi içinde artık bir öncelik-
tir. Kurumları ile birlikte sözleşmeye dayalı taraf , devlettir. Bu 
açıdan toplum ve devlet arasında yer alan eğitim, teoloji, ordu, 
gibi kurumlar arasındaki ilişkiler de ayrıca önemlidir. Böyle bir 
ilişkiler hak sahipleri içinde artık bir taraf olup oluşan hukuk ile 
bir güvence öne çıkarken uygunluk ve tutarlılıkta içermekte-
dir. Çocuklar için yanında olunması ve savunulması için sosyal 
hizmet(ler) yarar ve esenliğin yerine getirmesi için temel bir 
görev ve araçtır. Bu görev aynı zamanda öğretim için eğitim 
gibi bir hizmeti mümkün kılarken aynı zamanda tıp ile “sağ-
lık” ve hukuk ile birlikte “adalet” gibi hizmetlerinde ayrı ayrı ve 
birlikte tamamlayıcı unsurudur. Dolayısı ile bir tercih olmayıp 
bilim ve uygulama açısından BMÇHS için bir yükümlülüktür, 
sorumluktur.

20 Kasım.1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulun-
da 40/24 sayılı “Convention on the Rights of the Child” ka-
bul edilmiştir (1). Dünyadaki çocukların sahip olduğu hakları 
korumak amacıyla öne çıkarılan bu sözleşme ise İngilizce’dir. 
Bu resmi dilinin yanı sıra Çince, Fransızca, Rusça ve İspan-
yolca’da ayrıca resmi dildir. Arapça’da ayrıca yer almaktadır. 
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Diğer dilleri yazıp anlamak daha zor olduğu için bu İngilizce 
metnin Fransızcası “Convention relative aux droits de l’enfant” 
olup İspanyolcası “Convención de los Derechos del Niño”dur. 
İtalyancası ise “Convenzıone Suı Dırıttı Dell’ınfanzıa E Dell’a-
dolescenza”dır.

Tanımlar arasında yer alan bu sözleşme uyarınca ise “çocu-
ğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit 
olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sa-
yılır.” şeklinde bir tanımlama öne çıkmıştır. Reşit olma gibi ergin 
veya yetişkin olma halinin kanun ile düzenlenmiş olsa bile bir 
özellik hukuksal açıdan da öne çıkmıştır. Dolayısı ile yapılan 
bir sözleşme bir temenni, talep değil talepler sonucunda olu-
şan bir yükümlülüğün yerine getirilmesi içindir. Bir taahhüt ve 
sözleşme artık hukuksal bir metindir Resmi diller dışında diğer 
ülkeler bu yükümlülüğü kabul ederken bir uygunlukta aran-
maktadır. Kendi dillerine çevirerek bu yükümlüklerinin doğru 
bir şekilde anlaşılması, anlatılması ve bir uyum içermesi ge-
rekmektedir.

BM de kabul edilen bu metin aynı zamanda bu amaca yö-
nelik olup Türkçe’ye ise “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” 
diye çevrilmiştir. İngilizce “child”; Fransızcaya “enfant”; İs-
palyolca ise “Niño” dur. Bu resmi dillere dayalı olarak örne-
ğin İtalyanca’da resmi gazetede yayınlanan “child” kelimesi 
“bambino” yerine 18 yaşına kadar olan kişilerin “adolescen-
te” kelimesi ile ifade edilen çevirideki metin ek bir açıklama ile 
yansıtılmış olması önemli bir örnektir.

Bir çocuğun/çocukların toplumsal ve kurumsal açıdan yük-
sek yarar ve esenliğinin öncelikle ve özellikle gözetilmesi gibi 
maddelerin yer verildiği bu sözleşmenin İngilizce metninde 
yer verilen önsözün sondan 4 üncü paragrafında ise uyul-
ması gereken düzenlemeler arasında 29 Kasım 1985 tarihli 
“40/33. United Nations Standard Minimum Rules for the 
Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”)”-
dur.(2) Özellikle bir adalet hizmetinin tamamlayıcı unsuru ve 
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uygunluğunu yansıtan bu zorunlu kurallara (rule) yönelik bu 
metnin Fransızcası ise “Ensemble de règles minima des 
Nations Unies concernant l’administration de la justice 
pour mineurs (Règles de Beijing)” şeklindedir. İspanyolcası 
ise “40/33 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 
la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de 
Beijing)” şeklindedir. İtalyanca metinde ise ’Insieme delle 
regoleminime delle Nazioni Unite relative all’amministra-
zionedella giustizia minorile (Regole di Pechino)” Ayrıca 
bu sözleşme “KONVENTION über die Rechte des Kinder “ 
şeklinde Almancaya da çevrilmiş olup “Rahmenbestimmun-
gen der Vereinten Nationen für die Jugendgerichtsbarkeit 
(“Beijing-Regeln”) şeklinde de çevrilmiştir. 

Bu sözleşmenin ise sadece ABD ve Somali tarafından ka-
bul edilmediği de önemli bir gerçektir. Özellikle uygulama açı-
sından da sık sık örnek alınan ABD bu açıdan ayrıca ele alın-
mayı da gerektirmektedir. 

Beijin kuralları (Pekin sözleşmesi) TBMM de onaylanıp ka-
bul edilmesi ise 29.1.1995 tarihinde Resmî Gazete’de yayın-
lanmasıyla gerçekleşmiştir (3). Evrensel hukuk ölçüleri Türkiye 
Cumhuriyeti içinde taahhüt edilmiştir. 7.5.2004 ten itibaren 
Anayasa’nın 90. maddesi ile iç hukukun bir parçası olan Bir-
leşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’(BMÇHS)nin 
40. Maddesinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda ise 
diğer insan hakları standartlarına göre kanunla ihtilaf halinde 
olan çocuklarla ilgili özel yükümlülüklere de bu bağlamda ay-
rıca ve özellikle yer verilmiştir. BMÇHS de ise bu düzenlemeler 
arasında “Çocuk Mahkemelerinin Yönetimi Hakkında Bir-
leşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Beijin Kuralla-
rı)” şeklinde bu İngilizce metinde görüldüğü gibi Türkçeye 
çevrilmiştir. Herhangi bir açıklamada yoktur. Diğer önemli 
düzenlemelerinde bir parçası arasındadır. Kanunlaşmış bu 
metine rağmen ayrıca “Çocuk Adalet Sisteminin Uygulan-
ması Hakkında BM Asgari Standartlar Kuralları” şeklinde 
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başta Türkiye Baralor Birliği, Adalet Bakanlığı (4) ve UNICEF 
gibi web sayfalarında böyle çeviriler ile de yansımaktadır. 

BMÇHS yer alan önemli maddelerin yanı sıra bunların ara-
sındaki 40’ıncı maddedeki düzenleme de ayrı bir önemdedir. 
Özellikle hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddia edilen ve bu 
nedenle itham edilen ya da ihlâl ettiği kabul edilen her çocuk 
ayrıca ele alınmıştır. Özellikle çocuğun “yaşı” ve yeniden top-
luma kazandırılması ve toplumda yapıcı rol üstlenmesinin arzu 
edilir olduğu hususları göz önünde bulundurularak, taşıdığı 
saygınlık ve değer duygusunu geliştirecek ve başkalarının da 
insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı duymasını pe-
kiştirecek nitelikte muamele görme hakkı kabul edilmiştir. Bu 
amaçla ve uluslararası belgelerin ilgili hükümleri göz önünde 
tutularak taraf devletlerince sağlanması da özellikle öngörül-
müştür. Yasama, yargı ve yürütme organı açısından bir hukuku 
bağlılıkta öne çıkmaktadır. Buna yönelik bu maddeler arasın-
da ise yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme 
önünde adli ya da başkaca uygun yardımdan yararlanarak ve 
özellikle çocuğun yaşı ve 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 ka-
rara bağlanmasının sağlanmasında bu yönde öngörülmüştür. 
Dolayısı ile bu sözleşmenin önsözünde yer alan Pekin Kuralları 
bu açıdan bir önceliktir. Yansımasıdır.

Tarihsel bir süreç bağlamında çocuklar ve gençler için ayrı 
bir adalet hizmetine dönüşmesi ve bir yükümlülük BMÇHS ne 
görüldüğü gibi yansıtılmıştır. Adil olma ve davranma bağlamın-
da bir davranışın öne çıkarılması ve hukuk ile birlikte sosyal 
hizmet(ler) ile ilgili boyut ve uygulama için bir ilişki de önsözde 
yer almıştır. Pekin Kuralları ayrıca ve birlikte vurgulanmıştır. Ta-
raf olan devletler yönelik uygulamaya yönelik rehberlik dışında 
“rule” gibi yasalaşmış/kurallaşmış bir özellik öne çıkmaktadır. 
Böylece çocukların/gençlerin bir yetişkin gibi yargılanmasının 
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engellenmesi öncelikle hak(lar) açısından adil ve adaletli dav-
ranmaya yöneliktir. En azından bir uygunluk/tutarlılık ve uygu-
lama aranmaktadır. Ailesi dahil korunması ise tarihsel bir sü-
reç ile gelinen noktanın önemli göstergesidir. Hukuk açısından 
Hammurabi Kanunları ile başlayıp dönüşen ceza hukuku ile 
birlikte bir kişinin toplumdaki konumunun ele alındığı medeni/
yurttaş hukuk ile ilgili ayırım, ilişki çocuk/gençler açısından da 
yeniden ilişkilendirilmiştir. Hukuk ve sosyal devlet için yurttaş/
medeni kanun bağlamında çocuk dahil koruma boyutunu içe-
ren sosyal hizmet(ler) gibi kamusal bir görev ve yükümlükte 
görüldüğü gibi öne çıkarılmıştır. 

Yine bu tarihsel bir süreçte toplumda var olan bir düzen ve 
hukuk, hukuk devlet başlığı altında ele alınırken adil, adaletli 
olma ve davranma bu düzeninde temel bir parçası ve hedefi-
dir. Çocuk dâhil bir toplumu oluşturan kişilerin ayrı bir şekilde 
öne çıkarılması ait olunan topluluklar ile de gelişmiş ve bilin-
diği gibi de dönüşmüştür. Topluluğa ait olan kişi ve kişiler için 
bir iyilik hali öne çıkarken sosyal gibi bir alan(lar) dâhil iyi ge-
çinme ve yaşam için ise adil ve adaletli davranma bu süreçte 
bir öncelik olmuştur. Yönetimi içeren bir düzen ve hukuk ise ait 
olunan topluluğun öğretisi yerine birlikte geçinme ve yaşam 
ile oluşan gönüllü birliktelik toplum şeklinde zamanla dönüş-
müştür. Devrim ve/veya çeşitli reformlarda bu tarihsel sürecin 
önemli dönüm noktalarıdır. Sanayi ve/veya Fransız Devrimi gibi 
ekonomi, sosyoloji, politika gibi diğer önemli etkenler ekosis-
tem açısından yeni süreçler ve gelişmelere neden olmuştur. 
Mezhepler ve dinler arasındaki savaşların yanı sıra Liberalizm, 
Kapitalizm veya Marksizm gibi yaklaşımlar bir çatışma alanı ol-
duğu gibi büyük savaşlar bilindiği gibi yeni dönem ve gelişme-
lere de halen yansımaktadır. İnsanlık tarihindeki bu gelişmeler 
ile birlikte toplumlar için yapılan tercih ve sistem açısından 
oluşan gönüllü ortaklık ve özgür yurttaşlık kurumlar ile birlikte 
bir devlet niteliği kazandırırken aynı zamanda hukuk ve hukuk 
devleti açısından adil/adaletli davranma toplum ve kişiler açı-
sından da öne çıkarılmıştır. Sosyal adalet ve devlet ise bunun 
tamamlayıcısıdır. 
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Toplumsal ve yönetimsel açısından sağlık, sosyal hizmetler, 
eğitim, güvenlik gibi kurumlar dâhil bir adalet hizmetine ise 
hukuk eli ile birlikte dönüşmüştür. Özellikle sosyal hizmet(ler) 
ve hukuk ile birliktelik adalet hizmetinin nitelik ve özelliğini gü-
nümüzde belirlemek için bir kaynak olmuştur. Özellikle yer alı-
nan Roma Hukuku sistemi ve karşılaştırılmalı hukuk nedeniyle 
kişisel/özel ve kamu hukuk açıdan bir ayırım ile birlikte yargı 
gibi bir erkin dışında yürütme açısından erkler arasındaki iliş-
kiler modern devlet içinde öne çıkmıştır. Bu durum ve özellik 
ise eğitim ve sağlık içinde geçerlidir. Sosyal hizmet(ler) konu-
sunda görev ve araçlara yönelik eksiklik ve/veya var olması 
ile ilgili oran ve ilişkiler adil ve adaletli davranmanın da bir de-
ğerlendirme noktası olması bu sürecinde bir parçası olmuştur. 
Hukuk dâhil bir düzey noktası da olmaktadır. Böyle bir “insan” 
ve insanoğlunun tarihinin önemli bir dönüm noktası ise bilin-
diği gibi Birleşmiş Milletler gibi kurumun oluşturulmasıdır. Ağır 
savaşlar sonunda mağdur olan çocuklar içinde gönüllü birlik-
telik öne çıkmıştır. İnsan ve insanlık ile ilgili evrensel talepler 
“İnsan Haklar Evrensel Beyannamesi” ile böyle bir ortaklıkla 
yerine getirilmiştir. Bir kişinin ve konumun ait olunan topluluk 
tarafından belirlenmesi yerine toplum açısından özgür yurttaş-
lığa ve de bir “insan” olarak evrensel bir konuma dönüşmesi 
içindir. Sosyal adalet dâhil bu talep, aynı zamanda çocuklar 
içinde geçerli olmuş ve BMÇHS hem insanlık hem de dünya-
nın geleceği içinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Avrupa Birli-
ği ile başlayan ilişki bağlamında 2004 de yapılan Anayasanın 
90.maddesi ile iç hukukun bir parçası olması önemli bir dö-
nüm noktasıdır. Buna bağlı olarak Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi; Avrupa Sosyal Şartı ve 1.2.2001 tarihinde yayınlanan 
Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi ile 
birlikte yine T.C. Anayasanın 148. Maddesinde 2010 yılında 
yapılan değişiklikler de bu yöndedir. Türkiye, bütün bu deği-
şikliklerle, kendisini “Avrupa ortak hukuk alanının içine kuvvetli 
bir şekilde dâhil etmiştir. Haklar ve hukukun üstünlüğü temelin-
deki standartları yükseltmek ve çocuk dâhil bireylerin hak ve 
özgürlüklerinin daha iyi korunmasını sağlamaya da yöneliktir.” 
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Evrensellik ve özgür yurttaşlık bağlamında on sekiz yaşına 
kadar bir kişinin “çocuk” olarak tanımlandığı böyle bir sözleş-
menin başlığında ise görüldüğü gibi İngilizce “child” kelimesi 
dışında Pekin Kurallarının başlığında “juvenile” kelimesi ile 
farklı bir adlandırma görüldüğü gibi açıktır. 

Fiziksel, kişisel ve sosyal gelişimi, olgunlaşmayı da bu baş-
lık altında ayrıca ele almıştır. Böyle bir sürecinde kişiler açı-
sından önemli bir yansımasıdır. Toplumsal ve kişisel açıdan 
öngörülen güven bağlamında gözetimde dâhil koruma ve 
yargılamaya yönelik bu düzenleme diğer resmi diller dışında 
İtalyanca ve Almanca da dahil görüleceği gibi “çocuk” dışın-
da başka bir adlandırma açıkça söz konusudur. Fakat sözleş-
mede yer verilen “juvenile justice” kelimesi görüleceği gibi 
sadece “çocuk mahkemeleri” şeklinde Türkçeye çevrilmiştir. 

Resmi bir çeviri konusunda yetkili olan Dışişleri Bakanlığın-
ca ve Başbakanlığın onayı ile yapılan bu çeviri daha sonra 
“çocuk adalet” şeklinde de bazı yerlerde görüldüğü gibi fark-
lılaşmıştır. Örneğin “Maria” adı yerine “Ahmet” gibi Türkçeye 
çevrilmiştir.

 Böylece TBMM de Türkçeye çevrilmiş ve kabul edilmiş bu 
sözleşmede açık bir şekilde yer alan Pekin Kurallarını içeren 
hukuksal bir metinde ki düzenlemeler görüldüğü gibi “Çocuk 
Adaletinin İcrasına Dair Birleşmiş Milletler Minimum Stan-
dart Kuralları (Pekin Kuralları) “şeklinde de farklı bir şekilde 
ayrıca yer almaya da başlamıştır. 

Ayrıca Türkçe metinler ile diğer resmi diller açısından başta 
tanımlar dâhil kavram ve uygulamalar açısından önemli anlam 
kaymaları söz konusu olduğu gibi evrensel bir ölçü ve değer-
lendirmenin engellendiği bir durum ve değerlendirmede gö-
rüldüğü gibi ortaya çıkmaktadır. Çocuk ve gençlere yönelik 
yapısal sorunu da içeren böyle bir hukuksal durum BMÇHS 
ile de görüldüğü gibi somut bir sorun kaynağıdır. Çözüm ile 
birlikte bir değerlendirme ve önlemeyi ayrıca gerekmektedir. 
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TBMM de onaylanan bu Türkçe metin dâhil başta İngilizce, 
Fransızca, İspanyolca, Rusça gibi resmi diller birlikte karşılaş-
tırıldığında önemli bir gerçeğe aykırı çeviri yanlışlığı özellikle 
çocuk tanımı bağlamında “çocuk” ve “genç” başlığı altında 
ayrı bir tanımdan kaçınıldığı da açıktır. 

Yasama, yürütme ve yargı organı açısından bir İtalya’da ol-
duğu gibi resmi bir metinde ek bir açıklama ile yapılan bir ter-
cihte söz konusu değildir. Bir insan ile ilgili bebeklik, çocukluk, 
ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi böyle bir evre de söz konusu 
olan “ergenlik” veya “gençlik” evresi içinde başta hukuksal 
açıdan bir kargaşa da bu çeviri ile hedeflenmiştir. Basit bir 
yanlışlık ve sehven ile de geçiştirilemez.

Sözleşmede yer alan yarar ve esenliğin gözetilmesinin en-
gellenmesine yönelik olduğu ise açıktır. Özellikle 29.1.1995 
tarihinde yayınlanan bu Türkçe metinde 7.11.1979 tarihli 2253 
sayılı “Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun” bir uygulamanın gerçekleşmesi 
için yardımcı olunmak istenmiştir. 25.2.1988 tarihinde yapılan 
değişiklikler ile birlikte 7.5.2005 tarihli 5395 sayılı Çocuk Koru-
ma Kanunu kadar devam eden bu özgün uygulama eski 765 
sayılı (TCK /53,54) ile birlikte ele alınmıştır. 15 yaşını bitirmeyen 
küçükler tarafından işlenen ve genel mahkemelerin görevine 
giren suçlarla ilgili davalara çocuk mahkemelerinde bakılması 
içinde çocuk yerine “küçük” ve “küçükler” terimi görüldüğü 
gibi yer almıştır. Ek bir açıklama söz konusu değildir. Böylece 
BMÇHS ne rağmen 11 ile 15 yaşını bitirmeyenlerin dışında-
ki gençlerin yetişkinler gibi bir yargılamanın sağlanması da 
mümkün kılınmıştır. Sorgulanması ve bu yönde adli ve adaletli 
davranma engellenmiştir. Bu yaklaşım görüldüğü gibi ÇKK ve 
TCK/31 maddesi ile de aynen devam etmektedir. Böyle bir de-
vam “Hukukçular isterse iğne deliğinden deve katarını geçirir” 
şeklinde çocuklar için geçerli ol(a)mamıştır. Aksine bu küçük 
deliğin tamamen kapatılması konusunda üstün bir beceri ge-
liştirilmiştir. Halbuki çeşitli yayın ve çalışmalarda psikolojik açı-
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dan 12-18 yaş grubunun “ergen” olarak kabul edildiğini sık sık 
açıklanması bu boyutu daha da önemli kılmaktadır. 

“Çocuk” çocuktur. “Genç” gençtir.Korkmayın !

Görüldüğü gibi çocukluktan yetişkinliğe kadar söz konusu 
olan bir evrede “genç yetişkin” gibi ayrı bir evre/çağ/dönem ile 
birlikte “ön ergenlik” gibi evrenin gençlik kavramı ile ele alındığı 
bir durumdan ise özellikle kaçınılmıştır. Sağlık ve kişisel/zihin-
sel/mental gelişim açıdan farklı farklı bakışlar sadece hukuk 
açıdan ele alınmakta istenmektedir. Halbuki çocuk ve genç 
dahil fiziksel, ruhsal/kişisel/mental ve sosyal bir olgunlaşma/
sosyalizasyon da bu tanımlar kapsamında birlikte ele almayı 
da özellikle Pekin Kuralı zorunlu kılmıştır. Sosyalizasyonla ilgi-
li bu zorunluk aynı zamanda bir hukuksal soruna dönüşmüş 
olup bu sorunun da giderilmesi gerekmektedir.

Aslında Pekin Kuralları, çocukluk ile yetişkinlik arasında er-
genlik/gençlik gibi evreyi içeren bu ayırım ve kargaşanın en-
gellenmesine yöneliktir. Ayrıca 18 yaşına kadar olan çocuk-
ların ve gençlerin korunması ve gençlerinde yetişkinler gibi 
ele alınmaması için BMÇHS ve Pekin Kuralı açısından da bir 
önceliktir. 

Ceza hukuk açısından bir ihlal konusunda ise bir yaş sınırı-
nın belirlenmesi ve buna bağlı olarak bir ehliyetin arandığı da 
kabul edilmektedir. Fakat bu ehliyetin belirlenmesi özellikle di-
ğer maddeler birlikte ele alındığında ise tıp, psikoloji ve hukuk 
adına oluşturulan bir kavram kargaşasına da neden olmakta-
dır. 

Çocuk ve ve yetişkin açısından bir sorumluluk ve ayırımın 
yanı sıra olumsuz bir davranışa yönelik dünyevi ve uhrevi gibi 
iki ayrı dünyanın varlığının kabulü ile öngörülen yaptırımlar için 
dinsel bir sorumluluğu öne çıkmaktadır. Her iki dünya açısın-
dan çocuk ve akıl sağlığı gibi bir hastalık dışında kişiler için 
sorumlulukta bu açıdan aranmamaktadır. Çocukluk ve gençlik 
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gibi bu ayrı evrelerin ve özelliklerin bu yanlış çeviriye yönelik 
olduğunu da bu açıdan göstermektedir. Bu aynı zamanda ya-
şamlarında karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi ve iyilik halinin 
kamusal açıdan sağlanmasının ve belirlenmesinin karardan 
önce engellenmesine yöneliktir. Çocukların geleceğinin yanı 
sıra toplumsal birlikteliği tesis etmeyi engellediği gibi ve in-
sanların yetkinlik ve özgürlüklerinin geliştirilmesini de engelle-
mek için olup insanlık açısından sosyal adalet, insan hakları, 
ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerinin engellenmesi 
bu yanlış çeviri ile de hedeflenmektedir. Kişilerin önemli bir bo-
yutu olan “SOSYAL” boyut yok sayılmak istenmiştir. 

Özellikle evrensellik bağlamın da öne çıkarılan Pekin Kural-
ları hukuk sistemlerinin gözetilmesini de ayrıca gerektirmekte-
dir. Türkiye’nin hukuk sistemi olarak Roma Hukuk sisteminde 
yer aldığı da önemli bir gerçektir. Anglosakson ve İslam gibi 
hukuksal ve yönetimsel sistem dışında benimsenen bu sistem 
için aranılması gereken uygunluk ve tutarlılık Türkiye açısından 
da bir önceliktir. Kıta Avrupa’sının da bir parçası olup 2004 
yılında Avrupa Birliği gibi bir hedefe de odaklanılmıştır. Buna 
bağlı olarak T.C. Anayasasın da yapılan değişiklik ile de BM-
ÇHS gibi sözleşmeler iç hukukun bir parçası olması hukuk ve 
sosyal devleti içinde bir yükümlüğü daha da artmıştır. Huku-
kun üstünlüğü ile öne çıkan bu yükümlülük ve özellik Anglo-
sakson dâhil diğer sistem ile aynı zamanda ayrışırken kendi 
içinde hedeflenen birliğin ortak dile sahip olunmasını gerek-
tirmektedir. Özellikle Anayasanın 90 ve 148. Maddeleri birlikte 
ele alınırsa uygar bir ülke özelliği de kazandırılmıştır. Bilim ve 
hukuksal açıdan tutarlılık ve uygunluk aranma noktasıdır.

Türkiye aynı zamanda hukuk ve yönetim açısından Aydın-
lanma sürecinin bir parçasıdır. Modernite ile de ayrışmaktadır. 
Kaynağını dinsel öğretiden alan ve kendisi içinde dünyevileş-
menin sekülerleştirilmesi dışında hukukun üstünlüğü ve dinsel 
kurumlar açısından ayrı olmasının dünyevilik açısından göze-
tildiğini öngören “laik” yaklaşımının da bir parçasıdır. Osmanlı 
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devletinin yıkılması ve bir kurtuluş savaşı ile 1923’te kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’nde söz konusu olan Atatürk Devrimleri 
bağlamında 1907 tarihli İsviçre Yurttaş/Medeni Kanunu(ZGB) 
1926 da bir iki madde dışında 743 sayılı Türk Medeni Kanu-
nu” usul ile birlikte aynen uyarlanmıştır. Aydınlanma ve laik bir 
yaklaşım sistem ile birlikte önemli bir tercih olup diğer farklı 
sistemler açısından da ayrışmaktadır. 1889 tarihli (Zanerdelli) 
İtalya Ceza Kanunu’ da bu kapsamda olup 1926 da 765 sayılı 
Türk Ceza Kanunu ile aynen uyarlanmıştır.1929 da ise 1412 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu için ise Alman Ceza Muhake-
mesi Kanunu kaynak olmuştur. Aydınlanma sürecinin bir yan-
sıması olarak bu üç ülkeden oluşan bu kaynak olma Türkiye 
açısından da ayrı bir kazanımdır. Bir ortaklık ve ortak dil de 
öne çıkmıştır. Ancak bu tercih aynı zamanda çatışma alanı da 
olmaktadır. Evrenselliği ve hukukun üstüne rağmen hukuk ise 
önemli bir araç olarak devam edebilmektedir. Adil yargılama 
dâhil adalete ulaşmak ve uygunlukta engellenmektedir. 

