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GİRİŞ
Geleceğimizin güvencesi olarak gördüğümüz çocukların, eğitim
ve yetiştirilmelerinin, topluma yararlı olm~ları bakımından ne denli
önem taşıdıkları tartışılamaz. Gün geçtikçe artan cocuk suçluluğu,
toplumsal bir yara olarak bizleri düşündürmektedir. Sorunun sosyolojik ve pedagojik boyutlarına inmek, konumuz dışında kalır. Ancak
hukuk sosyal bir bilim olduğuna ve toplumsal olaylardan soyutlanamayacağına göre, bir hukukçu olarak pek çok defalar ele alınan bu
sorunu yeniden gündeme getirme gereğ.ini duydum.

Suçlu çocukların yargılanmasında özel kuralların uygulandığı çocuk mahkemelerinin kurulması, sorunun çözümüne bir açıdan hizmet
edecektir. Çalışmada, çocuk mah~emelerini tamamlayıcı durumda
olan tedbirler, yardımcı kuruluşlar ve infaz kurumlarına yer verilmemiştir. Bunların incelenmesi ayrı bir araştırma konusu olacak kadar
geniş kapsamlıdır.
Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, genel olarak çocuk mahkemeleri kavramı ve yargılama kurallarındaki özellikler anlatılmıştır. İkinci b_ölümde, Türkiye'de suçlu çocukların yargılanma~ına değinilmiş, halihazırdaki mevzuatımız ve 1987 yılında uygulamaya girecek olan Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 2253 sayılı yasanın özellikleri, yargılama bakımından açıklanmaya çalışılmıştır.

§ 1) GENEL OLARAK COCUK . MUHAKEMELERİ
1-

rine,

KAVRAM

Modern hukuk anlayışı içinde, suçlu çocuklara ceza vermek yeonları yeniden topluma katma amacım güden eğitici ve koru665

yucu tedbirlerin uygulanması kabul edilmiştir. Bu · anlayış sonucu ortaya çıkan 'Çocuk Ceza Hukuku', bir taraftan çocuk mahkemelerinin kuruluşu ve yargılama kuralları yönünden, diğer taraftan da sucıu
çocuklara uygulanacak tedbirler yönünden klasik ceza hukukundan
1
ayrılmaktadır ( ).
Çocuk suçluluğu terimindeki, 'çocuk' kelimesi, çeşitli ülkelerdeki
ceza mevzuatı bakımından, belirli bir yaş grubunda olmaları nedeniyle cezai sorumluluğu hafifletilmiş olan küçükleri ifade etmektedir. Suçluluk ise, Fransız Ceza Kanunu gibi suçların üçe ayrılmasını
·kabul eden kanunlarda cinayet, cünha ve kabahat, Türk Cez'a Kanunu
gibi suçların ikiye ayrımını kabul etmiş kanunlarda ise cürüm ve kabahat fiillerinin işlenmiş olmasıdır (2).

Suçİu çocuk ile büyük suçlunun psikolojik farkları bilinince, bunların tôbi olduğu muhakeme kurallarının da ayrı olması gereği ortaya
çıkacaktır. Çocuk mahkemeleri ve bu mahkemeler tarafından verilecek kararlarla alınacak tedbirlerin uygulanması için yardımcı kurumların bulunuşu, çocuk suçluluğu ile mücadele çarelerinden yalnızca biridir. Egemen olan görüşe göre, içinde bulunduğu kişisel ve
toplumsal durumun çocuğu suca itecek nitelikte olması halinde, Devlet müdahale ederek çocuk üzerinde denetim kurmalıdır. Nitekim, çocuk bu mahkemelerde bir suçlu ya da sanık gibi değil, Devletin bakılması, korunması gereken bir çocuğu gibi muamele görecektir (3).
Gercek bir ceza siyaseti, çocuğu olduğundan daha aşağı dü9ürmek değil, onu ruhen yükseltmek amacını gütmelidir. Çocuğun
diğer suçlular gibi tevkifi, karakolda bekletilmesi, cezaevinde büyük
suçlularla birlikte bulunması, onu tamamiyle bozacak, belki de ileriÇe
islahı için sarfedilecek emekleri verimsiz bırakacaktır. Mahkeme
önünde hakimlerin resmi elbiselerinin içinde duruşu, mahkeme sa·
lonu, işieri olmadığı için dinlemeye gelmiş seyirci kalabalığı, ço4
cuğun üzerinde aşınmaz izler bırakırlar ( ). Suçlu çocukların ruh yapısı göz önüne alınarak, özel bir yargılama ve cezalandırma biçimi
benimsenmiştir. İşte çocuk mahkemesi, suçluluğu tespH ve çocuğu
Kuruluşu,

A.D. 1973, s. 168.

(1)

BIYIKLI, Hasan; Çocuk Mahkemelerinin

(2 )

ŞENSOY, Naci; Çocuk Suçluluğu - Küçüklük - Cocuık Mahkemeleri ve İnfaz

Müesseseleri, ist. 1949, s . 5.
KOKANC. Esin; Çocukları Korumak ve Yargılamakla Görevli Organlar,
(3)
(Prof. Dr. Mahmut Koloğlu'na 70. Yaş Armağanı) Ank. 1975, s. 330.
EREM, Faruk; Adalet Psikolojisi, Ank ., 1977, s. 240.
(4 )
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cezaevine sevk eden yargısal bir kurum olmayıp, suç işlemek suretiyle bir takım davranış bozuklukları gösteren çocuklar hakkında
tıp, psikoloji, sosyoloji bilimlerinin verileri ışığında, çocuğun davranış bozukluğuna neden olan hususların tedavisinde gereken önlem~
ıeri saptamaya çalışan bir kurumdur.