Bu bağlamda BMÇHS de yer alan Pekin Kurallarına yöne-
lik Türkçe ile yapılan çeviri de görüleceği gibi gençlik gibi bir 
dönemin varlığı diğer dil ve ülkeler dışında sadece Türkçe de 
yok sayılmıştır. Bu çatışma alanında çocuklar ve korunmasının 
bir araç olması da ayrı bir örnek olup evrensellik açısından 
dürüstlük ilkesi de gözetilmemiştir. Aynı zamanda sistem açı-
sından da bir soruna dönüşmesine neden olmuştur. “Genç” 
yerine “çocuk” şeklinde yapılan bu yanlış çeviri dinsel bir öğ-
retiye ve kendine ait var olan hukuka dayalı bir ehliyeti de öne 
çıkarak belirlenen bir yaş dışında yetişkinler gibi benzer bir 
uygulama hala genişletilmiştir. Fiziksel, ruhsal/kişisel/mental 
ile sosyal gelişim ve olgunlaşma(sosyalizasyon) ile bir asır 
öncesinde aranılan Aydınlanma sürecin de öne çıkan ilişki 
bağlamında çocuk ve yetişkin arasındaki “genç” gibi önemli 
bir evrenin/çağın hala ele alınmak istenmediği ise bu çeviri ile 
açıkça yansıtılmaktadır.

Örneğin kaynak kanun bağlamında İsviçre’deki düzenle-
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meler bağlamında 10-18 yaş grubu “pupertitaet” ile başlayan 
bir gençlik dönemi biyolojik ve sosyal /sosyalizasyon açıdan 
bir yatkınlığı ele almıştır. Özellikle fakir ve kimsesiz çocukların 
eğitim, öğretim ve korunması konularında İsviçreli ünlü eğitim-
ci /protestan-reformcu Pestalozzi (5) (1746-1877) nin çabaları 
ise tarihsel süreçler için önemli dönüm ve kaynak noktaların-
dan birisi olmuştur. Aynı zamanda kurumsal bakım dışında 
bakıcı anneler ile eğitilmelerini önermiştir. Sosyal hizmet açı-
sından günümüzde Türkiye’de hala var olmayan “sosyal pe-
dagoji” gibi bir disiplin ve boyutuna dönüşmüştür. (Pedagoji 
bilimi 1982’den beri Türkiye’de yoktur; sosyal pedagoji ise 
hala yoktur) 1930 da öngörülen ceza kanunu da bu yöndedir. 
Eğitimin ve de buna bağlı olarak sosyal hizmeti öne çıkaran 
bir düzenleme ve yapılanma öngörülmüştür. Hayırseverlik ve 
yardımseverlik gibi davranışlar özel hukuk kapsamında ele 
alınmış olması, gözetim ve müdahale yetkisini de içerecek ba-
kım ve koruma hizmetine yönelik kamusal bir görev olan sos-
yal hizmet(ler) kamu hukuku açısından ayrıca öne çıkarılmıştır. 
“Jugendanwaltschaft/ gençlik savcılıklar” gibi yapılanmada bu 
yöndedir (6). Sosyal hizmeti içeren bir uygulama ile birlikte 
adalet hizmeti için öne çıkarılmıştır. Bu süreçte kaynağı alınan 
dinsel öğretide ise 16 yaşından sonra bir sorumluluk özel alan 
açısından da aranmıştır. Buna bağlı olarak sosyal olgunlaşma/
sosyalizasyon ve eğitim ceza hukuku açısından ayrıca ve ön-
celikle ele alınmıştır. Bu alana yönelik “erziher/ eğitmen” gibi 
profesyonelleşme, yetkinlik geliştirilmiştir. (7) Okul öğretimi 
dışında özel bir öğreti için bir eğitim “sosyal pedagog/eğit-
menlik” dalı olarak sosyal hizmet içinde de ayrıca yer almıştır. 
Aynı zamanda “adolesans” ise bu yaklaşımlara bağlı olarak 
15-25 yaş grupları için ele alınmaktadır. Çocuk ve genç açısın-
dan oluşan bu farklılaşma ile ilgili yaklaşım ve uygulamalara 
rağmen çelişki ile birlikte gerçeğe aykırı ve yanıltıcı bir bilgi 
özelliği Türkiye de hala ayrıca kazandırılmaktadır. Aydınlanma 
süreci ve sistem açısından ise bir uzaklaşmaya ayrıca neden 
olmaktadır. Bir insanın doğasında var olan bu evreler/çağlar 
çeviri ile hala yok sayılmıştır. Evrensellik boyut çocuk hakları 
ve korunması adına da hala engellenmektedir.

İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ 23 NİSAN 2018 ÖZEL YAYINI

- 125 -



Özellikle İngilizce “juvenile” kelimesinin latin bir köke da-
yalı olması ve hemen hepsinin aynı kökten olması nedeniy-
le başta İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve Romence gibi 
Roma şehri ve özelliği açısından “roman dili”ne de kaynaklı 
olarak “gençlik” sözcüklerine yer verilmektedir. Aynı zaman-
da bu sözcük Roma İmparatorluğu ile ilgilidir. İmparatorluk 
ordularına hizmet edecek “askerlik çağına gelmiş gençler” 
anlamına geldiğinden de bahsedilmektedir. Dolayısı ile kökü 
ile ilgili bir uygunluk ve tutarlılık bu Türkçe çeviri ile tutarlılıkta 
görülmemektedir. Sözleşmede önsözünde Türkçe için yapılan 
bu çevirinin tartışılması ve değerlendirilmesi çocuk ve gençler 
açısından hem hukuksal hem de uygulama için önemli olmak-
tadır.(“Prof. Dr. Emine Akyüz’e Armağan – Akademisyenlikte 
50 Yıl” adlı Armağan kitap Mart 2018 de Pegem Yayınevi tara-
fından yayınlanmıştır. “ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NDE 
YAPILAN ÇEVİRİ YANLIŞLARI” da bir bölümde yer almak-
tadır.)

Hukuk ve sosyal devlet bağlamında çeviriler ile yapılan bu 
anlam kaymaları ve yanlışları öne çıkaran yaklaşım ve tercih 
ele alındığında ise “gençlik adaletini” engellemek ve gerçekle-
ri göstermemek gençlere yönelik söz konusu olan uygulama-
lardan çekindikleri içinde olabilmektedir. Kutsanan ezberler 
ile oluşturulan öğretiler için yüzleşmede ki korkular ise diğer 
bir korku kaynağı olabilmektedir. Çocuğa ve bilime, gelişime, 
gerçeğe karşı duyulan bu korku ile kendine özgü bir bozul-
ma üstelik çocuk ve Çocuk Hakları adına ve de adalet adına 
geliştirilmektedir. Özgün bozulma, yozlaşma ve/veya yozlaştır-
ma gibi bir özelliği de kazandırmaktadır. Özellikle 1970’lerden 
sonra dünya da birkaç yerel ve sistem dışında Afrika da bile 
“çocuk mahkemeleri” gibi bir araç ve uygulama bilindiği gibi 
ortadan kalkmıştır.1900’lerin başından beri yetişkinler dışında 
“gençlik mahkemesi” gibi ayrı bir uygulamadan bahsedilmek-
tedir. Basit bir çeviri yanlışlığı asla değildir. Buna rağmen söz-
leşmede yer alan bu “çocuk mahkemeleri” şeklinde ki yanlış 
ve gerçeğe aykırı çeviri de çocuk hakları adına görüldüğü gibi 
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gerçekleştirilmiştir. Akademik bazı bilgilerde Birleşik Krallık-
ta 1974’den itibaren “child courts/ çocuk mahkemesi” yerine 
“youth court” gibi gençlik mahkemesine dönüşmüştür. Uygula-
maya yönelik bu dönüşmeye rağmen akademik ve/vaya teknik 
dâhil her hangi bir açıklama veya bilgi Türkiye’ye hala dürüst-
lük ilkesi açısında da yeterli şekilde yansıtıl(a)mamaktadır(8)

Aradaki farklılık ve sisteme ait özelliğe dair gerçeğin gös-
terilmesi ve peşine düşülmesi bu açıdan önemlidir. Buna 
rağmen sözleşmeye yönelik gerçeğe aykırı bir özelliğin ka-
zandırılması bilim ve teknik adına da engellenmektedir. Hem 
Aydınlanma süreci ve kaynak kanunun özellikleri bağlamında 
örneğin 1907 tarihli İsviçre Yurttaş/Medeni Kanun bağlamın-
da 368 ve 456’ıncı maddeleri arasında “Vormundschaftrecht/
Vesayet hukuku” sosyal yardım ve sosyal hizmet ile ilgili bir 
karakteri ele almış ve düzenlemiştir. Buna bağlı olarak çocuk 
ve yetişkin açısından ceza hukuk açısından zorunlu bir ayırım 
öne çıkarken sosyal hizmet ile ilgili kamusal bir görev ve yetki 
yönetim sisteminin içine idari bir görev olarak öngörülmüştür.

Özellikle İsviçre’de söz konusu olan bu uygulamalar ayrıca 
önemlidir. 1912’den itibaren yargısal bir uygulama dışında ko-
ruma ile ilgili boyut çocukluk ve genç yetişkinleri içine alan bir 
gençlik başlığı altında ele almış, ayrı bir gözetim ve müdahale 
yetkisi kamusal bir görev olarak öngörülmüştür. Örneğin Zü-
rih Gençlik Dairesi 1917 de kurulmuştur. Bu kurumsal bir yapı 
dâhil aynı zamanda sosyal hizmet konusunda eğitim almış 
kişilerce de adalet hizmetinin ulaşılması hedeflenmiştir. 1942 
yılında Adalet Bakanlığınca Prof. Dr. Fikret Arık/1913-1965) ta-
rafından yayınlanmış bilgiler ise önemli örnek ve kaynaktır (9). 
Savaş döneminde köprüaltında yaşayan ve/veya suç işleyen 
çocuklar ile ilgili konuyu gündeme alan Prof.Arık özellikle bu 
yazısında görüleceği gibi “ “Resmi vesayet teşkilatına niçin 
lüzum vardır?” sorusuna yanıt vermektedir. “ Resmi vesa-
yetin hukuki mahiyetini ve muhtelif memleketlerdeki tat-
bik tarzlarını görmeden önce, kendilerine ehil ve layik bir 
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kayyım veya bir vasi tayinine imkan bulunamayan, manen 
terk edilmiş çocuklarla gayri meşru çocukların, vesayet 
işlerinde ihtisas kespeden muayyen ve resmi ellere tev-
dii fikri etrafında toplanan bu teşkilatın hangi bakımdan 
faydalı olduğunu , kısaca, tebarüz ettirmek lazımdır....I-Ne-
sebi sahih çocukların menfaatlerini koruma bakımından; 
II-Nesebi gayri sahih çocukları ve analarını himaye bakı-
mından; III-Tabii baba ile ana arasındaki ciddi anlaşmaları 
kolaylaştırma bakımından; IV- Çocuk hukukunda uzman-
laşma bakımından -Mesleki terbiye işlerinin düzelmesi 
bakımından, VI- Gençler tarafından işlenen suçların (ki 
burada Genç dendiğini özellikle vurgulamak isterim) azal-
masına yardım bakımından, VII-Çocuk ölümünün azalması 
bakımından; VIII- Gayrı meşru çocukların düşürülmesini 
azaltması bakımından” şeklinde ki başlıklarla yanıt vermiş ve 
açıklamalarda bulunmuştur.

“VI-Gençler tarafından işlenen suçların azalmasına yardım 
bakımından” da ilgili bölümde ise “Genç suçluların çoğu 
manen ve madden terk edilmiş, kötü terbiye almış yahut 
öksüz ve kimsesiz kalmış çocuklardır. Çok müşfik ve sa-
dık, icabına göre hareket etmesini bilen, alelade bir bürok-
ratik zihniyeti taşımaktan uzak bulunan bir resmi vasinin 
bunlarla meşgul olması onların icabeden yerlere yerleştir-
mesi GENÇLER TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLARIN azal-
masına, hatta önlenmesine yarar. Şu noktaya da işaret 
edelim ki Çocuk mahkemelerinde (bu çeşit mahkemelerin 
ehemmiyeti ve lüzumu hakkında memleketimizde yapılan 
neşriyatı biliyoruz – ki yazarın 2 nolu dipnotunda * Memle-
ketimizde çocuk hukuku hakkında eğer aldanmıyorsak, biricik 
eser rahmetli Necip Ali Küçük’a nın Çocuk Hukuku (A.İhsan 
matbaası, İstanbul 1936) adlı kitabıdır. Maamafih bu eserde 
resmi vesayet meselesine temas edilmemiştir. * şeklinde bir 
bilgide yer almaktadır-) resmi vasinin vücudundan birçok 
hususlarda istifade edilebilir. Ezcümle, nezaret altında bu-
lunmak şartile serbest bırakılan küçük suçluların üzerinde 
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icabeden nezareti ifa vazifesi pek ala resmi vasiye yükleti-
lebilir “şeklindeki açılmadan sonra “ ....Yukarıda hulasaatan 
arzedilen hususlarla resmi vesayet müessesinin içtimai,-
hukuki ve cezai bakımlardan ehemmiyetini yetesiye orta-
ya koyduğumuzu sanıyoruz. Bu müeesese hakkında kanu-
numuzun ne gibi hükümler koyduğunu anlamak isteyince 
derin bir sukut ile karşılaşıyoruz. (Dipnot: Bu münasebetle 
işaret edelimki medeni kanunumuzun sakit olduğu hususlar 
halii çoktur. Bunun sebebi şudur. İsviçre MK.alınırken kanton-
lara muayyen hususları hal için teşrii selahiyet veren maddeler 
tercüme edilmemiştir. Bu hususların ayrı kanun veya nizam-
namelerle halli de derpiş edilmediğinden kanunumuzun boş-
luklar, müphemiyetler ihtiva etmektedir…) Filhakika, aslı olan 
İsviçre Medeni kanunu gibi, medeni kanunumuz resmi ve-
sayet müessesini derpiş etmiş değildir. Fakat, iptidai ve 
çiftçi kantonlar müstesna, bugün İsviçre’deki hemen her 
kantonda-kantonların teşkilatı mehakim ve usulü muhake-
me sahasında kanun koyma hakkına istinaden ve medeni 
kanunun mer’iyetine müteallik kanunlar kanalile kurulan.- 
resmi vesayet müessesi tatbikat sahasında pek mühim bir 
rol oynamakta iken, memleketimizde bu yolda hiçbir hare-
kete şahit olmuş değiliz. Fivaki, medeni kanunun velayet, 
vesayet, veraset hakkındaki hükümlerinin sureti tatbikine 
dair 1934 yılında bir nizamname neşredildiğini biliyoruz. 
Lakin bu nizamname, itiraf edelimki sadece velayet vesa-
yet,veraset işlerinde tutulması gereken defterleri tanzim 
suretiile pek mahdut bir sahaya tealluk etmektedir. Esa-
sen, zanımıza göre resmi vesayet teşkilatını memleketimi-
ze doğrudan doğruya bir nizamname kanaile ithale hukuki 
imkân da yoktur. Filhakika teşkilatı esasiye kanunumuzun 
52 inci maddesine göre ancak kanunların tatbik suretleri-
ni göstermek veyahut kanunun emrettiği hususları tesbit 
için, yeni hükümler koymamak şartile bir nizamname yapı-
labilir. Şu hâlde memleketimize ithali takarrür ettiği takdir-
de medeni kanunumuzun vasi tayinine dair 364’üncü mad-
desine resmi vesayet teşkilatının hususi bir nizamname 
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ile tanzim edileceğine dair bir fıkra ilave etmek yahut hu-
susi bir kanunla mezkûr müesseseyi kurmak gerekecektir. 
Müessesenin mahiyet ve şümulü göz önüne alınırsa bu 
hususta devlet daireleri ve bilhassa Maarif, Adliye, Sıhhiye 
Vekaletleri arasında sıkı bir iş birliğine zarureti de meyda-
na çıkacaktır. -.” Şeklindeki bu açıklamalarında da görüleceği 
gibi gençlere yönelik ceza hukuku ile gençlerin korunmasına 
ve buna yönelik vesayet ile yapılaşmayı birbirinden ayırmakta 
ancak bu kurumun bu konu ile ilgili nasıl yardımcı olacağını ve 
hangi yasal düzenlemeyle de oluşturulacağına bir açıklık gö-
rüldüğü gibi 1942 yılında getirilmiştir. Sosyal hizmet ve hukuk 
açısından en azından tarihe not düşülen bu bilgiler çocuk ve 
gençler için özellikle uygunluk ve değerlendirme noktası oldu-
ğu için 2007 de “Çocuk Koruma(ma) Kanunu” başlık çalışma 
bir görev olmuş ve bu bilgilerde aynen yansıtılmıştır. Gelişen 
teknoloji ile de dijital ortamda da görüldüğü gibi yayınlan-
maktadır. Bu bilgilere rağmen halen yaşanılan sorunlara de-
vam edilme konusunda ki direnç(ler), engeller özellikle çocuk 
hakları için önemli bir kaynaktır. Çocuk hakları adına yaşanılan 
sorununda bir parçası olarak yer alanların en az bir kere okun-
masında yarar olduğu gibi anlamayan, anlamak istemeyenler 
ve bu bilgide yer alan gerçekleri görmekten dolayı korkanlar 
için ise en az yüz kere okumaları ve yüzleşmeleri de çocuklar 
için ayrı bir görev olmalıdır. 

Dolayısı ile İsviçre de böyle bir tarihsel süreç ve yapı-
lanmayı yansıtan bu yazı aynı zamanda Türkiye için de 
hala önemlidir. Bu bilgi aynı zamanda hukuk ve sosyal 
hizmet içinde bir uygunluk noktasıdır. Hayırseverlik veya yar-
dımseverlik yerine ise meslek açıdan bir uzmanlık konusunda 
eğitim almış mesleksel bir örgüt ise Zürih’te örneğin 1923 de 
kurulmuştur. Ayrıca 1923’te Almanya’da ise yardım ve sosyal 
hizmet uygulaması için ayrı bir gençlik dairesini de içeren ku-
rumsal yapılar ve düzenlemeler özel bir yasal düzenlemeyle 
mümkün kılınmıştır. Gençlik Mahkemesi ile 21 yaşına kadar 
gençlerin yargılanmasına yönelik ayrı bir yasal düzenleme 
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1924’te bu bağlamda öngörülmüştür. Gençlik Dairesi tarafınca 
idare açısından yapılacak bir araştırmanında zorunlu olarak ve 
delil niteliği bu düzenlemeler ile mümkün kılınmıştır. 

Buna benzer düzenlemeler İtalya içinde geçerli olup Prof. 
Dr. Sami Selçuk ceza hukuk açısından sık sık ele almaktadır. 
Suçlu kişiyi bulmaya odaklanan “fail ceza hukuku” gibi bir kav-
ramın yerine suç fiillerini araştırmaya yönelik “fiil ceza hukuk” 
pozitiv veya modern hukuk devletinin 1900’de başladığını yan-
sıtmaktadır. Yargılamada suç ile ilgili yasal bir tanımda yer alan 
ögeleri bilerek veya isteyerek gerçekleşip gerçekleşmediği 
ise sadece duruşma aşamasında incelenir ve karar verilme ile 
de mümkündür. Aynı zamanda 1926 yılında düzenlenen 765 
sayılı (mülga) Türk Ceza Kanunun kaynağı olan İtalyan Ceza 
Yasası hakkında Zanardelli Raporu’nun XIV. paragrafında “in-
sana özgü davranışların güdülerini araştırmak ceza adale-
tini ilgilendirmez” denirken bu düzenlemeler 1930 da Rocco 
raporuna dayalı olarak yeniden düzenlenerek bu yaklaşımları 
terk etmiştir. Fiil ceza hukuku çocuk dâhil evrilmiştir. Ancak bu 
dönüşüm Türkiye ye yansıtılmamış ve hala fail ceza hukuku 
kavramı çocuklar dâhil hala öne çıkarılmaktadır. Bu kavram ile 
dönüşümde hukuk açısından aranılan bir kalite içinde “nasıl” 
sorusu uygulayıp uygulanmaya yöneliktir. Adalete yönelik bir 
hizmette yer alan bilim de bağımsız bir düşünmeye sahip ol-
ması bir değerlendirme içinde kaynak olabilmektedir. Örneğin 
İtalya’da veya Almanya’da 14 yaşında gençler için söz konusu 
olan ceza sorumluğu Mussolini dönemi gibi faşist dönemde 
kabul edilmiştir. Kadının, çocuk psikiyatrisinin ve de bir hukuk-
çunun yer aldığı heyetli gençlik mahkemesi ile birlikte İsviçre 
de ve Almanya da olduğu gibi sosyal hizmetler ile ilgili ayrı ve 
idari birim savaş dönemine rağmen öne çıkarılmıştır. Gözetimi 
de içeren bu benzer yapılanma ve uygulamalar Türkiye açı-
sından ise hala çok ama çok uzaklarda bir rüyayı da ısrarlı 
bir şekilde ötelemektedir. Bu bilgileri görmek ve bir uygunluk 
aranmaktan da kaçınılmaktadır. Çocuk hakları ve adalet adına 
perdelenmektedir. Yeni bir hikâyenin de peşine düşülmektedir 
(10).
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Kaynak kanun özelliği nedeniyle Türkiye için söz konusu 
olan İsviçre, İtalya ve Almanya’da öngörülen hukuksal yakla-
şım ve uygulamalar içinde 1907’den beri söz konusu olan ço-
cuklar ile ilgili bu gerçekleri göstermek, bilgilendirmek ve kar-
şılaştırılmaması da böyle bir yüzleşme ve korku için önemli bir 
örnektir. Hukuk ve bilim adına yapılan bu çeviriler de var olan 
gençlik mahkemelerinin ısrarlı bir şekilde çocuk mahkemeleri 
şeklinde hala ve ısrarlı bir şekilde çevrilmesi de yoğun bir kor-
ku perdesi haline dönüşebilmektedir. Çocuk hakları adına yeni 
engellerin oluşması ve de anlam kaymalarına böyle bir katkı 
önemli bir sorun kaynağına da dönüşmüştür. Aynı zamanda 
başta hukuk olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 
Avrupa Sosyal Şartı gibi bir sözleşme ve korumayı da içeren 
sosyal hizmet(ler) hakkını ihlal için bir zeminde devam etmek-
tedir (11). Sosyal ve hukuk devletine rağmen sosyal hizmetin 
ve adaletin yozlaşması bir tercih olarak da devam ederken 
sosyal adalet dahil adalet gibi boyutun içi ve önemi de böyle-
ce boşaltılmaktadır.

Buna ek olarak çocuk haklarının BM açısından savunuculuk 
ve danışmanlık hizmetini de içeren UNICEF gibi kurumsal bir 
yapı da hala “çocuk adaleti” şeklinde Türkiye ye böyle bir yan-
lış çeviri ile uygulamalara yansıtılmış olması diğer önemli bir 
sorun kaynağına dönüşmektedir. Ayrıca UNICEF Afganistan 
için yansıtılan bir bilgi ile birlikte ele alındığında sosyal incele-
me raporu ve bu yönde bir yetkinliğin hala Türkiye açıdan bu 
düzeye oluşturulması konusundaki kalite düzeyi çocuk hakları 
adına mümkün kılınmaktadır (12). Afganistan gibi bir düzeye 
ulaşılması yerine Türkiye Cumhuriyeti çocuklarının aşağılandı-
ğı ve yanılttığı bir özellikte kazandırılmaktadır. Çeviri yanlışlık-
ları ile birlikte çocuklara yönelik var olan gerçek ile ilgili yüz-
leşme bu korkunun da bir parçası ve aracı da olabilmektedir. 
Katkılar ile birlikte bu konuda hem hukuk, adalet hem de hak 
savunuculuk bağlamında zorunlu olarak kamusal bir hizmet 
açısından yer alan zorunlu avukatlık hizmeti de bu kapsamdır.
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2005’te bu yönde ki düzenleme oldukça önemli bir reform-
dur. Ancak Baro gibi kurumsal yapı da bazı eksik ve yanlış 
bilgiler ve çeviri yanlışlıklarının hala meşru kılınması , özellik-
le çocuk hakları adına bu sorunu daha da derinleştirmekte-
dir. Özellikle de adil yargılama için taraf olmak gibi görev ve 
yükümlüğün yerine getirilen zorunlu avukatlık hizmeti uygula-
maları da belirlenmesine yöneliktir. Ceza Muhakemesi Kanuna 
göre de mağdur için atanan “vekil”, çocuk dahil sanık için 
atanan da “müdafii” olarak ele alınmaktadır.

Adalet hizmetine yönelik yargıç, savcı ve avukatların yer 
aldığı üç temel ayak çocukların ve hakları zorunlu avukatlık 
hizmeti açısından ayrı bir önemdedir. Özellikle yalan dâhil bir 
iddiayı ispatla yükümlü kılınan savcı ve kişilerin vekillerce de 
savunulmasına yönelik avukatlık hizmetinde zorunlu olarak yer 
alan çocukların ve gençlerin savunulması adil bir yargılama-
nın da bir parçasıdır. Özellikle adil bir yargılamada silahların 
eşitliği gibi savunma görevinin yükümlü kılınması bağlamında 
Baroların Avukatlık Kanunu 79 ve 95.maddeleri ile bir gö-
rev üstlenilmiştir. Hukukun üstünlüğünü ve insan hakla-
rını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazan-
dırmak görevini yerine getirmek üzere 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu gereğinde müdafi ve vekil görevlen-
dirmelerine ilişkin olarak CMK Servisi gibi birimlere de bi-
lindiği gibi yer verilmiştir. Silahların eşitliği dahil usulleri 
de içeren adil bir yargılamaya yönelik verilen hizmetin ka-
liteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan avukatlar 
arasında adil görev dağılımının sağlanması ve mesleki 
hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve 
şeffaf olarak ödenmesi, denetlenmesi, eğitim seminerleri 
düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, yasalara, ulus-
lararası sözleşmelere, adil ve insan aklarına saygıya daya-
lı bir ceza yargılamasının sağlanması amacıyla gerçekleş-
tirilecek bu çalışmalar yine birimlerce de yürütülmektedir. 
Karakollardan, savcılıklardan ya da mahkemelerden avu-
kat talebi geldiğinde ise CMK servisinde kayıtlı avukatlar-
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dan günlük nöbet listesinde bulunan avukatlar 01.04.2016 
tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan baroların CMK 
konusundaki talep ve önerileri ile geliştirilen Otomatik 
CMK atama sisteminin yeni versiyonu olan OCAS + ile ve  
CMK Asistan (Avukat Atama Sistemi) telefonla aranarak 
görevlendirilmektedir. Karakollar, savcılıklar ya da mahke-
meler avukat talepleri kendilerine verilen kullanıcı adı ve 
şifrelerini kullanarak yapmaktadırlar.

Dolayısı ile çocuklar açısından ÇKK ile “suça sürüklenen 
çocuklar(?)/SSÇ” ve mağdur çocuklara yönelik zorunlu müda-
fi/vekil gibi bir görev yerine getirilmesi özellikle yoksulluk ve 
eşitlik açısından önemli bir reformdur. Evrensel bir uygulama-
nın da karşılanması ise önceliktir. Fakat genel uygulamada 
kısaca “davalı” gibi genel bir terim yerine “suça sürüklenen 
çocuk” gibi tanımın öne çıkarılması ve beraat edebilecek bir 
çocuğun bir soruşturma süreci dâhil başta suçlu olarak kabul 
edilerek ön hükme sahip olması başta masumiyet ilkesine ay-
kırı bir damgalamayı da birlikte getirmektedir. Temel bir görev 
olan savunuculuk boyut ile ÇKK yer alan bu tanımın adil bir 
yargılamaya yönelik bir tepkiyi de aynı zamanda öne çıkar-
maktadır. Yine kanun koyucu tarafından çocuğun suçlu diye-
rek ön kabulü ve ispat etmeden açıkça ispat edilmesinin yanı 
sıra “sürüklenen” bir ön değerlendirme ise diğer bir çelişki 
kaynağı olmaktadır. Neden ve nasıl olduğu gibi koşullar değer-
lendirmeden ön hüküm ile hukuk açısından karşılığı olmayan 
ve içi boş bir tanım avukatlık hizmeti dâhil adil bir yargılama 
içinde öne çıkarılmaktadır. Böyle bir tanım ile içerik ve özelliğin 
zorunlu avukatlık hizmeti kapsamında sorgulanmadan sadece 
öne çıkan bir papağanlaşma ise bu yöndeki önemli örnekler-
den birisi olabilmektedir. Uygulamanın da aynı zamanda bir 
yansımasıdır. Buna benzer bazı yanlış ve eksik terim ve kav-
ramlar dahil papağanlaşma ve/veya “ama” ile mazeret üret-
mek ise hukukun üstünlüğü bağlamında bu görev ve sorum-
luluğu özellikle içermemektedir. Bu yönde bir beceri var ise 
de sadece çocuklar için sahip olmalıdır. Hukuk yerine ÇKK ve 
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yönetmelikleri kaynak olarak ele almak ve öğretmek ile bir öğ-
retinin öne çıkması, hukuksal sorumluğunun yerine getirilmesi 
çocuklar için önemli bir değerlendirme noktası da olmaktadır.

Herhangi bir şekilde adli sisteme girmiş bir çocuk ve genç-
ler için ÇKK ile zorunlu avukat hizmeti ve sosyal hizmet ile ilgili 
bu boyut çağdaşlık diye adlandırırken aynı zamanda çocuk 
ağır ceza mahkemesi ile birlikte TCK/31 maddesi ile söz konu-
su olan çağdaş özelliğini hukuk ve adalet adına aslında kay-
betmektedir. Çocuklar için bir canavarlaşma bu kanun ile de 
öne çıkmaktadır. Söz konusu olan bu uygulamalar bağlamında 
adil bir yargılama için avukatlık hizmeti ve nitelik bu görev ve 
sorumluluğu daha da arttırmaktadır. Ancak hukukun üstünlüğü 
yerine hala duruşma kapılarının önünde açık kimliklerinin ve 
cinsel istismarını içeren suçların ve mağdurların kimliklerinin 
listelerde açıkça yer almaları bu uygulamaların önemli bir ger-
çeğidir. Çocuklar, duruşma salonlarının önlerindeki kalabalık-
lar ve CMK avukatları ile birlikte böyle görüntü ve uygulama 
2005 yılından beri aynen devam etmektedir. Sadece bir seyir 
alanıdır. Yapılan davet/duyuru bağlamında tebliğ zarflarının 
önünde açıkça çocukların “suça sürüklenen çocuk” şeklinde 
yansıtılmış olması aleniyet ve damgalamada bu seyir alanın 
bir parçasıdır. Masumiyet karinesine aykırılığı da içeren böyle 
bir seyir alanına yönelik tepkinin adil bir yargılama açısından 
yargısal bir sürece hala yansıtılmaması çocuklar için ayrı bir 
sorun kaynağıdır. Hukukun ve adaletin temel bir unsur olan 
usul ile ilgili bir körleşme ve/veya yetkinlik ile de uygulama ve 
süreç böylece belirlemektedir. 

Bir duruşma salonunda bile savcı ve avukatlık açısından 
kürsü dâhil silahların eşitliği ilkesinin hala gözetilmediği adil bir 
yargılama boyutu için var olması gereken bir noktaya ise savu-
nuculuk açısından hala gelinmemesi, kanıksanması, körleşme 
de hukuksal sorumluluk içinde önemli örneklerin arasındadır. 
Staj döneminde “avukatın hukuksal sorumluluğu”, “AİHM” gibi 
mesleksel zorunlu dersler ile” çocuklara özgü adalet” gibi seç-
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meli dersler sonunda mesleksel bir yetkinlik adil bir yargıla-
manın gözetilmesini de kamusal görev yapmaktadır. Evrensel 
bilim dâhil bilgiyi bilmiyorum dememesi için böyle bir eğitim ve 
yetkinliğe rağmen soruşturma sürecinde “savcım” gibi hitapla-
rın olağanlaştığı/alışıldığı/papağanlaştığı bir süreçte bu uygu-
lamanın parçasının olması çocuklar için bir sorun kaynağı ve 
parçasına da dönüşebilmektedir. Gerçeğin peşine düşülmesi 
ile birlikte özellikle silahların eşitliği ilkesi gibi savunma görev 
ve sorumluluğun bir parçası olması ve ortaya çıkan çelişkiler 
çocuk ve gençler için daha da önemli olmaktadır. İster mağ-
dur ister suç işlemiş herhangi bir çocuğun dâhil ve yer aldığı 
bir sistemde yanında olunması ve yalan söyleme hakkı dahil 
sonuna kadar savunulması yerine çocukların savunmasız kal-
masına yönelik davranışlar böyle bir zorunlu avukatlık hizme-
tinin sorgulanmasını da öncelikli kılmaktadır. Bu davranış (lar)
ın belirlenmesi ise mevcut kanun ile de ilgili olmayıp gönüllü 
ve kişisel bir yaklaşıma terk edilmesinin engellenmesi de bu 
öncelik içinde olmayı gerektirmektedir. 

Diğer taraftan BM Havana Kuralları bağlamında çocuk ve 
gençlere yönelik sorumluluk ve görev aynı zamanda açılan 
kamu davası ile kovuşturma sürecine de taşınması bu sorum-
luluğu daha da arttırmaktadır. Kanunların sadece bir şablon 
olması ve bunun yerine hukuk üstünlüğü ve sosyal boyut dâhil 
diğer etkenlerin çocuk lehine yanında olması ve savunulması 
konusundaki sorumluluk Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
kadar devam edecek bir görevi de zorunlu kılmaktadır. Vicda-
nın da ötesinde bir sorumluluğu daha da arttırmaktadır. Yine 
böyle bir süreç bağlamında herhangi bir yargılama sonunda 
çocukların ana babaları için alınan kararın sadece zorunlu 
müdafiye tebliğ edilmesi ise ana babaların hukuksal açıdan 
vesayetine alındığı bir duruma nedendir. Bir karar bağlamında 
örneğin giderlerin Ana babalara yükletilmesi durumunda ise 
Ana babalık ile ilgili olarak itiraz hakkının BMÇHS’nin üç ve be-
şinci maddelerine rağmen yoksun kılınması ya kendi imkânları 
ile savunmayı gerektirmektedir. Ya da zorunlu CMK avukatının 
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beceri ve inisiyatifine bırakılması bu sürecin diğer örneklerin 
arasındadır. Bu örnekler ile böyle bir süreçte yer alan zorunlu 
avukatlık hizmeti adil bir yargılamayı ve uygulamayı da belirle-
yen temel unsurlardan birisidir.

Savunma görevine yönelik böyle bir hukuksal sorumluluk 
ve görevin çocukların yarar ve esenliğine yönelik zorunlu kılın-
masını için kamu adına yapılacak ödemeler ise Türkiye Baro-
lar Birliğince her sene resmî gazetede yayınlanmaktadır. Dijital 
bir ortamda yapılan atamalar ile ve zorunlu avukatlık hizmeti 
bağlamında davaların takibi için 2018 tarihinde çocuk mah-
kemeleri için yapılacak ödeme 479-TL dir. Çocuk ağır ceza 
mahkemeleri için ise 861.TL dir. Bu ödemeler asliye ve ağır 
ceza mahkemeleri içinde geçerlidir. Soruşturma evresinde ya-
pılan takipler için ise 280. TL yeterli kılınmaktadır. Bu ödemeye 
yönelik vergi dâhil ek giderler ile birlikte 50 ile 150 Euro’nun 
altında ki bu ödemeler çocukların yarar ve esenliğin gözetil-
diği adil bir yargılama içinde görüldüğü yeterli kılınmaktadır. 
Kanun yolları mahkemelerini takip edecek davalar için ise 
Bölge Adliye Mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 
861. TL, Yargıtay’da görülen duruşmalı davalar için ise 969. TL 
ödemede söz konusudur. Diğer taraftan her sene vekiller için 
açıklanan tarifede ise soruşturma evresinde takip etmek için 
660 TL ile Asliye ve Çocuk Mahkemeleri için 2.180 Tl ile Ağır 
ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri için 4.360 TL’nin açıklanmış 
olması görüldüğü gibi bir oransızlığı da ortaya çıkarmaktadır. 
Bu orantısızlık aynı zamanda örneğin ASPB açısından müda-
hil olarak katılan fakat duruşmalara gelmeseler bile avukatlar 
içinde bu asgari ücretlerin ödenmesi için de benzer bir görev 
için bu orantısızlık ve haksızlık dolayısı ile çocukların yarar ve 
esenliğinin adil bir yargılama açısından ayrıca değerlendirme-
sini de gerektirmektedir.

Yine böyle bir uygulama soruşturma kapsamında giderler 
ile ilgili onay yetkisinin savcılık biriminde olması savunma açı-
sından silahların eşitliğine bir aykırılığa neden olması ise acı 
bir gerçektir.Ayrıca tutuklanan çocuklar ile görüşmek konu-
sundaki zorluklar,özensizlikler ve giderler konusundaki onay-
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da diğer önemli gerçeklerin küçük bir parçası olmaya devam 
etmektedir. Söz konusu olan bu aykırılıkların AİHM kadar sü-
rebilecek hukuksal bir sorumluluk ve görevinde ek olarak de-
ğerlendirmesini gerekli kılmaktadır. Benzer bir uygulama ko-
nusunda açıkça ortaya çıkan bu orantısızlık ve eşitsizlik doğal 
olarak her sene 400 bir çocuğu ve genci de ilgilendirmektir. 
Fakat bu boyut genellikle idari açıdan ele alınmak istemekte 
olup bu orantısızlık önemli bir sorun kaynağına dönüşmektedir. 
Yarar ve esenliğin gözetilmesi bağlamında binlerce avukatlar 
tarafından yürütülen böyle bir sorumluluk sadece kişilerin vic-
danlarına bırakılırken bilgi ve yetkinliğine de terk edilmekte-
dir. Bu ödeme aynı zamanda üç köfte beş kuruş yaklaşım gibi 
bir mazeret üretmeye neden olması durumunda ise böyle bir 
zorunlu uygulama çocukları daha da savunmasız kılmaya da 
açıkça neden olup çocukların ve gençlerin geleceklerinin ça-
lınması ve karartılması ile de bu zorunlu hizmet bir tehdit ve 
tehlike durumuna da dönüşebilmektedir. Ayrıca bu sorumluluk 
“kamu görevlisi” gibi ÇKK’nun 44’üncü maddesinde yer alan 
“Bu Kanun kapsamına giren görevlerle bağlantılı olarak kamu 
görevlileri hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanmaz.” şeklindeki düzenleme görüleceği gibi 
herkesi açıkça kapsamaktadır. Buna ek olarak ÇKK nun ilke-
ler ile ilgi 4’üncü maddesi ve ihbar yükümlülüğü ile ilgili 6’ıncı 
maddesi bu kanunun ise en önemli maddesidir. Yürütme dâhil 
bu üç maddenin dışında çocuklar ve adil bir yargılama için 
red edilmesi gereken ÇKK nun da öne çıkarılan bu sorumlu-
luğun ve görevin hukukun üstünlüğü açısından uygulaması 
söz konusu olan mazeret üretmeyi de engellemeye yöneliktir. 
Fakat buna rağmen bu üç maddenin öneminin uygulamaya 
yansıtılmaması, engellenmesi ve görmezden gelinmesi baş-
ta BMÇHS de yer alan ilkeler dâhil evrensel uygulamalardan 
uzaklaşılmasına da hala devam edilmektedir

BMÇHS ve ÇKK ile çocukların yarar ve esenliğinin göze-
tilmesi ile ilgili olarak çocuk ve gençlerin bir yetişkin gibi ce-
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zalandırılması yerine bir asırdan beri korunması ve de sosyal 
gelişimi ve eğitimi içeren bir (sosyalizasyon) uygulama Pekin 
Kurallarını ve uygulamaları daha da önemli kılmaktadır. Özel-
likle BMÇHS nin üçüncü maddesinde yer alan çocuklar için 
idari dâhil kurumsal bir gözetim ve önleme konusunda öngörü-
len kamusal hizmet sosyal hizmet açısından öne çıkmaktadır. 
Başta görüldüğü gibi 1907’den beri var olan bazı uygulamalar 
evrensel bir özelliğe BMÇHS nede taşınmıştır. Bu kurallar ara-
sında yer alan 5. madde söz konusu olan bir gençlik adalet 
sisteminde daima çocuğun iyileştirilmesinin ön plana alınması 
görüldüğü gibi temel bir amaçtır. Bu bağlamda çocuk/gençlik 
için yürürlükteki insan haklarına ilişkin düzenlemelerle tanın-
mış olan dürüst ve hakkaniyetli bir yargılamanın esaslı bazı un-
surlarını dile getirmek ise çocuk hakları için 7. madde de ayrı 
ve tekrar bir şekilde görüldüğü gibi vurgulanmıştır. Sözgelimi 
masumiyet karinesi aynı zamanda İnsan Hakları Evrensel Bil-
dirgesi’nin 11. maddesinde ve Uluslararası Kişisel ve Siyasal 
Haklar Sözleşmesi’nin 14. maddesinde de yer almaktadır. Bu 
asgari kuralların 14. maddesi ise çocukların yargılanmasına 
ilişkin özel hükümler de getirmektedir.

Bu maddeler bağlamında gene yer alan kuralların arasında 
ise Sosyal Araştırma Raporları ile ilgili 16.madde de ayrıca yer 
almaktadır. Diğer maddelerin de birlikte ele alınmasını gerekti-
ren önemli bir maddedir. Çeşitli şekilde Türkçeye çevrilen me-
tinler arasında TBB yer alan bu Türkçe metinde ise şu şekilde 
yer almaktadır. “16. Sosyal araştırma raporları- 16.1 Yargı-
layan makam tarafından önemsiz ve tali derecedeki suçlar 
dışındaki bütün vakalarda çocuğun suçu işlemeden önce-
ki yaşam koşulları ve suçun hangi ortam içinde işlendiği 
konusunda hükümden önce yeterli araştırma yapılmalıdır. 
Açıklama Çocuklara ilişkin davalarda sosyal araştırma ra-
porları veya hüküm öncesi raporları son derece önemli ve 
vazgeçilmez belgelerdir. Bu belgeler sayesinde yetkili ma-
kam çocuğun sosyal ve ailevi geçmişi, okul durumu, eği-
tim deneyleri vb gibi konularda bilgi sahibi olmaktadır. Bu 
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amaçlar için bazı hukuk sistemlerinde mahkemeye bağlı 
sosyal servisler ve personel kullanılmaktadır. Ayrıca geçi-
ci tahliye sonrası çocuğu gözaltında tutmakla görevli kim-
seler de bu işle görevlendirilebilir. Bu itibarla bu maddede, 
nitelikli sosyal araştırma raporları elde edilebilmesi için 
nitelikli personel kullanımının gereğine işaret edilmekte-
dir.” Yapılan böyle bir düzenleme ile öngörülen araştırmalar 
ve inceleme bilindiği gibi çocukların var olduğu “sosyal” gibi 
boyut ile ilgili gerçeğin peşine düşülmesi ve korunması içinde 
temel bir araç olmuştur. Dolayısı ile 1907 tarihli İsviçre Yurttaş 
/Medeni Kanun’un 317. Maddesinde yer alan bir zorunluğun 
ve ilişkinin evrenselliğe taşınması içinde önemli bir örnektir. Bir 
noktadır.

Dolayısı ile Adalet Bakanlığında yer alan Türkçe metin ile 
savunma görevini yerine getiren TBB de yayınlan bu metin 
arasında da görüleceği gibi “Yargılayan makam” ile “yetkili 
makamca “ gibi anlam ve yetki kaymalarına neden olan bir 
metin ile gene karşılaşılmaktadır. Çocuk tanımı ile de oluşan 
bilinçli ve bilinçli olmayan bir kargaşa ile birlikte çocuk hakla-
rı adına benzer bir durumda böylece ortaya çıkmaktadır. An-
cak bu metinde özellikle bütün vakalarda denilerek çocuğun 
suçu işlemeden önceki yaşam koşulları ve suçun hangi ortam 
içinde işlendiği konusunda hükümden önce yeterli araştırma 
yapılacağından da açıkça bahsedilirken görüldüğü gibi tıp ve 
psikoloji bilimi dışında ayrı bir nitelik ve özellik aranmaktadır. 
Ayrıca psikoloji bilimi bilindiği gibi kesin bir bilgi özelliğinde de 
değildir. Bu araştırma için anlamak için yarar sağlar ve tıp ile 
birlikte sağlık gibi bir hizmetin de tamamlanmasına yöneliktir. 
Yaş gruplaşması da bu açıdan söz konusu değildir. Çocukla-
rın var olduğu bir sorumluluk ve ayırımda ise görüldüğü gibi 
yoktur. Tıp tek başına yeterli olmayıp sosyalizasyon risk yöne-
timi için bir kaynaktır. Bir öncelik olmadığı gibi 18 yaşına kadar 
söz konusu olan çocuk ve gençlerin her ne olursa korunması 
ve gençlerinin sosyal ve kişisel açıdan bir geleceği ve umu-
du öne çıkarmaktadır. Bu bağlamında sosyal hizmeti anlamak 
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başta hukukçular için de ayrı bir önceliktir. Bu durum “rıza” hali 
gibi dinsel açıdan bir değerlendirme için de geçerlidir. Bu yön-
de hukuk dâhil yaş konusunu araç yapmak çocukların yarar ve 
esenliğinin de kısaca engellenmesi içindir. 

Sosyal Araştırma şeklinde Türkçeye çevrilen bu resmi İn-
gilizce orijinal metinde ise “16. Social inquiry reports “şeklin-
de yer alırken diğer resmi dillerden olan Fransızca metin “16. 
Rapports d’enquêtes sociales», İspanyolca metin “16. Infor-
mes sobre investigaciones sociales” şeklindedir. İtalyanca 
metin “16.Inchieste sociali” dir ve Almanca metin “16. Ermitt-
lungsberichte” olup soruşturma raporu şeklinde çevrilmiştir. 
Maddelerde görüleceği gibi “çocuk/child” tan hiçbir şekilde 
bahsedilmemekte olup sadece “juvenile” ve “genç” özellikle 
öne çıkmaktadır. “Yorumlar/Açıklamalar” dâhil beş dil ile Türk-
çe açısından bir karşılaştırma yapıldığında sosyal hizmet ile 
ilgili Türkçe ile yapılan bazı anlam kaymalarda aslında çocuk 
hakları ve bilim adına bu gerçekleri göstermeyi engellemek 
için olabilmektedir. Türkiye açısından bir iç hukukun bir par-
çası olma özelliğinin yanı sıra çocukların sadece korunduğu 
ve yargılama sistemine adalet adına ele alındığı açıkça bu 
kuralda yer almaktadır. Gençler açısından sosyal hizmet yön-
temlerini içerecek korumaya yönelik yargılama ve adalet sü-
recinde var olması gereken asgari bir standartta görüldüğü 
gibi zorunlu olmuştur. Sosyal gelişim ve koşulları da içeren bir 
gencin(çocuğun) sosyal ve ailevi geçmişi, okul durumu, eğitim 
deneyleri vb. gibi önemli konularda bilgi sahibine yönelik zo-
runlu bir tespitin kararlardan önce zorunlu ele alınması da ga-
yet açıktır. Yetişkinler ile aranılan bir ilişki ve sorumluluğu ve de 
buna bağlı olarak tıpla aranılan ilişkiyi de ayrıştırmaktadır. Bir 
çocuk/genç aile ve sosyal açından krizi de içeren bir tespit ve 
durum içindir. Bakım ve eğitim içinde öngörülen sosyal hizmet 
yöntemleri bağlamında müdahale dâhil idari açıdan öngörü-
len uygulamalar da bir risk yönetimini öncelikli kılmaktadır. Bu 
yüzden söz konusu olan sosyal hizmet ve evrensellik boyutu 
ile birlikte düzenlenecek raporlama için yetkinlik ve görev de 
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bu açıdan zorunlu olmaktadır. Çocuklar ve gençler için toplum 
adına adil ve adaletli davranmak adalet hizmeti için bir ön-
celiktir. Bu görevde yer alan sosyal hizmet konusunda eğitim 
almış kişiler için bir yetkinlikte ayrı bir önceliktir. Aksi ise açık 
bir hak ihlalidir. (13)

Son söz :Çocuklar için bilgi ve cesaret gelecektir.
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ÇOCUK KORUMA

Av. Ayşenur DEMİRKALE
Çoçuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı

Çocuğun korunmasına dair düzenlemeler esas olarak Ço-
cuk Koruma Kanunu, Medeni Kanun, Sosyal Hizmetler Kanu-
nu, Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka-
nun, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun da düzenlenmiştir. 

Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirler esas 
olarak 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda düzenlenmiştir. 
Bu kanun uyarınca ÇKK 3/1 Korunma ihtiyacı olan çocuk: 
Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile ki-
şisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya 
da suç mağduru çocuk,ÇKK3/2 Suça sürüklenen çocuk: 
Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile 
hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği 
fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuk 
olarak tanımlanmıştır. Kanunun 5. Maddesi uyarınca Koruyu-
cu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile 
ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eği-
tim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbir-
ler olarak belirlenmiştir.Yine yasanın tanımlar başlıklı 3/a-2-c 
maddesinde Çocuk hâkimi: “Hakkında kovuşturma başlatılmış 
olanlar hariç, suça sürüklenen çocuklarla korunma ihtiyacı 
olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren 
çocuk mahkemesi hâkimi olarak belirlenmiş ve mahkemele-
rin görevleri başlıklı 26/3 maddesinde “Mahkemeler ve çocuk 
hâkimi, bu Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan tedbirleri 
almakla görevlidir” düzenlemesi yer almıştır.Koruyucu ve des-
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tekleyici tedbir kararı alınması başlıklı 7 maddesinde Çocuk-
lar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı; çocuğun 
anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet 
savcısının istemi üzerine veya re’sen çocuk hâkimi tarafından 
alınabilir. (2) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında 
sosyal inceleme yaptırılabilir. (3) Tedbirin türü kararda göste-
rilir. Bir veya birden fazla tedbire karar verilebilir. (4) Hâkim, 
hakkında koruyucu ve destekleyici tedbire karar verdiği ço-
cuğun denetim altına alınmasına da karar verebilir. (5) Hâkim, 
çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve 
destekleyici tedbirin kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar 
verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocuğun bulunduğu yer hâ-
kimi tarafından da verilebilir. Ancak bu durumda karar, önceki 
kararı alan hâkim veya mahkemeye bildirilir. (6) Tedbirin uy-
gulanması, onsekiz yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden sona 
erer. Ancak hâkim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi 
için ve rızası alınmak suretiyle tedbirin uygulanmasına belli bir 
süre daha devam edilmesine karar verebilir. (7) Mahkeme, ko-
runma ihtiyacı olan çocuk hakkında, koruyucu ve destekleyici 
tedbir kararının yanında 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk 
Medenî Kanunu hükümlerine göre velayet, vesayet, kayyım, 
nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar ver-
meye yetkilidir” düzenlemesi ile çocuk mahkemesi hakiminin 
tedbir kararı almasının sınırları belirlenmiştir.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanun’u 3/b maddesin-
de”Korunmaya ihtiyacı olan Çocuk”; beden, ruh ve ahlak 
gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup; 1. Ana veya 
babasız, ana ve babasız, 2. Ana veya babası veya her ikisi 
de belli olmayan, 3. Ana ve babası veya her ikisi tarafından 
terkedilen, 4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, 
dilencilik,alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma 
gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı sa-
vunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen, Çocuk “ olarak 
tanımlanmıştır. BU kanunun 22 maddesinde “ Korunmaya ihti-
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yacı olan çocukların reşit oluncaya kadar bu Kanun hükümle-
rine göre Kurumca kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakı-
lıp yetiştirilmeleri ve bir meslek sahibi edilmeleri hususundaki 
gerekli tedbir kararı 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk 
Koruma Kanununa göre yetkili ve görevli mahkemece alı-
nır. Bu karar için gerekli belgeler Kurumca düzenlenir ve ilgili 
mahkemeye gönderilir. (3)(4) Haklarında derhal korunma ted-
biri alınmasında zorunluluk görülen çocuklar mahkeme kararı 
alınıncaya kadar, bu Kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda veya 
aile yanında mahalli mülki amirin onayı alınmak suretiyle ba-
kım altına alınır. (Ek fıkra: 6/2/2014-6518/17 md.) Sosyal hizmet 
kuruluşlarının kendisine teslim edilen çocuk hakkında yapa-
cağı inceleme sonucunda hazırlayacağı raporda, 5395 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca çocuğun derhâl korunma 
altına alınmasını gerektiren bir durum olmadığı ve ailesine tes-
lim edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı kanaatine 
varması hâlinde mülki idare amirinin onayı ile çocuk ailesine 
teslim edilebilir,” düzenlemesi bulunmaktadır.

9.1.2003  tarihli 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun“aile hukukun-
dan doğan dava ve işleri görmek üzere kurulan aile mahkeme-
lerine dair düzenlemeleri kapsamaktadır. 

Belirtmek gerekir ki Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Görev-
leri Hakkında Kanunun Koruyucu, eğitici ve sosyal önlemler 
başlıklı 6/2 maddesinde “ Aile mahkemesi, diğer kanunlarda-
ki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına giren konularda:

2. Küçükler hakkında; a) Bakım ve gözetime yönelik na-
faka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya, 
b) Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya 
manen terk edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan 
alarak bir aile yanına veya resmî ya da özel sağlık kurumu-
na veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştir-
meye, c) Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına iliş-
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kin önlemleri almaya,d) Genel ve katma bütçeli daireler, 
mahallî idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bankalar 
tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletme-
lere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin 
yanına yerleştirmeye, Karar verebilir,” düzenlemesi ile aile 
mahkemesi hakimine resen veya talep üzerine çocuklarla ilgili 
koruyucu ve eğitici önlemleri alma yetki ve görevini vermiştir.

Aile mahkemesince verilen bu kararların takip ve yerine 
getirilmesinde 5 inci maddeye göre atanan uzmanlardan biri 
veya birkaçı görevlendirilebilir. Bu kararlara uyulmaması ha-
linde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 113/A madde-
si uygulanır (HMUK 113/A yeni düzenleme ile HMK MADDE 
398- (1) İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uy-
mayan veya tedbir kararına aykırı davranan kimse, bir aydan 
altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır. Görevli ve yetkili 
mahkeme, esas hakkındaki dava henüz açılmamışsa, ihtiyati 
tedbir kararı veren mahkeme; esas hakkındaki dava açılmışsa, 
bu davanın görüldüğü mahkemedir )

Bunun yanında Medeni Kanunda çocuğun korunmasına 
dair düzenlemeler vardır Bu çerçevede başlıcaMK 346-347-
348 vd maddelerini sayabilmemiz mümkün olacaktır.Türk 
Medeni Kanununun Velayet, Vesayet Ve Miras Hükümle-
rinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün , Çocuğun korunması 
başlıklı 3 maddesine göre “ Türk Medeni Kanununun 346 ve 
347 nci maddelerinde belirtilen durumlarda hakim, çocuğun 
korunması için onun bir aile yanına veya bir kuruma yerleşti-
rilmesine karar verebilir. Bu halde, 2828 sayılı Sosyal Hizmet-
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 22 nci maddesine 
göre ilgili mahkemeden korunma kararı alınır. Korunma kararı 
alınamaması halinde çocuk hakkında 1593 sayılı Umumi Hıf-
zıssıhha Kanununun 161 inci maddesi ile 1580 sayılı Belediye 
Kanununun 15 inci maddesinin ilgili hükümlerine göre gerekli 
önlemler alınır “ düzenlemesi bulunmaktadır.
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Medeni Kanunda belirlenen ve ilgili tüzük uyarınca çocuk-
lara dair bir takım koruma kararlarının alınması da aile mahke-
melerinin görev alanına girmektedir.

Aile Mahkemelerinden sıkça 6284 sayılı yasa uygulaması 
nedeniyleçocuğun korunmasına amacıyla kararlar alınmakta-
dır. 08.03.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin 
Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun’un amaç başlıklı 1 maddesine göre “Bu Kanunun 
amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulu-
nan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı 
takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik 
şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve 
esasları düzenlemektir.

Tanımlar başlıklı 2 maddesinde Hâkim: Aile mahkemesi 
hâkimi, Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekono-
mik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan 
veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit 
ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, 
toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, 
cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve dav-
ranış, Şiddet mağduru: Bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan 
tutum ve davranışlara doğrudan ya da dolaylı olarak maruz 
kalan veya kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkile-
nen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişilerŞiddet önleme ve 
izleme merkezleri: Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önle-
yici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve 
izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün yirmidört 
saat esası ile yürüten merkezlerŞiddet uygulayan: Bu Kanun-
da şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan 
veya uygulama tehlikesi bulunan kişiler,Tedbir kararı:Bu Ka-
nun kapsamında, şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlar 
hakkında hâkim, kolluk görevlileri ve mülkî amirler tarafından, 
istem üzerine veya resen verilecek tedbir kararları olarak be-
lirlenmiştir.
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6284sayılı kanun uyarınca şiddet olarak belirlenen davra-
nışlara maruz kalan şiddet mağduru çocuklarda koruyucu ve 
destekleyici tedbirlerden amaç maddesi dikkate alınarak fay-
dalanmaktadır. 

Belirtmek gerekir ki sadece aile bireyleri değil,aileden ba-
ğımsız çocuk kadın ve ısrarlı takip mağdurları da kanun kap-
samında koruma altına alınabilmektedir.

6284 sayılı kanun 5/3 maddesine göre hakim tarafından 
verilecek önleyici tedbir kararlarının verilmesinde “bu Ka-
nunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu 
ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine 
göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması husus-
larında karar vermeye yetkilidir”

Kanun Aile Mahkemesi Hakimine açıkça çocuğun korun-
ması amacıyla önleyici tedbir olarak 6284 sayılı kanundaki 
tedbirlerin yanında 5395 sayılı çocuk koruma kanunundaki 
tedbirleri uygulayabileceğini de belirtmiştir. 

6284 sayılı kanun uyarınca

Mülki Amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bu-
lunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağ-
lanması.

b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı 
kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması.

c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik 
ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üze-
rine veya resen geçici koruma altına alınması.
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d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa 
çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin 
çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on 
altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari 
ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla 
Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş 
imkânının sağlanması.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın 
(a) ve (ç) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince 
de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi 
takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî 
amir tarafından kırksekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler 
kendiliğinden kalkar.

Hakim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları

(1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşa-
ğıdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun gö-
rülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) İşyerinin değiştirilmesi.

b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden 
ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.

c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunun-
daki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine 
tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.

ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve 
bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmaya-
cağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına 
dayalı olarak 27/12/2007  tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma 
Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgele-
rinin değiştirilmesi
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Hakim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları

(1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici ted-
birlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer ted-
birlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, 
aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda 
bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzak-
laştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilme-
si.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula 
ve işyerine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma 
kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişi-
sel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğ-
ramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurul-
masına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşma-
ması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar 
vermemesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahat-
sız etmemesi.

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen 
silahları kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile 
bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna tes-
lim etmesi.

İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ 23 NİSAN 2018 ÖZEL YAYINI

- 151 -



h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuş-
turucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin 
etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere 
yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yat-
mak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvur-
ması ve tedavisinin sağlanması.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın 
(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk 
amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alın-
dığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. 
Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbir-
ler kendiliğinden kalkar.

(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâ-
kim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda 
yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Ka-
nun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki 
kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.

(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağ-
layan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hüküm-
lerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, 
şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak 
talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Buna göre , Mülki Amir, Kolluk veya Aile Mahkemesi Hakimi 
yasanın 8 maddesi uyarınca ; çabuk ,kolay en çok 6 aylık süre 
ile , delil aranmaksızın , gerekirse kimlik bilgilerini gizli tutarak 
yukarıdaki tedbirlerden bir veya birkaçına hükmedebilir. Şid-
det veya şiddet uygulama tehlikesinin varlığı halinde herkes 
bu durumu resmi makamlara ihbar edebilir. Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı yasanın uygulanmasında koordinasyon ba-
kanlığıdır. 
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Yasanın çıkması ertesinde uygulama yönetmeliğinin geç 
çıkması, yasanın uygulanması noktasında adli idari yetersiz-
likler, şiddet mağdurlarının ve de çocukların zarar görmesine 
neden olmuştur. Halen daha özellikle tedbirlerin uygulanması 
ve takibi noktasında sıkıntılar yaşanmaktadır

Yasadaki tedbir kararlarının hızlıca ve sonuç alıcı bir biçim-
de yerine getirilmesindeki aksaklıklar konusunda devletin yü-
kümlülüğü ve görevlilerin sorumluluğuna dair Anayasa Mah-
kemesinin 19.12.2017 tarihli kararı önem taşımaktadır. 

Anayasa Mahkemesi 2014/546 başvuru nolu19.12.2017 ta-
rihli kararında mahkemece alınan kararların süresinde yerine 
getirilmemesi nedeniyle görevliler hakkında yapılan suç du-
yurusunda kovuşturma izni verilmemesi üzerine yapılan baş-
vuruda “ başvurucunun kimlik bilgilerinin değiştirilmesi ve 
geçici maddi yardım yapılmasına ilişkin tedbirlerin uygu-
lanmasında ortaya çıkan aksaklık ve gecikmeler nedeniy-
le maddi ve manevi varlığının korunması hakkının ihlaline 
karar vermiştir. Anayasa mahkemesi gerekçesinde geçici 
maddi yardımın yapılması ve başvurucu ve çocuğunun kim-
lik bilgilerinin değiştirilmesine ilişkin yasal düzenlemelerde bu 
hakların düzenlendiği “Buna göre devletin koruma yükümlülü-
ğü çerçevesinde gerekli yasal altyapının oluşturulduğu ve şid-
dete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunanların ko-
runması yönünden kurulan hukuk sisteminin yetersiz olmadığı 
anlaşılmaktadır (Benzer yöndeki karariçin bkz. Semra Özel 
Üner, B. No: 2014/12009, 26/10/2016, § 3) tespiti yapılmıştır. 
6284 sayılı Kanun’un 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) 
bendi uyarınca, anılan Kanun kapsamında verilecek destek 
ve hizmetlerin sunulmasında süratli bir usul izlenmesi esastır 
(bkz. § 43). Bu durumda, ilgili Kanun kapsamında alınması ge-
rekentedbirlere ilişkin yetkili mercilerce karar alınmasının yanı 
sıra bu kararların makul bir süreiçinde yerine getirilmesi de ay-
nca önem taşımaktadır. Somut olayda, yetkili mercilerce alınan 
tedbir kararlarının yerine getirilmesinde meydana gelen sıra-
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sıyla on aylık ve dokuz aylık gecikmenin adli ve idari süreçler-
deki aksaklıklardan meydana geldiği ve bu gecikmenin makul 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, başvurucu ve 
çocuklarının maddi ve manevi bütünlüklerinin korunması 
ile geçimlerinin sağlanması noktasında kamu makamları 
tarafından alınan tedbirlerin gerekli hız ve özende gerçek-
leştirilmediği, kişinin maddi ve manevi varlığının korun-
ması hakkı kapsamında devlete ait pozitif yükümlülüklerin 
gereği gibi yerine getirilmediği sonucuna ulaşılmıştır ve 
Anayasa’nın 17. maddesinde koruma altına alınan maddi 
ve manevi varlığın korunması hakkının ihlal edildiğine ka-
rar vermiştir. 

Karar 6284 sayılı kanundaki tedbirlerin yürütülmesi nokta-
sında kamu idaresi ve çalışanlarının sorumluluğunu belirlemek 
ve tedbirlerin hızlı ve sonuç alıcı bir biçimde uygulanmasını 
vurgulaması açısından önem taşımaktadır. 

Hukuk Genel Kurulu 2012/2-654 E. , 2012/817 K.

Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuk Hakkında Bakım Ve Sağlık 
Tedbirlerini Alma Görevi Çocuk Mahkemelerine Aittir. Çocuk 
Mahkemesi Bulunmayan Yerlerde, Bu Mahkeme Kurulup Gö-
reve Başlayıncaya Kadar Aile Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri 
Bulunmayan Yerlerde İse, Asliye Hukuk Mahkemeleri Görevli-
dir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No:2011/13448Karar 
No:2012/6742

5395 sayılı Yasadaki tedbir hükümleri suça sürüklenen yani, 
yaptıkları davranış ceza  kanunlarında suç olarak gösterilmiş 
olan çocuklar hakkında olup; korunma ihtiyacı olan çocuklara 
uygulanamaz. Çocuğun suça sürüklenen çocuk konumunda 
olmadığı anlaşılmaktadır. Korunma ihtiyacı olan çocuklar hak-
kında görevli mahkeme ise aile mahkemesidir
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No:2016/7138Karar 
No:2016/10986 

Davacı kurum 15.05.1999 doğumlu küçük ...hakkın-
da 5395 sayılı yasanın 5/1-c maddesi uyarınca bakım tedbiri 
kararı verilmesi ve anne ve babanın çocuk üzerindeki velayeti-
nin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mah-
keme çocuk mahkemesi sıfatıyla küçük hakkında 5395 sayı-
lı yasının 5/1 -c maddesi uyarınca bakım tedbiri uygulanmasına, 
velayetin kaldırılması talebinin reddine karar vermiş,hüküm da-
vacı kurum tarafından velayetin kaldırılması talebinin reddine 
karar verilmesi yönünden temyiz edilmesi üzerine mahkeme-
ce 19.10.2015 tarihli ek kararla verilen kararın itirazı kabil ka-
rarlardan olduğu gerekçesiyle temyiz talebinin reddine karar 
verilmiş, ek karar davacı kurum tarafından temyiz edilmiştir. 
Mahkemece verilen karar mahkeme kararı olduğundan itiraza 
değil temyize tabidir. Bu halde temyiz talebinin reddine ilişkin 
ek karar yasal dayanaktan yoksun olup, bozularak kaldırılma-
sına karar vermek gerekmiştirTalep, velayetin kaldırılması iste-
ğine ilişkin olup, Türk Medeni Kanununun üçüncü kısmı hariç, 
ikinci kitabından (m. 118-395) kaynaklanmaktadır. 4787 sayı-
lı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine 
Dair Kanunun 4/1. maddesi gereğince, Türk Medeni Kanunu-
nun üçüncü kısmı hariç ikinci kitabı ile 4722 sayılıYürürlük ve 
Uygulama Kanununa göre,  aile  hukukundan doğan dava ve 
işlerde aile mahkemesi görevlidir. Aile mahkemesi kurulmayan 
yerlerde bu kanun kapsamına giren dava ve işlere Asliye Hu-
kuk Mahkemesince «ailemahkemesi” sıfatıyla bakılması gere-
kir

6284 sayılı kanun uygulanmasında çocuklar bağımsız ola-
rak korunma haklarından faydalanabileceği gibi aile bireyleri 
ile birlikte de aynı haklardan faydalanmaktadır. Aynı şekilde 
çocukların aleyhine de bu yasa hükümlerinin uygulanması 
mümkün olmaktadır. Kabul etmek gerekir ki yasa isminden de 
anlaşılacağı üzere özünde kadına şiddet ile mücadelede ön 
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plana çıkmakta çocuğun yasal düzenlemeden faydalanması 
daha çok ev içi şiddetten korunması amacıyla olmaktadır. Ço-
cukların aile içi şiddete tanık olduğu durumlara özgü olarak 
ayrı ve özel düzenlemeler yoktur. Çocuklar bir suçun mağdu-
ru ve ÇKK uyarınca belirlenen korunma ihtiyacı olan çocuk 
kapsamında değilse , korunma kararları aile mahkemeleri ta-
rafından verilmektedir. Ancak kabul etmek gerekir ki özellikle 
korunma ihtiyacı olan çocuklara dair koruma kararlarının ve-
rilmesinde Aile Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemeleri arasında 
çok keskin görev sınırlarıbulunmamaktadır. 

İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ 23 NİSAN 2018 ÖZEL YAYINI

- 156 -



Psikolog Dr. Müge KİREMİTCİ ÖZTÜRK1 

1. GİRİŞ

Boşanma süreci, yetişkinler ve çocukları için bir kriz 
dönemidir. Bireyler boşanmanın ardından hayatlarındaki yeni 
döneme uyum sağlamaya çalışırlar. Ebeveynler boşanma 
sonrasında yeni bir ev, yeni bir sosyal ortam, değişen yaşam 
standartları, çocukların bakımı gibi yeni roller ve sorumluluklar 
üstlenmeye başlarlar. Boşanma sonrası sürece uyum bazen 
kısa sürebilirken bazen de uzun bir zaman dilimini kapsayabilir. 
Eşler arasında boşanma ile sonuçlanan ilişki dinamiklerinin 
boşanma sonrası süreçte çocuk üzerinden devam ettiği ve 
bu durumun çocukların ruhsal ve zihinsel gelişimini olumsuz 
etkileyebildiği görülmektedir. 

Boşanmanın çocuklar üzerindeki kısa ve uzun süreli 
olumsuz etkilerini en aza indirebilmek boşanmanın ardından 
ebeveynlerin ortak velayet hakkını uygun şekilde kullanması 
son dönem yapılan araştırmalarda önerilmektedir. 

Ortak velayet; çocuk üzerindeki velayet hakkına ana 
babanın müştereken ve eşit olarak sahip olmasıdır. Velayetin 
birlikte kullanılması ana ve babanın, çocuğun bakım, eğitim 
ve öğretimini birlikte yönetecekleri anlamına gelmektedir 
(Serdar,2008; Koçhisarlıoğlu, 2004). Ortak velayette, velayet 
hakkının kapsamına giren hak ve yükümlülükleri anne ve baba 
kural olarak birlikte ve eşit hakka sahip olarak kullanır. Buna 
göre ana ve baba velayet hakkı kapsamına giren konularda 

1 İstanbul Anadolu 7. Aile Mahkemesi
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birbirlerine danışıp, ondan sonra kesin kararı vereceklerdir. 
Velayetin kapsadığı hak ve ödevler anne ve baba arasında 
bölünemeyecektir. Örneğin çocuğun sahsına özel haklar 
anne ve babadan birine, malların yönetilmesi diğerine 
bırakılamayacaktır (Akyüz, 1999; Serdar, 2008).

Boşanma sürecindeki çiftler üzerine yapılan araştırmalar 
aile dinamiklerinin, ailenin demografik yapısının, anne – baba 
tutumlarının ve ebeveynlerin çocukla görüşme sıklığının ve 
çocuğun psikopatolojik durumunun çiftlerin ortak velayet 
tercihleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

2. BOŞANAN ÇİFTLERİN ORTAK VELAYET TERCİHLE-
RİNİ ETKİLEYEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER

2.a. Ailenin Demografik Yapısı 

Bauserman (2012) yaptığı çalışmasında ortak velayet 
alan anne ve babaların her ikisinin de, velayetin annede 
olduğu tekli velayete sahip ailelere göre daha iyi gelir 
düzeylerinin ve sosyoekonomik durumlarının ve daha yüksek 
eğitim seviyelerinin olduğunu, ortak velayet alan annelerin 
tekli velayet alanlara göre yaşça daha büyük olduğunu; 
sosyoekonomik durum hariç zaman içerisinde yapılan diğer 
benzer çalışmalarda da kendi seçimiyle ortak yasal velayet 
seçen ebeveynlerin her ikisi de daha iyi eğitim seviyesine ve 
finansal düzeye sahip olduklarının ortaya konduğunu; ortak 
velayet alan ailelerin, yüksek eğitim düzeyi ve bütçe ile ilgili 
olan güçlü kimlik ve sosyal olanaklardan dolayı eşler arası 
daha düşük çatışma yaşadıklarını ve ortak velayetten daha 
güçlü tatmin duygusu yaşadıklarını belirtmiştir.

Spruijt E. & Duindam V. (2010) Hollanda’da yaptıkları 
çalışmada ortak velayeti tercih eden Hollandalı ailelerin eğitim 
seviyesinin yüksek olduğunu, ortak velayet altındaki çocukların 
biraz daha yaşça genç ve erkek çocuklarda biraz daha fazla 
olduğunu ortaya koymuşlardır. 
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2.b. Aile İçi İlişkiler 

Spruijt E. & Duindam V. (2010) boşanma sonrasında 
ortak velayet kararı alan ailelerin boşanma sürecine geçişte 
yaşadıkları çatışma seviyesinin en az olduğunu belirtmişlerdir. 
Bauserman (2012) çalışmasında ortak velayet alan babaların 
eski eşleriyle olan ilişkileri, velayet almayan babalara göre 
daha iyi olduğunu; ortak velayet alan annelerin eski eşleriyle 
olan ilişkileri, tekli velayet alan annelere göre daha iyi olduğunu 
ortaya koymuştur. 

Boşanma sonrası uyumda bir teorik model geliştiren 
Amato (2000)’a göre (boşanma-stresuyum modeli) boşanma 
ve psikolojik uyum arasında tek ebeveynliğin sorumluluğu, 
kaybolan duygusal güven, eski eş ile devam eden çatışmalar 
ve ekonomik sıkıntılar gibi birçok stresör bulunmaktadır. Amato 
(2000) ve Braver (2005)’e göre boşanmanın ardından ailelerin 
uyumunu belirleyen en önemli faktörlerden biri velayet tipinin 
düzenlenip kesinleşmesidir. Kişilerarası ilişki, aile rolleri ve rol 
karmaşası araştırmalarında, ortak velayet savunucuları, ortak 
velayet alan ailelerin, velayet almayanlara göre çocuklarıyla 
daha iyi, sürekli bir ilişki ve bu ilişki de daha fazla tatmin 
sağladığını belirtmişlerdir. Bu durum daha çok babalar için 
geçerli olduğunu, çünkü babaların velayeti üzerinde annenin 
velayet üstünlüğüyle ilgili olabileceği belirtilmiştir. 

Ortak velayetin zaman içerisinde bölünmesi tek ebeveynlik 
sorumluluğuna ilişkin streslerin günden güne azalmasında ve 
çocuk yetiştirme problemlerinde rahatlama getirecektir. Kişiler 
arası çatışmalara baktığımızda, tekli velayet, boşanmada 
velayeti bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybetmesi gibi bir algı 
oluşturarak taraflar arasında çekişmeli ilişkileri teşvik edebilir. 
Eğer ortak velayet, velayetle ilgili bu görüşü hafifletebilirse, 
bu alt kişiler arası çatışmalara yansıyabilir ve velayet 
memnuniyetinin oluşabileceğini düşünmektedirler. Öngider 
(2006)’a göre boşanmış annelerin eski eşleriyle çatışma 
yaşayıp yaşamadığı, çocuklarına karşı ne kadar kabul edici 
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olup olmayacaklarını pek etkilemezken, evli ailelerde annenin 
eşiyle çatışma yaşayıp yaşamadığı, çocuğuna karşı ne kadar 
kabul edici olup olmayacağını çok etkilemektedir. Babalar ise 
eşle çatışma, babanın çocuğuna karşı çok daha reddedici 
olmasına neden olmakta ve çocuğun baba tarafından 
reddedilmesine yol açmaktadır.  

McIntosh ve Chisholm (2008) yüksek çatışma durumlarında 
arabuluculuk ve Aile Mahkemesi örnekleri üzerinde (toplam 
237 aile) yaptığı iki ayrı çalışmanın bulgularına dayanarak, 
çocuklarının yararına kullanmak için her ebeveynin sahip olması 
gereken yeterli duygusal olgunluk seviyesinin; ebeveynlerin 
çocuğa duygusal yatırımının; ebeveynler arası çatışmanın 
yönetilebilmesinin; çocuğun diğer ebeveyn ile birlikteyken 
güvende olduğuna dair ebeveynlerce paylaşılan bir algı ve 
paylaşılan velayet düzenlemesin ile çocuğun kendi mutluluğu 
ya da memnuniyeti dâhil olmak üzere çeşitli psikolojik filtrelerin 
velayet düzenlemesinde önemli olduğunu belirtmiştir. 

2.c. Anne Baba Tutumları ve Çocuk İle Görüşme 
Sıklıkları

Evlilik döneminde anne ve baba ile aynı çatı altında 
yaşayan çocuk boşanma süreci ile birlikte fiziksel olarak bir 
ebeveyninden ayrılır ve evden ayrılan ebeveyn ile görüşme 
sıklığı azalır, yasal düzenlemelerle belirlenen gün ve saatlerde 
ebeveyni ile kişisel ilişki kurmak durumunda bulunmaktadır. 
Ebeveyn ile görüşme sıklığının azalması çocuklar için en 
örseleyici durumu oluşturmaktadır. Boşanma süreciyle 
birlikte evden ayrılan ebeveynin çocukla görüşme sıklığı ve 
biçiminin düzenlenmesi, çiftlerin boşanma sürecine uyumu, 
ilişki biçimleri, çatışma düzeyleri, fiziki yakınlık, evlilik öncesi 
ebeveyn çocuk ilişki biçimi, ebeveyn tutumları, çocuğun ve 
ebeveynin psikopatolojisine göre farklılık göstermektedir.  

Ortak yasal velayete sahip olan hem anne hem de babalarla 
yapılan çalışmaların sonuçları gösteriyor ki ortak velayete 

İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ 23 NİSAN 2018 ÖZEL YAYINI

- 160 -



sahip babalar, velayet almayan babalara göre çocuk için daha 
fazla katılımda bulunuyorlar. Ortak velayet, babalar ile çocuklar 
arasında olumlu etkileşimin devamını kolaylaştırmaktadır 
ve önceden var olan bağlılığın etkisiyle babanın velayetteki 
rolünün çözümünde etkilidir (Arditti & Keith, 1993). 

Spruijt E. & Duindam V. (2010) ortak velayet ve tekli velayet 
düzenlemesini tercih eden ailelerdeki çocuğun ebeveyne 
bağlanması arasındaki farklılığa bakmışlardır. Ortak velayet 
ailelerinde her iki ebeveyn ile kurulan ilişki, evli ailelerle aynı 
düzeyde güçlü olduğu ve baba ile düzenli ilişki kurulan anne 
ailelerinden bir parça daha güçlü olduğu, çocuk ebeveyn 
ilişkisinin az olduğu durumlarda bağlanma skorlarının daha 
düşük olduğunu; ayrıca anneye bağlılığın aile tiplerine göre 
farklılık gösterdiğini, sadece, çocuğun babasıyla yaşadığı 
durumda anneye bağlılığın daha az olduğu, çocuğun anne 
ile yaşadığı durumlarda babaya bağlılığının zayıf olduğunu 
ortaya koymuşlardır. Bu veriler çocuğun yaşadığı ebeveyni 
ile daha sağlıklı bir bağ kuracağı beklentilerini doğruladığı 
düşünülmektedir. 

Bauserman’e (2012) göre, ortak velayet alan babalar, 
velayet almayan babalara göre çocuklarına bakım vermekten 
ve ilişkiyi arttırmaktan daha çok hoşlanmaktadırlar. Çocukla 
geçirilen zamandaki farklılıklar, önceden var olan babanın 
çocuğuna olan bağlılığın seviyesini yansıtıyor olabilmesiyle 
birlikte, çocukla daha fazla pozitif yönde ilişkiyi sürdürmek için 
ortak velayet güçlü bir dayanak oluşturmaktadır. 

Baba yokluğu üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde, 
boşanma, ayrılık veya hiç evlenmemiş aileler (fakat baba 
ölümü yok) nedeniyle düzenli olarak babasıyla ilişki içerisinde 
büyümeyen çocuklar, birlikte yaşayan ailelerin eş değer 
çocuklarıyla karşılaştırıldığında çeşitli durumlarda daha az 
uyum gösterdikleri ortaya konmuştur (Bauserman 2012; East, 
Jackson & O’Brien 2006). Tekli - baba ailelerinin ergenler 
için birçok risk taşıdığı yapılan çalışmalarda görülmektedir 
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(Amato 2000; Breivik &Olweus, 2006). Bu ailelerde birçok dışa 
vuran problemler gözlemlenmektedir. Tekli-baba ailelerinin 
finansal sorunları daha az olmasına rağmen tekli babalar, 
çocuklarını gözlemlemeye daha az eğilimlidir ve annelerle 
karşılaştırıldığında çocuklarının arkadaşlarıyla ve okuluyla 
daha az ilgilenirler. Bu daha az ilgili ebeveyn tutumu, anti sosyal 
davranış riskini arttırabilir ve ergenler tarafından kullanılabilir 
(Breivik& Olwies, 2006). Diğer taraftan Breivik ve Olweus, 
tekli baba seçiminin negatif etkilerini gözlemlemişlerdir; baba 
ailelerinde yaşayan çocukların diğer çocuklara göre daha 
fazla problemli olduklarını gözlemlemişlerdir.  

Gelişimsel bakış açısıyla, bazı araştırmalar çocukların 
gece bakımının düzenli paylaşımının, ebeveynler arasında 
daha yakın ve daha kalıcı ebeveyn-çocuk ilişkileri geliştirdiğini 
göstermektedir (Lamb, Sternberg, & Thompson, 1997; 
Maccoby & Mnookin, 1992). Kelly ve Lamb (2000) Paylaşılan 
zamanların, genç çocukların ebeveynleriyle olan bağlarının 
güçlenmesini teşvik ettiği görüşünü desteklemektedirler. 

2.d. Çocuğun Psikopatolojisi 

Boşanmanın çocuklar üzerindeki kısa ve uzun vadeli 
etkilerini en aza indirmede velayet tercihlerinin de etkili olduğu 
görülmektedir. Boşanma sonrasında çocukların ruh sağlığını 
ve boşanma sürecine uyumunu etkileyen faktörlerden biri 
de ebeveynlerin tercih ettikleri velayet biçimi ve bu velayet 
biçiminin uygulanma kalitesinin etkili olduğu düşünülmektedir.

Yapılan çalışmalara göre ortak yasal veya ortak fiziksel 
velayetin verildiği durumlarda boşanmış ailenin çocukları 
ve ergenleri, tekli velayetin verildiklerine göre çok çeşitli 
davranışsal ve psikolojik önlemler yelpazesine daha iyi uyum 
göstermektedirler (Bauserman, 2002).

Spruijt E. & Duindam V. (2010) ortak velayet durumlarındaki 
çocukların ruhsal olarak iyi olma halini, boşanmadan sonraki 

İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ 23 NİSAN 2018 ÖZEL YAYINI

- 162 -



diğer aile tiplerindeki (evli aileler, baba ile az görüşülen 
velayetin annede olduğu aileler, baba ile sık görüşülen 
velayetin annede olduğu aileler, baba aileleri) çocuklarla ve 
ebeveynlerle karşılaştırdığında genel skorların biraz daha iyi 
olduğunu belirtmişlerdir. 

Çocuk ile anne veya baba ilişkisinin doğru tercihleri, 
annenin psikolojik problemleri, ebeveynlik kapasitesinin 
azalması, mevcut konut durumu ve çocuğun cinsiyetine önemli 
ölçüde bağlıdır. Kaltenborn ve Lempp (1998) Almanya’da 
60 çocuğun psikolojik ve psikiyatrik analizi yapmışlardır ve 
annede psikolojik problem varsa veya ebeveynlik kapasitesi 
azaldıysa, çocukların birlikte ortak konutta yaşadığı (anne 
veya babası) ve aynı cinsiyetteki ebeveynindense babasını 
tercih ettikleri görülmektedir. 

Spruijt E. & Duindam V. (2010) Korku, depresyon duyguları ve 
direk ve indirek agresyonun ortak velayet durumunda yaşayan 
çocuklarda, diğer boşanmış ailelerin (baba ile az görüşülen 
velayetin annede olduğu aileler, baba ile sık görüşülen velayetin 
annede olduğu aileler, baba aileleri) çocuklarından daha kötü 
olmadığını, çocukların akademik sonuçlarının aile durumuna 
göre (evli aileler, baba ile az görüşülen velayetin annede 
olduğu aileler, baba ile sık görüşülen velayetin annede olduğu 
aileler, baba aileleri , ortak velayet) farklılık göstermediklerini 
belirtmişlerdir. 

3. SONUÇ

Boşanma süreci, yetişkinler ve çocukları için bir kriz 
dönemidir. Boşanmanın çocuklar üzerindeki kısa ve uzun 
süreli olumsuz etkilerini en aza indirebilmek ebeveynlerin 
ortak velayet hakkını uygun şekilde kullanması yapılan 
araştırmalarda önerilmektedir. 

Boşanan ailelerin ortak velayeti tercih etmelerinde yüksek 
eğitim seviyeleri, yüksek sosyokültürel düzeyleri, ebeveynlerin 
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ve çocuklarının yaşça daha büyük olmalarının etkili olduğu 
görülmektedir. 

Ortak velayet kararı alınmasında aile dinamiklerinin de aktif 
rol oynadığı görülmektedir. Ailelerin boşanma sürecine geçişte 
yaşadıkları çatışma seviyesinin en az olduğu, boşanma 
sürecine uyum sağladıkları, eski eşle kurulan ilişkinin olumlu 
olduğu, çocuklarının yararına kullanmak için her ebeveynin 
sahip olması gereken yeterli duygusal olgunluk seviyesinin; 
ebeveynlerin çocuğa duygusal yatırımının; ebeveynler arası 
çatışmanın yönetilebilmesinin; çocuğun diğer ebeveyn ile 
birlikteyken güvende olduğuna dair ebeveynlerce paylaşılan 
bir algı ve çocuğun kendi mutluluğu ya da memnuniyeti 
dâhil olmak üzere çeşitli psikolojik filtrelerin ortak velayet 
düzenlemesinin tercih edilmesinde önemli rol oynadığı 
görülmektedir. 

Ortak velayetin verildiği durumlarda boşanmış ailenin 
çocukları ve ergenleri, tekli velayetin verildiklerine göre çok 
çeşitli davranışsal ve psikolojik önlemler yelpazesine daha 
iyi uyum gösterdiğine dair ortaya çıkan araştırma sonuçları 
ortak velayetin boşanmanın çocuklar üzerindeki etkilerini aza 
indirme hususunda bize bir umut vermesi açısından önemli 
görülmektedir. 
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Murat AYDIN1 
Hâkim

Giriş

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Ceza Kanunu 
ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasa-
rısı” (Bundan böyle Tasarı diye anılacaktır) Bakanlar Kurulu ta-
rafından imzalandı ve Başbakanlığın 09/04/2018 tarihli yazısı 
ile TBMM Başkanlığına sunuldu. 

Tasarının genel gerekçesinde; “çocuklara karşı işlenen is-
tismar suçuyla daha etkin mücadele edebilmek amacıyla ilave 
bir takım önleyici tedbirlerin alınması ve cezaların arttırılması 
zorunluluğu” nedeniyle hazırlandığı bildirilen Tasarıya ilişkin 
görüş, düşünce ve eleştirilerimi bilginize sunarım.

A. Tasarının Devlet Memurları Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Hükümleri Hakkında

Tasarısının 1. maddesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48. maddesinde değişiklik yapılması öngörül-
mektedir. Bu değişiklik uyarınca, “çocukların cinsel istismarı” 
suçundan ceza alan kişilerin devlet memuru olamayacakları 
düzenlenmektedir. Buna bağlı olarak devlet memuruyken böy-
le bir suç işleyen kişinin devlet memurluğu da sona erecektir.

1 Trabzon Adliyesi
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Halen yürürlükte olan 657 sayılı Kanun uyarınca; devlet 
memurluğuna giriş ve memuriyette kalma koşullarını düzenle-
yen 657 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca, “kasten işlenen 

bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası” 

çarptırılan kişi devlet memuru olmamakta, aynı Kanunun 98. 
maddesi uyarınca, böyle bir ceza alan kişi devlet memuru ise 
memuriyetten çıkarılmaktadır. 

Çocukların cinsel istismarı suçunu düzenleyen TCK’nın 103. 
maddesinin halen yürürlükte olan hükmü uyarınca, bu suçu iş-
leyen kişinin alabileceği en düşük ceza 3 yıl hapis cezasıdır. 

Buna göre; halen yürürlükte olan kanun hükümleri uyarınca; 
çocuğun cinsel istismarı suçundan ceza alan kişinin devlet 
memuru olması veya memuriyette kalma imkanı zaten yoktur. 

Esasen böyle bir suç işleyen kişi devlet memuru ise işledi-
ği suçtan dolayı alacağı ceza miktarı ne olursa olsun, böylesi 
bir davranış, 675 sayılı Kanunun 125. maddesinde tanımlanan 
“memuriyet sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz 

kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” kapsamında 
sayılacağından, bu fiil memuriyetten çıkarma nedeni olacaktır.

Açıklanmaya çalışıldığı üzere; getirilen düzenleme var olan 
kanun hükümlerine göre yeni bir şey getirmemektedir. Ancak 
yapılacak düzenlemeyle bu suça özel vurgu yapılması, konu-
ya kanun koyucunun özel hassasiyet gösterdiğini ortaya koyan 
manevi etkili bir düzenleme olması bakımından yararlı sayıla-
bilir.

B. Tasarının TCK’nın 62. Maddesine İlişkin Değişiklik 
Yapılmasına Dair Hükümleri Hakkında

Tasarının 2. maddesinde; kamuoyunda çok tartışılan ceza-
da takdiri indirim hükmünü düzenleyen TCK’nın 62. maddesi-
ne ilişkin değişiklik öngörülmektedir.
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 Yargılamayı yapan mahkemenin, cezayı belirledikten son-
ra, yasada belirtilen nedenlerin varlığı halinde söz konusu 
ceza üzerinde takdiri indirim yapmasına ilişkin yürürlükteki 
düzenleme esası itibarıyla yerindedir. Zira, yapılan yargılama 
sonucunda ortaya çıkan netice ceza bazen ceza adaletini 
sağlamaktan uzak olacak derecede ağır olabilir. Kanun böy-
lesi durumlarda mahkemeye düşük bir oranda indirim yapma 
yetkisi vermiş böylece cezanın somut olaya uygun olmasını 
sağlamayı amaçlamıştır. 

Takdiri indirim hükümlerinin belli suçlar bakımından uygu-
lanmasının yasaklanması yerinde bir yaklaşım değildir. Tasa-
rının bu yöndeki isteklere cevap vermemiş olması olumlu bir 
husustur. 

Sorun olan husus madde metni ve maddenin güttüğü amaç 
değil bu maddenin uygulanış biçimidir. Adeta her mahkumiyet 
hükmünde takdiri indirim hükmü uygulanmasına ilişkin anlayış 
yargı organlarının yarattığı bir sorundur.

Anlaşıldığı kadarıyla Tasarı, kamuoyunun beklentilerini kar-
şılamak ve uygulamadan kaynaklanan sorunları biraz azalata-
bilmek için maddeye, yapılacak indirimin gerekçelerinin gös-
terilmesi gerektiğine ilişkin kısmı ilave etmiştir. 

Yaşanan sorunları çözme konusunda bir çaba olması ne-
deniyle yerinde bir tutum ise de böylesi bir düzenlemeye ge-
rek yoktur. Zira; Tasarının maddeye ilişkin gerekçesinde de 
belirtildiği üzere, Anayasanın 141 ve CMK’nın 34. maddele-
rinde düzenlenen; kararların gerekçeli olması gerektiğine dair 
kural amir hükümdür. Getirilen öneri bu hususun tekrarından 
ibarettir. Amaç bakımından yerinde bir öneri ise de beklenen 
faydayı sağlamayacağı kanısındayım. Zira sorun yasal düzen-
lemeden değil yargılama kalitesinden ve yargı sisteminin için-
de bulunduğu sorunlardan kaynaklanmaktadır. Yine de kanun 
koyucunun bu konudaki ısrarını ve iradesini ortaya koyması 
bakımından yerinde bir öneri olarak değerlendirmek hatalı ol-
mayacaktır. 
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C. Tasarının TCK’nın 103. Maddesine İlişkin Değişiklik 
Yapılmasına Dair Hükümleri Hakkında

Tasarının 3. maddesinde; çocuğun cinsel istismarı suçunu 
düzenleyen TCK’nın 103. maddesinde düzenlemeler öngö-
rülmektedir. Düzenlemelerin içeriğine girmeden söylenecek 
en önemli şey, getirilen düzenleme ile suça ilişkin cezaların 
önemli ölçüde arttırıldığıdır. Ancak tasarı teknik bazı sorunları 
içerisinde barındırmaktadır.

Bu konuda bir değerlendirme yapmadan önce halen yürür-
lükte olan kanun hükümlerinde bu suçun nasıl düzenlendiğine 
dair kısa bir açıklama yapmak gereklidir. 

Yürürlükte olan TCK hükümleri uyarınca; 

Çocuklara yönelik cinsel istismar fiilleri çocuğun 12 yaşın-
dan küçük olup olmadığına ve 15 yaşını doldurmuş olup olma-
masına göre bir ayrıma tabi tutulmuştur. 

Cinsel istismar suçunun mağduru olan çocuk 15 yaşını dol-
durmamış ise bu çocuğa yönelik olarak yapılan cinsel istismar 
fiilinin failinin kaç yaşında olduğuna, bu fiilin cebir veya tehdit 
veya hile veya iradeyi etkileyen bir başka nedene dayalı olarak 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine, failin, mağdurun vücu-
duna organ veya sair bir cisim sokup sokmamasına bakılmak-
sızın fail için ceza öngörülmüştür. 

Mağdur 15 yaşından küçük olduğu halde, fail, cebir veya 
tehdit kullanmış ise veya mağdurun vücuduna organ veya sair 
bir cisim sokmuş ise, failin önceki duruma göre daha ağır şe-
kilde cezalandırılması öngörülmüştür. 

Mağdur 15 yaşından büyük, 18 yaşından küçük ise ve fail, 
cinsel içerikli davranışı cebir veya tehdit veya hile veya iradeyi 
etkileyen bir başka nedene dayalı olarak gerçekleştirmemiş ve 
fiil mağdurun vücuduna organ veya sair bir cisim sokulması 
boyutuna ulaşmamış ise eylem suç olarak kabul edilmemiş-

İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ 23 NİSAN 2018 ÖZEL YAYINI

- 185 -



tir. Bu anlamda on beş yaşından büyük çocuğun cinsel ilişki 
boyutuna varmayan cinsel eylemleri, rızaya dayalı olması ve 
çocuğun kendisine yönelik fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 
algılama yeteneğinin bulunması koşulları ile ceza hukukunun 
konusu olmaktan çıkmıştır. 

Mağdur 15 yaşından büyük 18 yaşından küçük olmasına 
rağmen; fail, mağdurun vücuduna organ veya sair bir cismi 
onun rızası dâhilinde sokmuş ise, fiil, artık “çocuğun cinsel is-
tismarı” olarak nitelendirilmemekte, TCK’nın 104. maddesinde 
düzenlenen “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçunu oluşturmak-
tadır. Bu suçun takibi mağdur çocuğun şikâyeti şartına bağ-
lanmıştır. 

Mağdur 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış 
bir çocuk ise ve cinsel eylem; cebir veya tehdit veya hile veya 
iradeyi etkileyen bir başka nedene dayalı olarak gerçekleş-
tirilmiş ise failin eylemi “çocuğun cinsel istismarı” olarak ni-
telendirilmekte ve TCK’nın 103. maddesine göre ceza tayin 
edilmektedir. 

Mağdur 15 yaşını bitirmiş olmasına rağmen maruz kaldığı 
fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş 
ise, 15 yaşını bitirmemiş çocukların tabi olduğu hukuki konuma 
tabi olur. Yani, bu durumdaki çocuklara karşı yapılan eylem 15 
yaşından küçük çocuklara yapılmış gibi değerlendirilir.

Cinsel istismar suçunun basit veya nitelikli halinin mağdu-
ru olan çocuğun 12 yaşından küçük olması durumunda faile 
daha fazla ceza verilmesi esası benimsenmiştir. 

Çocuğa yönelik cinsel istismar suçunun temel şekline iliş-
kin maddî unsuru, kişinin vücudu üzerinde gerçekleştirilen, 
cinsel arzuları tatmin amacına yönelik ve fakat cinsel ilişkiye 
varmayan cinsel davranışlar oluşturmaktadır. 

Suçun maddi unsuru, çocuğun cinsel davranışlarla istismar 
edilmesi halidir. İstismar kelimesi sözlüklerde; “birinin iyi niyeti-
ni kötüye kullanma ve sömürme” olarak tanımlanmaktadır. 
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İstismar, cinsel içerikli olması şartıyla her şekilde gerçekle-
şebilir.

TCK’nın 103 maddesinde cinsel istismar;

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış ol-
makla birlikte fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yete-
neği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü 
cinsel davranış, 

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya 
iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştiri-
len cinsel davranışlar,

olarak tanımlanmıştır. 

Cinsel istismar olarak tanımlanan ve temas içeren fiil, sar-
kıntılık düzeyinde kalmış ise, suçun daha az cezayı gerektiren 
nitelikli hali olarak kabul edilmiştir.

Böylece cinsel istismar suçu; cinsel istismarın temel şekli, 
sarkıntılık şeklinde işlenmesi ile ortaya çıkan daha az cezayı 
gerektiren nitelikli hali, organ veya sair cisim sokulması sure-
tiyle işlenmesi ile ortaya çıkan daha ağır cezayı gerektiren ni-
telikli hali olarak üçe ayrılmıştır. 

Cinsel istismar niteliğindeki fiillerin on beş yaşını doldurmuş 
çocuklara karşı işlenmesi halinde (bu çocukların maruz kaldık-
ları fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin 
gelişmiş olması koşulu ile), bu eylemler kural olarak suç olarak 
düzenlenmemiştir. On beş yaşını doldurmuş çocukların belirli 
ölçüde kendi cinsellikleri üzerinde tasarrufta bulunma özgür-
lüğüne sahip oldukları benimsenmiştir. Buna göre, cinsel ilişki 
boyutuna varmayan cinsel eylemler on beş yaşından büyük 
çocuğun rızası ile yapılması koşulu ile suç olarak düzenlen-
memiş, on beş yaşından büyük çocuk ile rızası dâhilinde cin-
sel ilişkide bulunma fiili ise TCK’nın 104/1 maddesinde takibi 
şikâyete bağlı ve az cezayı gerektiren bir suç olarak düzen-
lenmiştir. 
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Yasa, on beş yaşından küçük çocuklar bakımından zor un-
surunu var saymış, bu yaş grubundaki çocuklara karşı ayrıca 
cebir veya tehdit kullanmak suretiyle suçun işlenmesi halini 
TCK’nın 103/4 maddesinde daha fazla cezayı gerektiren nite-
likli hal olarak benimsemiştir. 

On beş yaşından büyük bir çocuğa karşı yapılan cinsel ni-
telikteki eylemlerin cinsel istismar suçun oluşturabilmesi için 
bu fiillerin cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir 
nedene dayalı olarak yapılması gerekir. 

TCK’nın 103. maddesinin ikinci fıkrasında, cinsel istismar 
suçunun vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle 
gerçekleştirilmesi, bu suçun nitelikli hâli olarak tanımlanmıştır. 
Suçun bu nitelikli hâli için, vücuda vajinal, anal veya oral yol-
dan organ veya sair bir cismin sokulması gereklidir.

Yargıtay; failin, kendi vücuduna bir organı sokturmasının, su-
çun nitelikli halini oluşturmadığı görüşündedir. TCK’nın 102/2 
ve 103/2 maddeleri bu nedenle yeniden düzenlenmelidir. 

Cinsel istismar suçunun;

a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda 
bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak sure-
tiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi için-
de bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey 
kardeş veya evlat edinen tarafından,

d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık 
hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü 
bulunan kişiler tarafından,

e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz 
kötüye kullanılmak suretiyle,
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İşlenmesi halinde cezanın arttırılması kabul edilmiştir. 

TCK’nın 103/4 maddesi uyarınca; cinsel istismarın, 103. 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki çocuklara karşı 
cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah 
kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, verilecek ceza 
yarı oranında artırılır.

Failin işlediği cinsel istismar suçu sonucunda, bu suçla uy-
gun nedensellik bağı içerisinde mağdurun ölmesi veya bitkisel 
hayata girmesi halinde; fail hakkında hem cinsel istismardan 
hem de faile öldürme ve nitelikli yaralama suçlarından dolayı 
somut olayın özelliklerine göre, suçu kasten, olası kastla veya 
taksirle işlemesine göre ceza tayin edilmesi gerekir.

Fail, mağdura yönelik olarak cinsel istismar suçunu ta-
mamladıktan sonra; suçunu gizlemek için veya suçu tamam-
layamamaktan kaynaklanan kızgınlıkla mağduru öldürmüş ise, 
cinsel istismar suçu bakımından TCK’nın 103/6 maddesi faile 
uygulanmaz ancak öldürme suçundan dolayı, nitelikli insan öl-
dürme hükümlerine göre ceza tayini yoluna gidilir.

Bu açıklamalardan sonra Tasarı ile TCK’nın 103. maddesi-
ne ilişkin getirdiği değişiklik önerileri ele alınmıştır. 

1. Cezalardaki artış, maddenin 2. fıkrasında düzenlenen 
suçun nitelikli hali ile sınırlı yapılmıştır.

Cezalarda yapılan artış önemli ölçüde, suçun, TCK’nın 103. 
maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen suçun nitelikli halinin iş-
lenmesine yöneliktir. Başka bir deyişle, failin, istismar suçunu, 
mağdurun “vücuduna organ veya sair bir cisim sokarak” işle-
mesi haline ilişkin fiile yönelik cezalarda önemli oranda artış 
öngörülmektedir. Oysa cinsel istismar suçun mağdurun “vü-
cuduna organ veya sair bir cisim” sokulmadan da işlenebil-
mektedir.

Yürürlükte olan TCK’nın 103. maddesinin temel sorunu, 1. 
fıkrada tanımlanan cinsel istismar suçunun tanımından kay-
naklanmaktadır. Tasarı bu fıkradan kaynaklanan sorunları gi-
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dermediği gibi, suçun belirtilen şekilde işlenmemesi haline 
ilişkin ceza artışı getirmemiştir.

Bir örnek vermek gerekirse; 12 yaşından küçük bir çocuğa 
“organ veya sair cisim” sokmayan ancak bunun dışında yapı-
labilecek bütün istismar eylemlerini en ağır şekli ile yapan faile 
verilecek ceza 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olurken, 
failin mağdura organ sokması durumda verilecek cezanın alt 
sınırı 30 yıl hapis cezası olmakta, bu ceza ağırlaştırılmış müeb-
bete kadar çıkabilmektedir. 

Üstelik suçun temel şekline ilişkin tanımlamada bir değişik-
lik yapılmamış, bu tanımdan kaynaklanan sorunlar giderilme-
miştir.

2. TCK’nın 103. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen fi-
ile ilişkin ceza ile 2. fıkrada düzenlenen fiile ilişkin cezalar 
arasında orantısızlık oluşmuştur.

Hangi fiile ne kadar ceza verileceği hususu kanun koyucu 
olan TBMM’nin takdirindedir. Ancak Anayasa Mahkemesinin, 
TCK’nın 103. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına ilişkin olarak ver-
diği iptal kararlarında da vurgulandığı üzere bu takdir yetkisi 
sınırsız değildir. Cezaların birbiri ile orantılı olması hukuk dev-
leti ilkesinin gereğidir. Bu nedenle yasa koyucu, fiillere ilişkin 
cezaları belirlerken benzer fiiller ile arasında orantı ve dengeyi 
gözetmelidir. Aksi yaklaşım Anayasa Mahkemesinin vereceği 
yeni iptal kararlarına yol açabilecektir. 

Bu nedenle; istismar suçunun nitelikli şekline ilişkin cezalar 
belirlenirken bu suçun temel şekli de dikkate alınmalıdır. 

3. Tasarı, suçun failinin de çocuk olmasına ilişkin hiç 
bir düzenleme getirmemiştir.

Sunulan tasarıya ilişkin olarak getirilebilecek en önemli 
eleştiri, suçun failinin de çocuk olmasına ilişkin hiç bir özel dü-
zenleme getirmemiş olmasıdır. Oysa, gerek Anayasa Mahke-
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mesinin verdiği önceki iptal kararları gerek Çocuk Hakları Söz-
leşmesi gerekse de Anayasa ve yasalarımız uyarınca, devlet 
çocuğu korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü çocuğun suç 
faili olması halinde de devam eden bir yükümlülüktür. Devlet 
bu yükümlülüğü kapsamında, suç işleyen çocuğun iyileştiril-
mesini, geleceğinin inşa edilmesini sağlamalıdır. 

Tasarıdaki cezaların orantısız şekilde artmasının yanı sıra 
çocuk faillerin dikkate alınmaması oldukça çocuklar bakımın-
dan ağır sonuçlar doğuracaktır. 

Birkaç örnek vermek gerekirse;

15 yaşındaki bir çocuk, 14 yaşındaki bir başka çocuk-
la; cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen bir başka neden 
olmadan, yani zora dayalı olmadan öpüştüğünde; işlediği fiil 
istismar olarak tanımlandığında alacağı ceza TCK’nın 103/1 
maddesi uyarınca 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olacaktır. 
Fiili istismar değil sarkıntılık olarak kabul edildiğinde ise ala-
cağı ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu cezalarda 
yapılacak tek indirim fail çocuğun yaşı nedeniyle yapılacak 1/3 
oranındaki indirim olacaktır. (TCK’nın 62. maddesindeki takdi-
ri indirimin uygulanıp uygulanmayacağı belirsiz olduğundan 
değinilmemiştir.) Böylesi bir fiil bakımından verilecek bu ceza-
nın çocuk adalet sisteminin temel ilkeleri ile bağdaşır olmadığı 
açıktır. 

15 yaşındaki bir çocuk, 14 yaşındaki bir başka çocuğun 
ağzına; ile cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen bir başka 
neden olmadan, yani zora dayalı olmadan cinsel organını 
soktuğunda, alacağı ceza önce 16 yıldan 40 yıla kadar hapis 
cezası olarak belirlenecek, belirlenen bu ceza failin çocuk ol-
ması nedeniyle, TCK’nın 31/3 maddesi uyarınca 1/3 oranında 
indirilecektir. Bu durumda çocuğun alacağı ceza 10 yıl 8 ay-
dan 26 yıl 8 aya kadar hapis cezası olacaktır. Bu ceza TCK’nın 
31/3 maddesinin son cümlesi uyarınca 12 yıl hapis cezasına 
indirilecektir. Bu miktardaki cezanın fail çocuğun iyileştirilmesi 
amacına hizmet etmeyeceği açıktır.
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15 yaşındaki bir çocuk 14 yaşındaki bir çocuğun vücu-
duna; cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen bir başka neden 
olmadan, cinsel ilişkiye girdiği takdirde alacağı ceza benzer 
şekilde hesaplanacaktır. Buna göre; ceza önce 16 yıldan 40 
yıla kadar hapis cezası olarak belirlenecek, belirlenen bu ceza 
failin çocuk olması nedeniyle, TCK’nın 31/3 maddesi uyarın-
ca 1/3 oranında indirilecektir. Bu durumda çocuğun alacağı 
ceza 10 yıl 8 aydan 26 yıl 8 aya kadar hapis cezası olacaktır. 
Bu ceza TCK’nın 31/3 maddesinin son cümlesi uyarınca 12 yıl 
hapis cezasına indirilecektir. 

Üstelik, fail çocukların suçu işleyiş biçimleri arasında bir 
ayrımda getirilmediğinden ortaya şöyle bir tablo çıkacaktır. 

Yukarıda verilen örneklerdeki 15 yaşındaki çocuk, 14 ya-
şındaki çocukla; cebir veya tehditle cinsel ilişkiye girdiğinde 
alacağı ceza, ilk örnekteki olaya yakın, ikinci örnekteki olayın 
aynısı yakın olacaktır. Şöyle ki;

Suçu işleyen çocuğa önce tasarı ile düzenlenen 103/5-b 
maddesi uyarınca müebbet hapis cezası verilecek, belirlenen 
bu ceza failin çocuk olması nedeniyle, TCK’nın 31/3 maddesi 
uyarınca 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına indirilecektir. 

Görüldüğü gibi, biri diğerine göre daha vahim olan fiiller 
bakımından ya aynı ceza verilecek ya da diğerinden en fazla 
3 yıl daha çok ceza verilebilecektir. 

Bu durum da fiiller için öngörülen cezaların açıkça orantısız 
olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Oysa bu fiilin zora da-
yalı olarak işlenmesi halinde ceza yaptırımı, zora dayalı olma-
ması halinde ise bu suç için özel olarak oluşturulacak güvenlik 
tedbiri yaptırımın uygulanması yerinde olacaktır. 

Tüm bu nedenlerle; cinsel istismar suçunun failinin çocuk 
olması haline özgü, cezalandırıcı değil onarıcı adalet ilkelerini 
öne çıkaran, hem mağdur çocuğu hem de fail çocuğu koruyan 
yeni bir yaklaşım geliştirilmelidir. 
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Bu konuda daha önce hazırlanan ve www.kocaelibarosu.
org.tr adresinde yayınlanmış bulunan öneriler raporuna atıf 
yapmakla yetiniyorum. Zira söz konusu rapor bu konuyu uzun 
araştırma ve çalışmalar sonucunda ele almış, hem genel de-
ğerlendirmeler yapmış hem de somut kanun değişiklikleri 
önermiştir.

4. Tasarıda getirilen düzenlemeler teknik bakımdan kar-
maşıktır.

Söz konusu düzenleme uyarınca faile ceza vermek oldukça 
karmaşık bir yolu izlemeyi gerektirmektedir. Metinde yer alan 
ifade biçimleri, anlatım ve atıflar cezanın belirlenmesi bakı-
mından farklı ve yasa koyucunun amaçlamadığı uygulamalara 
kapı açabilecek durumdadır. Oluşabilecek kanun boşlukların-
dan istifade ederek daha az ceza ile sonuçlanan davalar gö-
rülebilecektir. Maddenin, kanun genel sistematiğine ve önceki 
yazım biçimine uygun şekilde formüle edilmesi gereklidir. 

D. Tasarının TCK’nın 227. Maddesine İlişkin Değişiklik 
Yapılmasına Dair Hükümleri Hakkında

Tasarı ile çocukları fuhşa teşvik eden, çocukların fuhuş 
yapmasını kolaylaştıran, çocukları bu amaçla tedarik eden, 
barındıran veya çocuğun fuhşuna aracılık eden kişilere verile-
cek hapis cezasının miktarına dokunulmadan, hapis cezası ile 
birlikte verilecek adli para cezasının alt sınırını iki bin gün adli 
para cezası olarak belirlemektedir.

Tasarı, maddede öngörülen ve bugün yürürlükte olan dü-
zenlemeye göre 5 gün olan adli para cezasının alt sınırını art-
tırması bakımından yerindedir.

Ancak bu düzenleme yeterli değildir. Zira; çocuklara yöne-
lik cinsel dokunulmazlığa karşı suçların cezalarını ve bu suçlar 
nedeniyle verilen cezaların infaz rejimini oldukça sert şekilde 
arttıran Tasarının, çocukların fuhuşta kullanılması suçu bakı-
mından sadece para cezasının alt sınırına ilişkin bir düzen-
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leme yapması yerinde olmamıştır. Maddede öngörülen hapis 
cezasının hiç değilse üst sınırı 10 yılın üzerine çıkarılarak, bu 
suçlara ilişkin yargılama yapma görevinin ağır ceza mahkeme-
lerine aktarılması yerinde olacaktır.

E. Tasarının Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Hükümleri Hakkında

Tasarı ile cezaların infazına ilişkin usulleri belirleyen 5275 
sayılı Kanunda değişiklikler öngörülmektedir. Bu değişiklikler; 
cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara ilişkin koşullu sa-
lıverme sürelerinin arttırılması, koşullu salıverme öncesine ve 
sonrasına ilişkin düzenlemeler ile kimyasal tedaviye ilişkin dü-
zenlemeler olarak özetlenebilir. 

Metni tek tek inceleyip değerlendiren bir yaklaşım karmaşık 
olacağı için genel bir değerlendirme yapılmıştır. Buna göre;

1. Çocuğa karşı işlenen suçtan dolayı ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası alan kişilerin koşullu salıverme sü-
resi 50 yıla, müebbet hapis cezası alan kişilerin koşullu 
salıverme süresi 40 yıla çıkarılmaktadır.

Yürürlükte olan düzenleme (5275 sayılı Kanunun 108. mad-
desinin 1, 8 ve 9. fıkraları) uyarınca çocuğa karşı işlenen suç-
lar ile TCK’nın 102/2, 103, 104/2-3 maddelerinden hükmedi-
len; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 39 yılını, müebbet 
hapis cezasının 33 yılını, süreli hapis cezasının dörtte üçünü 
iyi halli olarak geçiren hükümlü, iyi halli olması halinde koşullu 
olarak salıverilmektedir. 

Tasarı, yürürlükte olan düzenlemedeki 39 yıllık süreyi 50 
yıla, 33 yıllık süreyi ise 40 yıla çıkarmaktadır. 

Failin, çocuğa karşı işlediği iki fiilden dolayı alacağı; iki ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezası veya bir ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezası ile birlikte aldığı bir müebbet hapis cezası 
veya bunlarla birlikte süreli hapis cezası alması halinde de 
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koşullu salıverme süresi değişmemekte, ikinci suçu nedeniyle 
alacağı cezalar ilk suçuna ilişkin cezanın içinde erimektedir. 
Hatta fail, bu suçların yanı sıra başka başka suçlardan ceza 
alsa da (örneğin hırsızlık, yağma vs.) aldığı bu cezalar ağırlaş-
tırılmış müebbet hapis cezası için öngörülen koşullu salıverme 
süresinin içinde erimektedir. 

Koşulu salıverme; kişinin aldığı cezanın belli bir süresini 
infaz kurumunda geçirdikten sonra, iyileşme sürecini toplum 
içerisinde tamamlaması amacını taşır. 

Ceza hukukun temel amaçlarından birisi olan özel önleme 
amacı, suç işleyen kişinin, cezasını çektikten sonra iyileştiril-
mesi ve yeniden suç işlememesinin sağlanmasıdır. Bu neden-
le verilen cezanın bir amacı faile işlediği fiilden dolayı bedel 
ödetmek (kefaret) ise diğer amacı da faili iyileştirip topluma 
kazandırmaktır. 

Koşulla salıverme olmadan kişinin infaz kurumunda tutul-
masına ilişkin hükümler ve uygulamalar Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin de gündemine gelmiştir. AİHM, “tahliye umu-
du olmadan” kişinin infaz kurumunda tutulmasını eleştirmiştir. 
AİHM. Kafkaris – Kıbrıs, Iorgov – Bulgaristan, Schuchter – İtal-
ya, Harkins ve Edwards – Birleşik Krallık, Vinter ve Diğerleri 
– Birleşik Krallık kararlarında bu konuya değinmiştir. 

AİHM, Kaytan – Türkiye kararında “iç hukukta mutlak müeb-
bet hapis cezasının gözden geçirilmesine yönelik herhangi bir 
mekanizma veya imkân sağlanmadığı hallerde, mutlak müeb-
bet hapis cezasının” hüküm kurulduğu andan itibaren işkence 
ve kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiğini belirtmiştir.

Gurban – Türkiye kararında da tahliye umudu olmayan 
müebbet cezasının işkence ve kötü muamele yasağının ihlali 
olduğunu vurgulamış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 
infazının belli bir aşamasından sonra cezayı değerlendirecek 
ve hükümlünün tahliyesine karar verebilecek bir mekanizma 
öngörülmesini istemiştir. 
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AİHM., söz konusu kararlarında, kişilerin ömür boyu hapiste 
kalmalarının Sözleşme’de yasaklanmadığını, ancak müebbet 
hapis cezası alan kişilerin cezaları gözden geçirecek ve tah-
liyeye karar verecek bir mekanizmanın bulunmamasının hak 
ihlali olduğunu vurgulamıştır. Bu anlamda; cezanın infazına 
devam edilip edilmemesinde meşru bir yarar olup olmadığına 
bakılması gerektiğini ifade etmiştir.

AİHM., kişinin tahliye edilmesi hususunda bir süre belirle-
me yetkisi olmadığını belirtmiş, yapılacak tahliye değerlendir-
mesinin 25 yıllık hapsin sonunda yapılmasını öneren bir yakla-
şım göstermiştir. 

Hükümlünün tahliye umudu olmadan infaz kurumunda tu-
tulmasına veya tahliye umudu var görülmekle birlikte öngörü-
len sürenin uzunluğu nedeniyle bu umudun gerçekçi olmadığı 
durumlara ilişkin pek çok çalışma ve inceleme bulunmaktadır. 
Konu uluslararası hukukun da gündemine çeşitli olaylar ve çe-
şitli ülkeler için girmiştir.

Bu açılardan bakıldığında 50 ve 40 yıllıklık hapisten son-
ra koşullu salıvermeye, üstelik böylesi bir salıvermenin her an 
geri alınabilecek kırılgan bir yapıyla ve oldukça tartışmalı olan 
kimyasal kastrasyona bağlı tutulması Anayasa’da ve AİHS’de 
yer alan temel insan haklarına aykırılık teşkil edebilecektir.

2. Tasarı, çocuğa karşı işlenen suçlar bakımından ko-
şullu salıverme öncesine ve sonrasına ilişkin bir takım dü-
zenlemeler getirmektedir.

Bu düzenlemelerden bazıları halen var olan hükümler olup, 
yeni olan hususlara değinmek gerekir. 

a) Yürürlükteki kanun uyarınca “tedavi amaçlı programla-
ra katılmak” şeklinde olan yükümlülük, “rehabilitasyon amaçlı 
programlara katılmak” olarak değiştirilmektedir. Bu değişiklik 
yerindedir. Zira kişinin belli bir tedaviye zorlanması tıp hukuku 
bakımından hukuka uygun bir yaklaşım değildir. 

İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ 23 NİSAN 2018 ÖZEL YAYINI

- 196 -



b) Hükümlünün ikametgahını değiştirmesi durumunda, ad-
res değişikliğini bildirmesine ilişkin düzenleme geneli itibarıyla 
olumlu bir yaklaşımdır. Yürürlükte olan Nüfus Hizmetleri Hak-
kındaki Kanun uyarınca adres değişikliğini 20 iş günü içinde 
nüfus müdürlüğüne bildirmek durumunda olan kişi, belirtilen 
suçların hükümlüsü ise adres değişikliğini 7 gün içinde, kol-
luk vasıtasıyla denetimli serbestlik müdürlüğüne bildirmekle 
yükümlü kılınmaktadır. Ayrıca bu yükümlülük işyeri adresinin 
değiştirilmesi halini de kapsar hale getirilmekte, hükümlünün 
bilinen adresinden geçici konaklama amacıyla ve 7 günden 
daha uzun süreyle ayrılması halinde de bildirim zorunluluğu 
kapsamına alınmaktadır.

Burada yer alan düzenlemenin aşağıdaki bölümlerde üze-
rinde durulacak ve ÇKK’ya eklenmesi öngörülen ek maddede 
tekrar edilmesi kanun yapma tekniğine uygun düşmemiştir. 
Her iki madde yeniden karşılaştırılmalı, tekrara düşülen kısım-
lar düzenlenmelidir. 

c)Belirtilen yükümlülüklerin uygulanmasına, tahliyesinden 
itibaren başlamak ve hak ederek tahliye tarihinden sonraki 
5 yılda sona ermek üzere sınırlandırılmaktadır. Bu şekilde bir 
süre belirlemek, var olan düzenlemede bir süre öngörülmemiş 
olmasına göre daha yerindedir. Ayrıca maddeye eklenmesi 
öngörülen 12. fıkra uyarınca rehabilitasyon programlarına ka-
tılma zorunluluğu hükümlünün infaz kurumunda bulunduğu 
süreyi de kapsar hale getirilmektedir. 

d)Tasarının getirdiği en tartışmalı hüküm; cinsel dokunul-
mazlığa karşı suç işleyen kişinin infaz kurumundan tahliye 
edilmesinden önceki 3 ay içinde başlayan ve tahliyeden iti-
baren 5 yıl süreyle devam edecek olan “ayakta veya yatarak 
cinsel isteğin baskılanmasına yönelik tedbire tabi tutulması” 
konusudur.

Kimyasal kastrasyon olarak tanımlanan bu tedbirin uygu-
lanması; uzman raporu üzerine infaz hakiminin karar verece-
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ği belirtilmiştir. Bu tedbirin uygulanması hükümlünün isteğine 
veya rızasına bağlanmamıştır. 

Bu çalışmada; yapılacak müdahalenin etkili olup olmadı-
ğı, kişi üzerinde yaratacağı olası sonuçlar, müdahalenin sona 
erdirilmesinden sonra ortaya çıkacak sorunlar tıp biliminin in-
celemesi gereken hususlar olduğu için burada değerlendiril-
memiştir. Değerlendirme sadece hukuk açısından yapılmıştır. 

Düzenleme; kişinin bedeni üzerinde, bedensel nitelikte 
ceza niteliğinde tedbir öngörmesi bakımından hukuka aykırı-
dır. Kişinin vücuduna, rızası dışında tıbbi müdahale yapılması, 
bu amaçla kesinliği ve etkileri belli olmayan ilaç uygulama-
larına sokulması temel insan haklarına aykırı bir yaklaşımdır. 
Üstelik madde uyarınca yapılacak işlemin “tıbbi gerekliliklere 
uygun olarak” yerine getirilmesi öngörülmüştür. Temel tıbbi etik 
değerlerine ve tıp hukukunun kurallarına göre bir hekimin, te-
davi amaçlı olmayan ve kişinin aydınlatılmış ve serbest rızasını 
içermeye tıbbi müdahale “tıbbi gerekliliklere uygun” bir müda-
hale olmayacaktır.

Bir hekimin, kişiye uygulayacağı tıbbi işlemin riskleri, olası 
sonuçlarını anlatmadan ve onun baskı altına alınmamış ona-
yını almadan böyle bir işlemi yapması tıp hukuku bakımından 
mümkün değildir. Böyle bir tedbir hiç bir hekim tarafından uy-
gulanamaz. Böylesi bir uygulama, kişinin vücuduna, hekim 
gözetiminde ve ona rağmen müdahale sonucunu doğurur.

F. Tasarının Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Hükümleri Hakkında

1. Tasarı ile ÇKK’nın 6. maddesinde yer alan “sosyal hiz-
metler kurumu” ibareleri yerine “Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı” ibarelerinin gelmesi öngörülmektedir. 

Esasen bu değişikliğe gerek yoktur. Zira;

Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasına ilişkin 
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633 sayılı KHK’nin 35. maddesi uyarınca; “Mevzuatta, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, (...) 
yapılan atıflar Bakanlığa; (...) yapılmış sayılır.”

Bu hüküm uyarınca, ÇKK’nın 6. maddesinde yer alan ibare-
ler zaten anılan Bakanlık olarak anlaşılmakta ve uygulanmak-
tadır. 

Tasarıda yer alan düzenleme, daha önce yapılan yasal bir 
değişikliğin tekrarından ibaret olması nedeniyle kanun yapma 
tekniğine aykırı görülmektedir.

Oysa ÇKK’da gerek çocukların korunmasına gerekse de 
çocukların cinsel istismarı suçlarına ilişkin pek çok düzenleme 
ihtiyacı bulunmaktadır. Söz konusu Tasarı bu ihtiyaçlara yöne-
lik bir öneri getirmemektedir. 

ÇKK bakımından yapılması gereken değişiklikler hakkında 
daha önce yayınlanan ve www.kocaelibarosu.org.tr adresinde 
yayınlanmakta olan rapora bir kez daha atıf yapmakla yetini-
yorum.

2. Tasarı ile ÇKK’na eklenmesi öngörülen ek madde 1 
ile çocukların cinsel istismarına ilişkin suçların soruştu-
rulması ve kovuşturulması aşamasında yapılan yayınların 
yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler önerilmektedir.

Basın yayın, radyo, televizyon ve internet üzerinden yapılan 
yayınlar bakımından yasaklama ve kısıtlama getiren bu düzen-
lemeler, genel mantığı ve yaklaşımı bakımından yerinde ise de 
maddenin yazılış biçimi ve bilinen uygulamalar önemli sorun-
lara yol açacaktır. Şöyle ki;

a) Yapılacak kısıtlamanın; içeriği ve niteliği belirsizdir. Var 
olan uygulamada olduğu gibi, haber konusu olan olayın tü-
müyle karartılmasına yol açabilecek niteliktedir. Bu durum, 
toplumda istismar suçlarına ilişkin hassasiyeti zaman içinde 
köreltebilecektir. Üstelik açık kaynaklardan yapılan yayının aşı-
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rı kısıtlanması bilinmeyen haberlerin “fısıltı gazetesi” ve “sos-
yal medya” üzerinden yayılması ile sonuçlanacaktır. Bu durum 
toplumun doğru bilgilenme hakkını da ortadan kaldıracaktır.

b) İnternet üzerinden yapılacak yayının kısıtlanmasına iliş-
kin Cumhuriyet savcısının karar verme yetkisi hakim onayı ile 
desteklenmemiştir. 

Bu düzenlemelerin yerine; verilecek haberin çocuğun ya-
rarını gözeten, çocuğun damgalanmasını ve tanınmasını ön-
leyen ancak fiile ve olaya ilişkin toplumun bilgilenme hakkını 
gözeten, yapılacak yargılama ve idari işlemler de toplumun 
denetimine imkan veren şekilde olması gereklidir. 

3. Tasarı ile Çocuk Koruma Kanununa eklenmesi öngö-
rülen ek madde 2 ile cinsel suç mağdurlarına ilişkin bazı 
düzenlemeler önerilmektedir.

a) Öncelikle söylemek gerekir ki; cinsel suç mağdurları 
bazen çocuk bazen de yetişkin bireyler olmaktadır. Yetişkin 
bireyleri de kapsayan ve ceza muhakemesini ilgilendiren bu 
düzenlemelerin, ceza muhakemesine ilişkin hükümlerin dü-
zenlendiği Ceza Muhakemesi Kanununda yapılması yerine, 
çocuklara ilişkin kanun olan Çocuk Koruma Kanunda yer al-
ması kanun yapma tekniği bakımından yerinde olmamıştır. 

b) Tasarıyla cinsel suç mağdurlarının ikincil mağduriyetleri-
nin önlenmesi için; ifadelerinin alınması, adli ve tıbbi muayene-
lerinin yapılması amacıyla merkezler kurulması önerilmektedir.

Cinsel suç mağduru çocuklar için uygulanmakta olan Ço-
cuk İzlem Merkezlerine (ÇİM) benzer bir model içeren öneri, 
bir anlamı bu merkezlerin tüm cinsel suç mağdurlarına hiz-
met vermesini amaçlamaktadır. Belirtilen bu amaç, cinsel suç 
mağdurlarının korunması, ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi 
bakımından esası itibarıyla yerindedir. Ancak düzenle teknik 
ve hukuki bazı sorunlar barındırmaktadır. 
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Tasarının genel gerekçesinde; “sadece istismara uğramış 
çocuklara yönelik olarak kurulmuş olan çocuk izlem merkez-
lerinin kapsamı genişletilerek diğer cinsel suç mağdurlarına 
yönelik de hizmet sunmasına imkan sağlamak” amacıyla dü-
zenleme yapılmaktadır. Getirilen bu düzenleme ile ÇİM’lerin 
yapısının değiştirilerek tüm cinsel suçlar için hizmet verecek 
merkezler haline getirilmesi amaçlanmıştır. Kapsamdaki bu 
genişlemenin yaratacağı sorunlar olacaktır. 

Bu sorunlar şunlardır;

aa) Cinsel suçların nitelik ve ağırlıkları bakımından bir sı-
nırlama getirilmemiştir. Örneğin, cinsel amaçlı olarak ve sözle 
taciz etmek de (TCK 105) bir cinsel suçtur. Böyle bir suçun 
mağduru olan yetişkinin, özel merkezde beyanının alınması-
nın gerekli olup olmadığı hususunda bir değerlendirme ya-
pılmadan, bulunduğu ilçede dinlenmek yerine, genellikle il 
merkezinde bulunacak olan merkeze getirilip dinlenmesi ilave 
zorluklara ve ikincil mağduriyetlere yol açacaktır. Bu nedenle 
suçların niteliği bakımından bir ayrım yapmak yerinde olacak-
tır. 

bb) Tüm cinsel suç mağdurlarının bu merkezlere yönlen-
dirilmesi, merkezlerin işlevini zorlaştıracak, iş yükünü arttıra-
caktır. Bu artış çoğu kez nitelikli işlerin de iyi yapılmaması ile 
sonuçlanacaktır. 

cc)Yetişkin mağdurun beyanının (maddede hatalı olarak 
ifade deyimi kullanılmıştır) alınması sırasında sesli ve görüntü-
lü kayıt yapılması, mağdurun rızası şartına bağlanmıştır. Oysa 
suç mağdurunun beyanının teknik araçlarla kaydını öngören 
CMK’nın 53/3 maddesi uyarınca böyle bir zorunluluk yoktur. 
Halen yürürlükte olan kanun hükümleri uyarınca, tanık sıfatıy-
la dinlenen mağdurun beyanının alınması sırasında sesli ve 
görüntülü kayıt yapılması mümkündür ve bu kaydın yapılma-
sı mağdurun rızasına bağlı değildir. Esasen böyle bir rızanın 
varlığını aramak mağdurun ikincil mağduriyetine yol açacaktır. 
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Zira, bu rızayı vermediği için ifadesi sesli ve görüntülü şekil-
de kaydedilmeyen mağdurun, kovuşturma aşamasında din-
lenmesi, adil yargılamanın gereği olan, sözlülük, yüze karşılık 
ve doğrudan doğruyalık ilkeleri uyarınca zaruri hale gelecektir. 
Bu durumdaki mağdurun kovuşturma aşamasında dinlenmesi 
şart haline gelecektir. 

dd) Soruşturma aşamasında beyanı alınan mağdurun be-
yanının yeniden alınması için “maddi gerçeğin ortaya çıkarıl-
ması açısından zorunluluk bulunması” koşulu getirilmiştir. Bu 
koşul da halen yürürlükte olan CMK’nın 236/2 maddesinde 
önemli ölçüde var olan bir düzenlemedir. Var olan düzenleme 
yetersiz görülüyorsa değişikliğin belirtilen maddede yapılması 
gereklidir. 

ee) Çocuk mağdurun kovuşturma aşamasında naip hakim 
tarafından, sanığın olmadığı bir ortamda dinlenmesi hükmü 
tümü ile muhakeme ilkelerine aykırıdır. Zira; 

Bu dinleme sırasında sanığın müdafiinin ortamda bulunup 
bulunmayacağı belli değildir. Müdafi olmadan yapılacak bir 
dinleme hukuka aykırıdır. 

Yapılacak dinleme, kovuşturma aşamamasında tekrar ya-
pılan dinleme olduğuna göre, maddenin önceki fıkrasında 
yer alan şart uyarınca “maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açı-
sından zorunluluk bulunması” nedenine dayalı olarak yapılan 
dinlemedir. Böylesi bir dinlemenin hükme katılacak diğer ha-
kimlerin huzurunda yapılmaması, hükme katılacak diğer ha-
kimlerin davanın en önemli tanığını dinleme ve ona soru sor-
ma imkanı bulamaması adil yargılama ilkesinin ihlali sonucunu 
doğuracaktır.

Sanığın yokluğunda dinlenen mağdurun beyanının duruş-
mada okunmasına ilişkin bir düzenleme yoktur. Bu durum ge-
nel hükümlerden çıkarılabilirse de bu şekilde beyanı alınan 
mağdura savunmanın soru sorma imkanı hiç düzenlenmemiş-
tir. 
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Oysa; Adalet Bakanlığının önemli ölçüde kaynak, emek 
ve zaman harcayarak hayata geçirdiği Adli Görüşme Odaları 
(AGO) tam da bunun için düzenlenmiş birimlerdir.

Cinsel suç mağdurunun kovuşturma aşamasında dinlen-
mesinin gerektiği durumlarda, AGO’da dinlenmesi, AGO bu-
lunmayan yerde ise adliyenin bir başka salonunda bulunan 
mağdurun SEGBİS vasıtasıyla sesinin ve görüntüsünün du-
ruşma salonuna canlı olarak aktarılması yöntemleri hem adil 
yargılama ilkesini hem de mağduru koruyacak önlemlerdir.

AGO’lar gerekli görülen durumlarda soruşturma aşamasın-
da da kullanılabilecek yapıdaki birimlerdir. 

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Tasarının yine aynı 
Bakanlık tarafından oluşturulan ve bir yılı aşkın süredir uygula-
nan AGO’ları yok sayması yerinde olmamıştır. AGO’lara ilişkin 
yasal alt yapı oluşturulmalı ve bu odalar tüm ağır ceza merkez-
lerinde oluşturularak sorun giderilmelidir. 

Tasarıda bunlar olmakla birlikte; cinsel suç mağdurlarının, 
ceza muhakemesinin olumsuz etkilerinden korunmasına ilişkin 
olarak yapılması gereken pek çok şey Tasarıya hiç girememiş-
tir. Bu anlamda Tasarı oldukça eksiktir. 

Bu konuda yapılması gereken değişiklikler hakkında daha 
önce yayınlanan ve www.kocaelibarosu.org.tr adresinde yayın-
lanmakta olan rapora bir kez daha atıf yapmakla yetiniyorum.

3. Tasarı ile ÇKK’na eklenmesi öngörülen ek madde 3 
ile cinsel suçlardan yargılanan veya mahkum olan kişiler 
bakımından çalıştırma yasağı ve adres bildirimi zorunlu-
lukları getirilmektedir.

Bu düzenlemelerin de genel mantığı ve yaklaşımı yerinde 
ise de söz konusu düzenlemelerin ceza muhakemesine ilişkin 
hükümlerinin düzenlendiği CMK ile infaz hükümlerinin düzen-
lendiği 5275 sayılı kanunda yapılması kanun yapma tekniği 
bakımından yerinde olacaktır. 
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Madde uyarınca; 

a) TCK’nın 102/2, 103, 104/2-3, 188, 190, 226/1-a,b, 227, 
maddelerinden hüküm giyenlerin belli işlerde çalıştırılmaları 
yasaklanmaktadır. Bu yasaklama hükümlülüğe bağlı bir gü-
venlik tedbiri olduğuna göre, ÇKK’da değil güvenlik tedbirle-
rini düzenleyen TCK’nın 53. maddesinde yer alması gereken 
bir hükümdür.

b) TCK’nın 102/2, 103, 104/2-3, 188, 190, 226/1-a,b, 227, 
maddelerinde belirtilen suçları işledikleri iddiasıyla hakların-
da kamu davası açılan kişiler için yargılamayı yapan mahke-
menin, bu kişilerin belli işlerde çalıştırılmaları yasaklanmasına 
tedbir olarak karar verebileceği öngörülmektedir. 

Aynı maddenin 4. fıkrası uyarınca; belirtilen suçlardan yar-
gılanan kişiler bakımından adres bildirme zorunluluğuna da 
yargılamayı yapan mahkemenin karar verebileceği hükme 
bağlanmaktadır. 

Yargılanmakta olan sanık hakkında verilecek böylesi tedbir-
ler, adli kontrol tedbiri niteliğindedir. Bu nedenle adli kontrole 
ilişkin hükümlerin düzenlendiği CMK’nın 109. maddesinde yer 
alması ve adli kontrol kararı verilmesinin şartlarına tabi tutul-
ması gereklidir. Bu yapılmadığı için söz konusu kararın veril-
mesi için ne tür bir şüphe (makul şüphe, kuvvetli şüphe) sebe-
binin yeterli olacağı belli değildir. Bu kararın verilmesinin diğer 
şartları da belli değildir. Yargılanmakta olan yani suçlu olduğu 
henüz belli olmamış ve Anayasa ile teminat altında olan masu-
miyet karinesi gereği suçlu sayılamayacak bir kişinin, belirsiz 
bir süreyle Anayasal bir hak olan çalışma hakkından mahrum 
edilmesi veya seyahat özgürlüğünün kısıtlanması Anayasaya 
aykırılık oluşturabilir.

Üstelik güvenlik tedbiri niteliğindeki çalışma yasağı ile adli 
kontrol niteliğindeki çalışma yasağının ve adres beyan etme 
zorunluluğunun ihlal edilmesinin yaptırımı, mülki amir tarafın-
dan verilecek idari para cezası olarak belirlenmiştir.
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Oysa maddenin 1. fıkrasında yer alan husus TCK’nın 53. 
maddesinde yer aldığı takdirde bu durum güvenlik tedbirinin 
infazı, 2. fıkrasında yer alan husus ise CMK’nın 109. madde-
sinde yer alması durumunda adli kontrol kararının ihlali niteli-
ğinde olacak ve bunlara bağlı sonuçları doğuracaktır. Bu so-
nuçlar hem daha etkili hem de amaca daha uygundur.

Çalışma yasağı konulan kişinin sanık olduğu aşamada dahi 
işyerine ilişkin izin ve ruhsatların iptali tümüyle Anayasada yer 
alan masumiyet karinesine aykırıdır. Hakkında cinsel suç ne-
deniyle iddia bulunan kişinin işlettiği işyerine, örneğin okula, 
ilişkin iznin ve ruhsatını iptali örnekteki okulda eğitim gören 
öğrencileri ve çalışanların mağduriyetine yola açacaktır. Üs-
telik sanığın peşinen cezalandırılması sonucunu doğuracaktır. 

Burada yer alan düzenleme sadece mahkumiyetin bir so-
nucu olarak ve güvenlik tedbiri kapsamında düzenlenmelidir. 

G. Tasarıda Olmayanlar 

Tasarıda eksik olan hususlara ilgili bölümlerde değinilmiş 
olmakla birlikte bazı hususlara yeniden değinmekte fayda 
bulunmaktadır. Ayrıca bazı konular Tasarının gündemine hiç 
gelmediğinden bunlara dair de kısa değinmeler yapmak ge-
reklidir. 

1. Tasarı çocukların korunması amacıyla hazırlanmış olmak-
la birlikte bu Tasarıda çocuklar yeterince yer bulamamıştır.

Bu kapsamda olmak üzere; 

a) Çocukların cinsel istismardan korunmasına, bu suçların 
önlenmesine ilişkin hiç bir düzenleme yer almamıştır. Çocuk-
ların cinsel istismardan korunmasının tek yolu bu suçların fa-
illerini ağır şekilde cezalandırmak değildir. Ağır cezalar, failler 
bakımından etkili olabilirse de yeni faillerin ortaya çıkmasını 
önlemeye yeterli olmayacaktır. 
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b) Cezaların aşırı derecede arttırılması, bu suçlar bakımın-
dan verilecek mahkumiyet hükümlerini azaltıcı etki göstere-
cektir. Yargılama psikolojisinin bir sonucu olan bu durum 6545 
sayılı kanun ile yapılan değişiklikten sonra da görülmüştür. 

c) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar bakımından işlenen 
fiillerin cezasız kalmasının önemli bir nedeni, bu suçların so-
ruşturulması ve kovuşturulması sırasında mahkumiyete yeterli 
delil bulunamaması, soruşturma ve kovuşturmanın iyi yapılma-
masıdır. Delil kalitesini arttırıcı, yargılamanın bütünüyle iyi ya-
pılmasını sağlayıcı bir düzenleme Tasarıda yer almamaktadır. 

d) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların failinin 
çocuk olması haline ilişkin hiç bir özel düzenleme yoktur. Bu 
kapsamada çocuk adalet sisteminin temel değerleri olan “iyi-
leştirme amacına yönelmiş yaptırım” hükümleri Tasarıda yok-
tur. Özellikle çocukların kendi aralarındaki cinsel davranışla-
rın ağır ceza yaptırımları ile karşılanması, Anayasa’da da yer 
alan çocukların korunmasına ilişkin temel ilkelere aykırılık teşkil 
edecektir. 

e) Çocukların ve cinsel suç mağduru yetişkinlerin yargılama 
sırasındaki ikincil mağduriyetlerinin önlenmesine ilişkin bir kaç 
düzenleme var ise de bunlar ya yetersiz ya da var olan düzen-
lemelerin tekrarından ibarettir. 

f) Cinsel suç mağduru çocukların ve yetişkinlerin suç son-
rası iyileştirilmesi, desteklenmesi konusunda düzenleme bu-
lunmamaktadır. 

g) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçların hukuki ve toplum-
sal meşruiyet zeminini oluşturan çocuk evliliklerinin (resmi 
veya gayri resmi) önlenmesine ilişkin bir düzenleme yer alma-
maktadır.

h)Çocukların cinsel istismarının bir türü olan çocuk pornog-
rafisini düzenleyen TCK’nın 226. maddesinde yapılması gere-
ken değişiklikler Tasarıda yer almamıştır.
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Sonuç 

İncelenen Tasarı; içeriğinin yetersizliği, çocuk adalet siste-
mi ile ceza muhakemesinin temel ilkelerini zedelemesi, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçların önlenmesine ilişkin bir düzenle-
me getirmemesi bakımından yerinde bir düzenleme değildir. 
İçinde barındırdığı olumlu hususlar bulunmakla birlikte temel 
amacı “caydırıcılığın sağlanması ve bu suçla etkin mücade-
le edilebilmesi amacıyla cezaları arttırmak” olan bu tasarının 
yasalaşması halinde beklenen amacı gerçekleştirmeyeceği 
görülecektir. 

Her defasında ortaya konulan “tepki yasaları” ile temel so-
run alanlarının çözülmeyeceği açıktır. Cezaları arttırmak, suçu 
işleyen kişilerin şiddetli şekilde cezalandırılması amacına hiz-
met etse de suçu önleme ve suçla etkin şekilde mücadele 
etme amacına hizmet etmeyecektir.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçların cezaları; 5237 sayı-
lı, 6545 sayılı ve 6763 sayılı kanunlar ile her defasında daha 
şiddetli şekilde arttırıldığı halde, yapısal sorunlar ele alınmadı-
ğından bu suçlar azalmamış bilakis artış göstermiştir. Bu tasa-
rıdaki düzenlemeden sonra da durumun aynı olacağını söyle-
mek yaşanan tecrübelerin doğal bir sonucudur.

Konuya ilişkin bilimsel verileri, yaşanan deneyimleri dikkate 
alan, herkesle konuşarak oluşturulan, toplumsal tepkileri değil 
bilimsel yaklaşımları dikkate alan bir düzenleme yapılmalıdır.

Çocukların cinsel istismardan korunması gerektiğine ilişkin 
olarak oluşan toplumsal ve siyasi mutabakat bu suçlara veri-
lecek cezaların arttırılması ile söndürülmektedir. Oysa oluşan 
bu mutabakat ile daha etkin ve geniş kapsamlı düzenlemeler 
yapmak ve sorunun asıl nedenlerinin üzerinde durmak gere-
kirdi. Bu suçlara ilişkin olarak verilen cezalarda artış yapılması 
bazı durumlar için gerekli ise de cezalarda artış yapmanın so-
runun çözümü bakımından en az yetki yapacak yöntem oldu-
ğunun bilinmesi gereklidir.

Çocukların cinsel istismardan korunması toplumsal bir so-
rumluluktur ve bu sorumluluğu yerine getirmek herkesin göre-
vidir. 10/04/2018
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Çocuk İstismarı Sadece Ceza Artışı İle Önlenemez

İ

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Ceza Kanunu ve Bazı 
kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” 09.04.2018 
tarihinde TBMM ne sunulmuştur. Tasarıdaki genel gerekçeye göre “ 
Yeni ceza adalet sisteminin uygulandığı yaklaşık 13 yıllık süre içinde 
ortaya çıkan ihtiyaçlar dikkate alındığında çocuklara karşı işlenen 
istismar suçu ile daha etkin mücadele edebilmek amacıyla ilave bir 
takım önleyici tedbirlerin alınması ve cezaların arttırılması zorunlulu-
ğu ortaya çıkmıştır” Bu çerçevede çocukların istismarına ilişkin suç-
ların cezaları önemli oranda artırılmakta yargılama aşamasında ve 
sonrasında uygulanacak ilave tedbirler ve hak yoksunlukları düzen-
lenmekte ve bu suçlara özgü yeni koşullu salıverilme süreleri belir-
lenmekte böylece hukuk devletinin temel amaçlarından olan bireyin 
korunması ve toplum güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir” 
belirlemesi yapılmıştır

Tasarıya göre

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu “Devlet Memurluğuna alı-
nacaklarda özel ve genel şartlar başlıklı “48 maddeye “çocukların 
cinsel istismarından mahkum olmama hali “ devlet memurluğuna 
atanma koşulları arasında sayılmıştır

• TCK 62 maddesinde yer alan takdiri indirim nedenlerinin ge-
rekçeli olması zorunluluğu getirilmiştir.Yine bu halde Müebbet hapis 
cezası verilmesi hallerinde mevcut yasadaki yirmibeş yıllık süre, kırk 
yıl olarak uygulanır denmiştir.

• Çocukların cinsel istismarını düzenleyen TCK 103 maddeye 
göre çocukların cinsel istismarı suçunun nitelikli hallerine ceza artı-
şı ve müebbet hapis cezası getirilmiş , bu maddeye göre verilecek 
sonuç cezanın kırk yıldan fazla olamayacağı belirtilmiştir. TCK 103. 
maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralardaki tanımlanan hallerden biri 
ağırlaştırıcı sebebinde yaş sınırı oniki değil onbeş yaş olmalıdır.

• TCK 227 maddeye göre çocuğu fuhşa teşvik edenlere adli para 
cezası alt sınırı getirilmiştir
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• 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Ka-
nun Mükerrirlere ve bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve denetimli 
serbestlik tedbiri başlıklı 108 maddesine göre çocuğa karşı işlenen 
bir suç nedeniyle koşullu salıverilme ağırlaştırılmış müebbette elli yıl 
müebbet hapis cezasında kırk yıl olarak belirlenmiş, cinsel isteğin 
tıbbi yönden baskılanmasını da kapsayacak şekilde denetim yüküm-
lülükleri , rehabilitasyon programları getirilmiştir

• 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu “kuruma başvuru “başlıklı 6 
maddesinde korunma ihtiyacı olan çocukların bildirim yükümlülüğü 
kısmına Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemeler ifadesi ile Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bildirim ve çocuk ve çocuğun bakı-
mından sorumlu kimselerin de Bakanlığa başvurabileceği getirilmiş-
tir

• 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa ek madde getirilmiş ve 
buna göre cinsel istismar mağduru çocuklarla ilgili haber ve yayınla-
rın kısıtlanması ve mağduriyetin önlenmesi amacıyla adli tıbbi işlem-
lerin gerçekleştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca özel merkezler 
kurulması , cinsel suç faillerinin çalıştırılma yasakları düzenlenmiştir.

Kamuoyunda çocuk cinsel istismar vakalarının tartışılması esas 
olarak cezaların artması üzerinden gerçekleştiğinden hazırlanan 
taslağında temelde bu esasa dayandığı görülmektedir. Oysa yuka-
rıda yazdığımız genel gerekçede belirtilen “çocuklara karşı işlenen 
istismar suçu ile daha etkin mücadele edebilmek amacıyla” hazırla-
nan kanun tasarısının uygulamada ve yasalarda yer alan boşlukları 
dolduracak nitelikte olması, çocuk istismarının önlenmesinde esas 
ciddi bir adımdır

Tasarının hazırlandığı ve kamuoyu ile tartışılmayan dönemde sık-
lıkla ifade edildiği gibi rıza yaşının 15 olarak korunması, cinsel istis-
mar faillerinin belli işleri yapmaktan yasaklanması olumlu bir düzen-
lemedir.

Ancak başkaca yasalarda da değişiklik konusunun tasarıda yer 
alması nedeniyle MK daki evlenme yaşının 18 olarak belirlenmesi-
ne dair yasa değişikliği de tasarıya eklenmelidir. Çocukların törenle 
“evlendirilmesi” ni gerçekleştirenler ve tanıklara ceza uygulaması 
getirilmelidir.

Bunun yanında Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarında belirti-
len ve bu alanda çalışan hukukçuların ısrarla üzerinde durduğu cin-
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sel istismar suçu failinin çocuk olması halinde bu çocuklara sadece 
TCK 31 maddesinde belirlenen ceza indirimi ile yetinilmesi çocuk 
ceza adalet sistemine aykırı olduğu konusuna dikkat edilmemiş 
buna dair herhangi bir düzenleme getirilmemiştir.

Rızaya dayalı cinsel ilişkide fail ile mağdur arasına yaş sınırı (3 
yaş gibi)getirilmelidir

Çocuğu fuhuşa teşvik hallerine belirlenen ceza miktarı azdır

Ceza İnfaz kurumlarında yapılacak şartlı salıverilme denetimli 
serbestlik kişisel ve sosyal iyileştirmeye yönelik rehabilitasyon ve 
yardım destek çalışmalarının mevcut uzmanlarca gerçekleştirilmesi 
yeni iş yükü yaratacaktir Zaten yetersiz kadroların artırılmasına dair 
düzenlemeler ve yeni kadro tesisine dair hüküm düzenlemede yok-
tur. Ayrıca uzmanların niteliğine ve meslek tanımına ilişkin ayrıntılı 
belirlemeler yapılmalıdır.

Kimyasal kastrasyon olarak adlandırılan düzenlemenin hükümlü-
nün rızasına dayanmaksızın uzman raporu ertesinde hakim kararına 
bağlanması ise kişinin bedeni üzerine müdahale niteliğindedir , te-
mel insan haklarına aykırı ve Anayasa 17 madde ihlalidir.

Çocuk Koruma Kanununa getirilen ek maddeler ile cinsel istis-
mar mağduru çocuğun yüksek yararı gerektiriyorsa yayın yasakları 
ve erişim engelleri , başvuru üzerine ve resen Cumhuriyet savcısı 
tarafından karar verilerek uygulamaya konulması ve 24 saat içinde 
hakim onayına sunulması esası haber alma hakkının ihlali olabilece-
ği gibi özgürlüklere de müdahale niteliğinde sonuçlara yol açabilir. 
Bu nedenle hakim kararı ile verilecek kararların içeriği ayrıntılı bir 
şekilde düzenlemelidir

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan mevcut çocuk izlem mer-
kezlerinin geliştirilmesinin yanında üniversitelerdeki çocuk koruma 
birimlerinden hizmet alınması esası getirilmiştir. Adliyelerde uy-
gulamaya geçilen AGO olarak adlandırılan adli görüşme odaları-
nın işlevi ise belirsiz olarak bırakılmıştır. Çocuk İzlem Merkezlerinin 
tüm cinsel suç mağdurlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi ni-
teliğindeki yeni oluşum , hem mekânsal hem de nitelikli personel 
,yeterlilik sorununu beraberinde getirecektir. Gerekçeye bakıldı-
ğında Sağlık Bakanlığı adeta soruşturma uzmanlığına dönüştürül-
mektedir.. Bunun yanında “maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının 
gerektirdiği zorunlu haller dışında soruşturma ve koğuşturmada 
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mağdurun ifadesinin yeniden alınamayacağına dair “ düzenleme, 
tüm ceza yargılamalarında temel sorun olduğuna göre mağdur-
ların nasıl korunacağı belirsiz bir halde bırakılmıştır. Bu düzenle-
me mevcut sistemde var olan eksiklikleri gidermekten ziyade yeni 
bir uygulama gibi sunulmakla beraber açık ve anlaşılır değildir. 
Ancak mevcut düzenlemede AGO larda SSÇ lerin ifadesinin alınma-
sı gibi hukuka aykırı bir düzenlemenin varlığının yanında ve mağdur 
ve ssç nin vekil/müdafii ile aynı ortamda bulunması zorunluluğuna 
dair düzenleme eksikliğinin dikkate alınarak mevcut ÇİM ve benzeri 
uygulamalarda da vekil/ müdafi zorunluluğu özel olarak belirlenmesi 
gerekmektedir. Yine bu merkezlerde yer alacak uzmanların nitelikleri 
ve meslek tanımları özel olarak ayrıntılandırılmalıdır

Çocuk Koruma Kanunu uyarınca kuruma başvuru için Cumhuri-
yet Savcılığı ve mahkemelerin de ihbar yükümlülüğü kapsamı içine 
alınması olumludur Ancak özellikle suça sürüklenen çocukların da 
korunma ihtiyacı olan çocuk kapsamında kabul edilmesi gereken 
hallerde bu çocukların ceza davasının süjesi olmaları nedeniyle ko-
runma ihtiyacı olan çocuk kabul edilmemelerini/gözden kaçırılmasını 
ortadan kaldırmak açısından maddenin açıkça SSÇ leri de kapsaya-
cak biçimde genişletilmesi sağlanmalıdır

Gerek mevcut yasal düzenlemelerde gerekse tasarıda çocukların 
korunması ve suçların önlenmesine dair düzenlemelerin olmaması 
en önemli eksikliktir. Suçu önleme ve suçla etkin mücadelenin sade-
ce ceza artışı ile sağlanmasının mümkün olmadığı somut gerçeklik-
tir. Bu durum aksine fahiş cezalar nedeniyle “cezasızlık” haline ne-
den olmaktadır.Yine çocukların korunması ile ilgili olarak müdahale 
yetkisinide içeren idari bir kurumsal yapı hala söz konusu değildir. 
Önleme öncelikle idari bir görevdir. Sadece yargılama makamlarına 
bırakılması doğru değildir. Çocukların tamamı mağdur veya SSÇ lar 
için SİR düzenlemesi zorunlu kılınmalı ve adil yargılama ile koruma 
boyutu öne çıkarılmalıdır

Çocuk istismarı ile mücadele partiler üstü bir durumdur Bu ne-
denle tasarının kamuoyunda tartışılması ertesinde meclisteki görüş-
melerde eleştirilerde dikkate alınarak düzenleme değerlendirilmeli-
dir.
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Van 1 Ağır Ceza mahkemesinde görülen ve “Van, Bursa, 
Diyarbakır, Ankara,  İzmir, Trabzon, İstanbul “ Barolarının katılma 
taleplerinin kabul edildiği 40 günlük bebeğin “cinsel istismar 
ve canavarca hisle eziyet çektirerek  çocuğun öldürülmesine” 
dair 3 sanığın yargılandığı davada karar verildi. 

Sanıklardan biri hakkında çocuğun ölümü ile ilgili olarak 
ağırlaştırılmış müebbet ve cinsel istismar suçlarından 15 yıl 
hapis , diğer sanık hakkında çocuğun öldürülmesine yardım 
etme suçlarından 15 yıl hapis ve anneye ise çocuğun ölümüne 
iştirak  suçlamalarından  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
verilmiştir. 

Kararın  çocuk hakları açısından en önemli noktası; 
mahkemece “annenincezaevinden doğum yapmak 
üzere çıkması ile başlayan süreçte bildirim, koruma ve 
gözetim yükümlülüğünü ihlal eden sorumluların tespiti 
amacıyla suç duyurusunda bulunulmasına,” karar 
verilmesidir.

8 yıl önce  koruma altına alınan bebek ertesinde  
anneye yönelik koruyucu destekleyici tedbir veya buna 
benzer destek hizmeti verilmiş midir?Annenin maruz kaldığı 
cinsel istismar eylemi nedeniyle suç ihbarı var mıdır? Annenin 
sonraki yaşamına ait bir destek hizmeti sunulmuş mudur? 
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Doğum yapmak üzere cezaevinden çıkan annenin durumu 
herhangi bir kamu kurumuna bildirilmiş midir? Cezaevinden 
izinli çıkan doğum yapan kadınlarla ilgili takip sistemi 
bildirim yükümlülüğü var mıdır? Bebek Tatar’ın doğumunun 
gerçekleştiği hastanede  annenin uyuşturucu geçmişi  
araştırılmış mıdır  ve bu konuda tespit yapıldıysa yeni doğan 
bebeğin korunması amacıyla ihbarda bulunulmuş mudur? 
Sorularına cevap alınmasının çocuk istismar vakalarında fiili 
ve hukuki olarak sorumluların ceza almasının yanında devletin 
korumakla yükümlü kurumlarının görevlerini yapmamasının 
sonuçlarının denetlenmesi açısından da son derece önemli 
olacağı vurgulanmıştır
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İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi 
kurucu üyesi Av. Seyhan Akşen Paksoy: 

“39 yıldır yaşadıklarımı değişiklikler eklemeler 
yaparak dizelere döktüğüm “Bitmemiş Şiir”e, 
çocuklar her aklıma gelişinde bir ekleme ile 
devam ediyorum.Ta ki çocukların yargılanması 
bitinceye kadar…”



O bir dağ köyünde doğdu,

Yüreğinde iki sevgi taşıyordu..

Biri yeşil yemyeşil köyü

Diğeri canı gibi sevdiği köpeği

Dünyası: kuzuları, koyunları, sırtında kepeniği

Elinde kavalı. O anladınız 16’sında bir çobandı.

Bir gün 2 çocuk bir kavgada

Bir büyük girdi aralarına

Taşlayıp öldürdüler köpeğini acımasızca

Hiç dururmuydu sahibi

Bir koşu gitti ağıla.

Bilmem kime ait aldı ruhsatsız bir tabancıyı.

Bir el silah sesi patladı.

Dağlarda, ovalarda

Tarlada çalışan köy kadınları koşup geldiler.

Yaralı kadının başucuna.

Ne istemiştin be kadın

Bu köpekten.?

Ne istedin be kadın

Bu çocuktan?

Çok geçmeden JANDARMALAR geldiler.

Alıp götürdüler onu ELLERİNDE KELEPÇE, GÖZLERİNE 
SİYAH BİR GECE giydirdiler

Bir daha konuşamayacak hale getirip ömür boyu susturdular.

Onu yıllardan sonra ilk gördüğüm gün gibi hatırlıyorum.

Bana: ÖZGÜRLÜĞÜM YERİNE KÖPEĞİM DİYE AĞLIYORDU.

Aldım savunmasını sonuna kadar. Artık o benim ilk çocuğumdu.



2013 yılından beri İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi 

ileUluslararası Plastik Sanatlar Derneği işbirliğinde, 

İstanbul’da bulunan Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarında 

gerçekleştirilen resim atölye çalışmalarına öncülük eden ve 

her çalışmaya gönüllü sanatçılarla bizzat katılan ressam  Av. 

Şener Taciroğlu:  “Hangisi olursa olsun sanatla uğraşmak, 

hayatında sanata ister seyirci veya dinleyici olarak, isterse 

bir şekilde bizzat kendileri uygulayarak yer veren insanlar 

çevrelerindeki olumsuzluklardan mümkün olduğunca az 

etkilenecekler, o olumsuzluklara salim kafa ile çözümler 

üretebileceklerdir. Yani yaşamımızda ne kadar sanat varsa o 

oranda mutlu ve başarılı olacağız demektir”

Vazodaki Güller



Simurgh’un Mekanı

Süslü Kadınlar

Halkyone Günleri

Parçalanmış Güneş



İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak bu dönemde 
çocuk hak ihlali davalarına gözlemci olarak katılınmış ve aşa-
ğıdaki davalarda katılma talebinde bulunulmuştur

14.04.2017 tarihinde İstanbul Gazi Kent Ormanının 
giriş çıkış noktasında, polisin dur ihtarına uymadıkları 
gerekçesiyle 18 yaşındaki Barış Kerem, 17 yaşındaki 
Oğuzhan Erkul’un ölümü, 19 yaşındaki R.A, 15 yaşın-
daki D.E, 16 yaşındaki B.Y nin yaralanması ile  sonuç-
lanan olayla ilgili 4 sanık polisin yargılandığı davaya 
İstanbul Barosu Çocuk hakları Merkezi tarafından ka-
tılma talebinde bulunulmuştur. İstanbul 1 Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülmekte olan davada mahkemece  
“İstanbul Barosunun suçtan zarar görmemesi ve gör-
me ihtimalinin de bulunmaması nedeniyle reddine ka-
rar verilmiştir. 

15.11.2017 tarihinde İstanbul Mimar Sinan Üniversite-
si Bale Bölümü  lisans öğrencisi  sanığın aynı okulda 
bale bölümü 5 sınıf öğrencisi çocukları okulun bahçe-
sinde koşup gürültü yaptıkları gerekçesi ile okulun so-
yunma odasına götürüp kapıyı kilitleyerek alıkoyduğu 
ve kırbaç benzeri bir cisim  ile vurup darp ettiği olayla 
ilgili olarak İstanbul 15 Asliye Ceza Mahkemesinde gö-
rülmekte olan davaya İstanbul Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi olarak katılma kararı alınmıştır.
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Diyarbakır’da Baroların Çocuk Hakları Merkez ve Komis-
yonlarının yapmış olduğu çalışmalar ertesinde sorun tespitleri 
ve öneriler belirlenmiştir.

Buna gore; 

Biz Baroların Çocuk Hakları Komisyonlarının temsilcileri 
olarak 31.03.2018 – 01.04.2018 tarihlerinde Diyarbakır Ba-
ro’sunun ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda, aşağı-
daki konularda çocuk hakları ile ilgili adalet ve koruma sistemi 
içerisinde karşılaştığımız sorunları ele aldık:

1) Çocuk istismarı 

2) Çocuk evlilikleri

3) Çocuk istismarı materyalleri

4) Aile içerisinde ve aile hukukunu ilgilendiren sorunlarda 
çocuğun korunması

5) Kurum bakımında çocuğun korunması

6) Medya ve bilişim alanlarında çocukların korunması

7) Çocuk yargılaması 

8) Ceza infaz kurumlarındaki çocuklar

9) Çocuk işçiliği

10) OHAL’in çocuklar üzerindeki etkileri

11) Güvenlik tedbirlerinin uygulanması sırasında meydana 
gelen çocuk hakkı ve çocuğun yaşam hakkını ihlalleri 

Aşağıdaki sorunlar üzerinde çalışmamız gerektiğini tespit ettik: 

• İstismar mağduru çocuklarla ilgili koruyucu hizmet olarak 
düşünülen Çocuk İzlem Merkezleri ve Adli Görüşme Odaları-
nın, henüz her yerde bulunmamakta, olan yerlerde ise perso-
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nel eksikliği başta olmak üzere pek çok alt yapı eksikliği bu-
lunmaktadır.

• Bu durum, istismar mağdurlarının ifadelerinin karakollar-
da alınmasının tercih edilmesine neden olmaktadır.

• Uzman olmayan soruşturma ekipleri nedeniyle yeterli delil 
toplanamamaktadır.

• Mağdur ve ailelerin de hakları konusunda yeterli bilgiye 
sahip olmamaları delillerin toplanmasını olumsuz etkilemekte 
ve ailelerin dava açma veya takip etme konusunda çekimser 
kalmasına neden olmaktadır. Bu konuda çözüm olabilecek, 
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ile ilgili yasa acilen çıkarıl-
malıdır.

• ASP Bakanlığının istismar davalarına müdahil olması, 
çocukların sosyal hizmetlerden yararlanmasını kolaylaştırma-
maktadır. 

• Bu durumda çocuğun haklarını savunacak sivil toplum 
temsilcilerinin ve baroların katılım talepleri ise reddedilmektedir.

• Türk Ceza Kanunun cinsel suçlara ilişkin düzenlemeleri, 
çocukları cinsel istismardan korumak konusunda yetersiz kal-
makta, çocuk istismarı materyallerinin (çocuğun müstehcen 
görüntüleri vb.) üretimi ve yayınlanması cinsel istismar suçu 
kapsamında düzenlenmemekte, öte yandan akran çocuklar 
arasındaki eylemlere ilişkin çocuklara özgü düzenlemeler içer-
memektedir.

• Boşanma davalarında çocukla ebeveyn arasında kişisel 
ilişkinin kurulmasına yönelik kararların verilmesi ve uygulan-
ması sırasında çocuğun yararının tespiti ve takibi yapılama-
maktadır.

• Korunma ihtiyacı incelemeleri (kabul ve kaldırma) dosya 
üzerinden yapılmakta, çocukların görüşleri alınmamakta, ço-
cuklara vekil tayin edilmemekte, bu kararlar verilirken velayet 
ve kişisel ilişki düzenlenmemektedir. Bu da çocuğun kurum 
bakımında veya koruyucu aile yanında iken temsiliyeti ile ilgi-
li konularda sorun yaşanmasına neden olmakta ve haklarının 
kullanılması ve korunmasını zorlaştırmaktadır. 
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• Koruma altındaki çocukların kamu vasisinin, bakım hiz-
meti veren kuruluş çalışanlarından oluşması, bakım hizmetin-
den kaynaklanan hak ihlallerine karşı korumasız kalmalarına 
neden olmaktadır.

• Bakım hizmetine ihtiyaç duyan veya herhangi bir kurum-
dan hizmet alma ihtiyacı olan LGBTİ çocuklara özgü kurumla-
rın bulunmaması, korunmalarını güçleştirmekte, bulundukları 
kuruluşlarda onları risklere karşı korumasız kılmaktadır.

• Çocuklar; atölyeler, mevsimlik gezici tarım işleri gibi ço-
cuk işçiliğinin en kötü biçimleri de dahil olmak üzere gelişim 
ve güvenliklerine aykırı biçimdeçalıştırılmaktadır.

• Çocukların suça itildikleri durumlarda, onlarla ilgili işlem-
leri yapan bütün makamların çocuğa özgü olması sağlana-
mamaktadır. Örneğin tutuklama kararları sulh hakimlerince 
verilmektedir. Başka şehirde bulunan çocukların SEGBİS va-
sıtasıyla ifadesinin alındığı hallerde yanında avukat bulunma-
maktadır. Suça itilen çocuklar için cezanın son çare olmasını 
sağlayacak aleternatif tedbirler uygulanamamaktadır.

• Ceza infaz kurumlarındaki çocuklar aileleri ile ancak ayda 
bir görüşebilmekte, avukatın hukuki yardımından yararlanama-
maktadır.

• Çocukların 6 yaşına kadar anneleri ile kalmasına imkan 
veren düzenleme nedeniyle annesi tutuklu veya hükümlü olan 
700 kadar çocuk cezaevinde hiç uygun olmayan koşullarda 
yaşamaktadır.

• Sığınmacı veya ailesi sınır dışı edilme tehdidi altında olan 
çocukların, kanuni temsilcisiz kalmakta, birlikte oldukları yetiş-
kinler onları temsil edememekte ve yararlarını koruyamamakta 
ve bir avukatın hukuki yardımından yararlanması için de on-
larla ilgili işlem yapan makamlar talepte bulunmamaktadır. Bu 
da çocukların, kurum bakımına alınma, kurum bakımı veya bir 
yetişkinin yanında hak ihlallerine karşı korumasız kalmasına 
neden olmaktadır.

• Kayıt dışı ve ikamet sınırı dışında yaşayan sığınmacı ai-
lelerin çocukları eğitim, sağlık hakları başta olmak üzere hiç 
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bir haklarını kullanamamakta ve sınır dışı edilme korkusu ne-
deniyle ihmal ve istismar mağduru oldukları durumlarda yasal 
müracaatlarda bulunmamaktalar.

• Mağdur ve suça sürüklenen çocukların fotoğrafları ve 
kimliklerinin belirlenmesine yarayacak bilgiler yayınlanmakta, 
Basın Kanunu ihlal edilmektedir.

• Bilişim alanında, çocuklara yönelik riskler yeni bir çalış-
ma konusu oluşturmaktadır. Çocuklara yönelik riskli içerikler 
üreten digital mecralar, ailelerin çocuklarının resimlerini ve 
onlara ait bilgileri paylaşma biçimleri ve bu resimlerin daha 
sonra kötü niyetli kişilerce kullanılması, çocukların birbirlerinin 
resimleri ve bilgilerini  paylaşmalarının veya oyun karakterlerini 
izinsiz almalarının suç olduğunu bilmemeleri, çocuklara yöne-
lik yeni risk alanları oluşturmaktadır. 

• OHAL nedeniyle, çocuk alanında çalışan örgütler kapatıl-
mış, var olan örgütlerin de savunuculuk faaliyetlerinin  kısıtlan-
mış bulunmaktadır. 

• Güvenlik odaklı tedbirler; çocukların ruh sağlığını etkile-
mekte, eğitim hakkı başta olmak üzere bir çok haklarını kullan-
malarını güçleştirmekte, bu uygulamalar sırasında çocukların 
yaşam hakları ihlal edilmekte ve bunlar cezasız kalmaktadır.

Tespit ettiğimiz sorunların çözümünün bulunduğunu biliyo-
ruz, bu doğrultuda hemen yapılması gerekenlere ilişkin bazı 
önerilerimizi paylaşmak istiyoruz:

• ÇİM’lerle ilgili yasal düzenleme yapılmalı. Buradaki işleyi-
şin ayrıntıları belirlenmelidir. Bu düzenleme yapılırken sistem-
de ÇİM ve KİM’lerin birleştirilmesi veya herhangi bir biçimde 
çocuklar ile yetişkinlerin aynı birimlerden hizmet almasına ne-
den olacak düzenlemelerden kaçınılmalıdır.

• Adli sistem içerisindeki sorunlar görünür kılınmalıdır.

• Adli sistem içerisinde çocukla çalışan herkesin (hakim, 
savcı, avukat, sosyal hizmet uzmanı, ve bütün diğer meslek 
mensupları) çocuk psikolojisi, çocuk yargılaması ve çocuk ko-
ruması alanlarında uzmanlaşması sağlanmalıdır.
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• Bu alanda çalışan bütün kurumlar arasında işbirliği sağ-
lanmalıdır.

• Ailelerin, çocukların ve çocukla çalışanların çocuk koru-
ma ve adalet sisteminin işleyişi, çocukların hakları gibi konular-
da bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

• Bildirim yükümlülüğü olan öğretmen, doktor gibi meslek 
elemanlarının çocuk adalet sistemine dahil edilmesi ve ihbar 
mükellefiyetini yerine getirmeleri sağlanmalıdır.

• Çocukların adli sistem içerisinde girdikleri durumların ya-
saya uygun olarak ASP Bakanlığına bildirilmesi sağlanmalı 
ve ASP Bakanlığı bu gibi durumlarda davaya katılan sıfatıyla 
katılmak yerine bir sosyal hizmet uzmanının çocuğun yanın-
da bulunmasını sağlamalı ve bu suretle çocuğun koruyucu ve 
destekleyici hizmetlere olan ihtiyacı belirlenmeli ve gerekli ted-
birler alınmalıdır.

• Şiddet kriz merkezi gibi, mağdur çocukların bütün hizmet-
leri tek elden ve uzmanlaşmış meslek elemanları marifetiyle 
alabilecekleri hizmet birimleri oluşturulmalıdır.

• TCK 103 ve 104 maddeleri, çocuk istismarı materyallerinin 
üretimi ve paylaşılması ile ilgili eylemlerin de çocuk istisma-
rı sayılacağı, çocuktan yetişkine yönelik cinsel davranışların 
başka bir şart aranmadan çocuk istismarı suçu kapsamında 
kabul edileceği, akranlar arası cinsel davranışları ise ceza so-
rumluluğu kapsamı dışında tutacak bir düzenleme yapılmalıdır.

• Bilişim suçları çocuklar için özel olarak düzenlenmeli, ço-
cukların bu tür suçlar ile suçlanmaları engellenmelidir.

• Çocukla yapılan evlilikler, nerede yapılmış olursa olsun 
tescil edilmemeli, erken evliliklerin önlenmesi için koruma sis-
temi kapsamında hizmetler üretilmelidir.

• Boşanma ve diğer aile hukuku davalarında Çocuk Hakla-
rının Kullanılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin uygulanması 
sağlanmalı, sosyal inceleme ile çocuğun yararı belirlenmeden 
kişisel ilişki konusunda karar verilmemesi sağlanmalı, bu iş-
lemleri ile ilgili usul bir mevzuat ile düzenlenmelidir. 
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• Ailesi dışında korunan çocuklar için kamu vesayeti ma-
kamı nezdinde teşkilat oluşturulmalı, kruma kararı ile bilrikte 
velayet ve kişisel ilişkinin tesis edilmesi sağlanmalıdır.

• LGBTİ çocuklara özgü hizmetler planlanmalıdır.

• Çocukların bulundukları kurumlar bağımsız denetime 
açık olmalıdır.

• Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin önlenmesine yönelik 
genelgelerin uygulanmasını izleme mekanizması oluşturulma-
lıdır.

• Çocukların suça itildikleri durumlarda, onlarla ilgili işlem-
leri yapan bütün makamların çocuğa özgü olması sağlana-
mamaktadır. Örneğin tutuklama kararları sulh hakimlerince 
verilmektedir. Başka şehirde bulunan çocukların SEGBİS va-
sıtasıyla ifadesinin alındığı hallerde yanında avukat bulunma-
maktadır. Suça itilen çocuklar için cezanın son çare olmasını 
sağlayacak aleternatif tedbirler uygulanamamaktadır.

• Çocukların suça sürüklendikleri durumlarda, önceliğin al-
ternatif tedbirlere verilmesini sağlayacak biçimde TCK değişti-
rilmeli, bu alanda uygulanabilecek tedbirler geliştirilmeli, etkili 
hizmet ve kuruluşların bulunması sağlanmalıdır. Çocukla ilgili 
adli işlemlerin hepsinin çocuğa özgü mahkemelerce yapılma-
sını sağlayacak biçimde görevlendirme yapılmalıdır.

• SEGBİS ile ifade alınan durumlarda, çocuğa bulunduğu 
yerde de bir müdafi tayin edilmesi sağlanmalıdır.

• Ceza infaz kurumlarında çocukların açık görüşleri hafta-
da bir olmalı, müdafi görevlendirmeleri çocukların kurumda 
bulundukları süre boyunca avukatın hukuki yardımından ya-
rarlanmasına imkan verecek biçimde düzenlenmelidir.

• Çocukların aile bireyleri ile birlikte ceza infaz kurumlarının 
uygun olmayan koşullarda yaşamalarını engellemek için dün-
yadaki iyi örneklerden de yararlanılarak, alternative uygulama-
lar geliştirilmelidir.

• Göç eden veya ailesi sınır dışı edilme tehdidi altında olan 
çocukların, aileleri ile birlikte yaşama hakları ve bir kanunu 
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temsilciye sahip olma  ihtiyaçları dikkate alınmalı, refakatsiz 
veya velisi dışında bir refakatçi ile seyahat eden çocuklar için 
vasi tayin edilmesi sağlanmalı ve bu çocuklara hukuki yardım-
da bulunmak üzere avukat tayin edilmesi bir hak olarak düzen-
lenmelidir.

• Medyada mağdur ve suça sürüklenen çocukların kimlik 
ve adreslerinin anlaşılmasına neden olacak yayın yapılmama-
lıdır.

• Çocuklar, aileler ve çocuklarla çalışanlar için bilişim suç-
ları konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılmalıdır.

• OHAL ve KHK uygulamaları, bir çok temel hak alanında 
olduğu gibi çocuk hakları alanında da ihlallere neden olduğu 
için, derhal kaldırılmalıdır.

• Hangi sebeple olursa olsun çocuk hakkı ihlaline neden 
olan uygulamaların cezasız kalması engellenmeli, doğan za-
rarların giderilmesi sağlanmalıdır.

Biz Baroların Çocuk Hakları Komisyonlarının temsilcileri 
olarak, belirlediğimiz bu çözüm önerilerinin hayata geçirilme-
sini takip etmek ve sağlamak üzere; uygulamaları izleyip ra-
porlandırma, stratejik davalama, cezasızlığın önlenmesi için 
birlikte çalışmak, avukatların çocuk hukuku alanında uzman-
laşmasının sağlanması, kurumlar ve alan çalışanları arasında 
işbirliğinin arttırılması gibi yöntemler ile çalışmaya devam ede-
ceğimizi bildirir ve bu konuda tüm meslektaşlarımızın ve bu 
alanda çalışan bütün meslek elemanlarının katkı ve katılımla-
rını bekleriz.

İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ 23 NİSAN 2018 ÖZEL YAYINI

- 277 -



Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 nisan 
sanat günü ve 23 nisan çocuk bayramı 
haftası nedeniyle  İstanbul Barosu 
Çocuk Hakları Merkezi ve UNESCO 
Resmi Partneri IAA/UPSD, (Uluslararası 
Plastik Sanatçılar Derneği) İstanbul'daki 
çocuk ceza infaz kurumlarında atölye 
çalışmaları gerçekleştirmektedir. 

Buna göre 

-Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu Müdürlüğü

-Maltepe Çocuk ve Gençlik kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu Müdürlüğü

-İstanbul Çocuk Eğitimevi Müdürlüğü

-Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu Müdürlüğünde çocuklar 
sanatçılar ve avukatlarla resim çalışması 
yapılacaktır. 

Bir önceki yıl Maltepe Çocuk ve Gençlik 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve İstanbul 
Çocuk Eğitim Evinde yapılan atölye 
çalışmaları sonucu çocukların yaptıkları 
resimler 19 Haziran 2017 tarihinde 
Maçka Demokrasi Parkı Sanatçı 
İşliklerinde sergilenmiştir. Bu sene yine 
çocukların yapmış olduğu çalışmalar 
sergilenecktir.