il -

ÇOCUK MAHKEMELERİNDE UYGULANACAK MUHAKEME
KURALLARINDAKİ ÖZELLİKLER

1) İDDİA BAKIM iN DAN

Küçüklerin yargılanmasında iddia bakımından gözümüze çarpan;
özel bir kolluktan faydalanılması, özel bir savcının yetkili olması,
dava açmanın taktiri olması, suçtan zarar görenin mahkemeden şahsi
5
haklarını isteyememesi şeklinde özetleyeceğimiz durumlardır ( ).
ilk Devlet organı polistir. Bu ilk karşılaş. ma sırasında çocuk psikolojisinden anlamayan kimseler, çocuğun ki··
şiliğinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilirler. Bu yüzden
bazı ülkelerde çocuklarla ilgilenecek özel kolluk kurulması ve burada görev yapacak polislerin uzmanlaşması yoluna gidilmektedir.
Çocuk polisleri resmi üniforma giymemekte ve mahkemeye, tutukevine, gözlem merkezlerine ve islahevlerine giderken resmi po·lis arabası kullanılmamaktadır. Kız çocukları ile, kadın polisler ilgilenmektedir.
Çocuğun karşılaştığı

Çocuk mahkemesinde savcının bulunup bulunmayacağı tartışıl
mıştır. Sanığın bir suç işlediği iddia edildiğine göre, savcının bulunması şarttır. Ancak görev yapacak savcının uzmanlaşmış, çocukları
anlayabilen bir kişi olması gereklidir.
Bir çok ülkeler, çocuk ruhunda doğuracağı çöküntüden dolayı tutuklama kurumunu kabul etmemektedir. Tutuklamayı kabul eden
memleketlerde iseı... bu yola en son çar.e olarak başvurulmaktadır.
Çocuk mahk~melerini benimseyen bir sistemde, suçlu küçükleri bü6
yüklere ait tutukevlerine koymak hiç bir surette kabul olunamaz ( ).
Çocuklar için ayrı tutukevleri . kurulmalı ve çocuklar tutukluluk süresini burada geçirmelidir.
Çocuk
(5)

( 6)

suçları

bakımından

dava açmada taktirilik ilkesi uygun

TOSUN, Özte'kin; Suc Muhakemesi Hukuıku, ist., 1976, s. 288.
DÖNMEZER - ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, ist, 1974, C. il, s. 774.
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görülmektedir. Çocuğun işlediği fiil suç teşkil etse dahi, fiilin ağırlığ
az ise ve bu davanın . açılmaması, açılmasından daha fazla yarar
sağlayacak ise, çocuğun gelecekteki çıkarları savcının dava açma ma yetkisine sahip olması, hatta açtığı davayı geri alabilmesi, küçüklerin yargılanmasında uygulanan önemli bir ilkedir.
Çocuk mahkemesi, bir insanın iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması görevini yapmaktadır. Bu yüzden çocuk mahkemesinde, suç.
tan zarar gören kişisel haklarını talep edemez. Hukuk mahkemesin de dava açma hakkı saklıdır.
2) SAVUNMA BAKIMINDAN

Çocuk mahkemesinde avukatın bulunup bulunmayacağı tartış 
Anglo - Sakson sisteminde, davayı çocuk hakimi yürütmektedir. Çocukla aynı tarafta olduğu ve amaç çocuğu cezalandırma
olmadığına göre savunucu bulunması gereksiz sayılmaktadır. Buna
karşılık , Fransız mahkemelerinde savunucu bulunmaktadır. Çocuk
mahkemesinde savunucunun bulunmasının, savcı ile aralarında tartışma sahasının açılmasına sebep olacağını ileri süren Erem, «Halbuki çocuk mahkemesinde esas olan ceza vermek değil, çocuğun
islahı için en iyi 'tedbiri bulmaktır. Çncuğun serbestisini takyid eden
bir tedbir müdafi için pek kabule değer görülmez. Fakat bu takyid
çocuğun bir islahevine konmasından ibaret olunca, çocuğun terbiyesi için bir kazanç sözkonusudur. Bu sebeple çocuk mahkemelerinde müdafiye ihtiyaç olmadığı aşikôrdır» demektedir (7) . Bu görüşte olmadığıırıızı belirtmek isteriz. Avukatın görev yapmaması ka bul edilirse, sanığın savunma hakkı kısıtlanmış olacaktır. Çocuk ve
ebeveyni yargılama sırasında sahip oldukları haklardan haberdar ol mayacaklardır. Yetişkinlere Anayasal bir hak olarak tanınan savunma hakkının küçük sanıklar söz . konusu olunca kısıtlanması, kabu l
edilemez. Ancak çocuk mahkemesinde görev yapacak avukatlar
klasik anlamda savunma yapmayıp hakime yardımcı, yapıcı olmalı 
dırlar. Bu şekildeki savunma, çocuk mahkemelerinde savunucu bu·
lunmasına karşı çıkılmasına yol açan sakıncaları ortadan kaldıra
caktır. Sadece müvekkilinin cezada·n kurtulmasını veya az ceza almasını düşünmeyen, onun topluma kazandırılmasında en uygun yaptırımın seçilmesine yardımcı olacak avukatların bulunması, hem çocuk hem de toplum için yararlıdır (8 ).
malıdır.

(7)
8
( )
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EREM. Adalet... s. 241.
TOSUN, age., s. 294.

3) VARGILAMA BAKIMINDAN

A -

GÖREV VE YETKİ

Görev bakımından çeşitli ülkeler uygulaması, 'Dar Görev' ve
Görev' olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

'Geniş

Dar görev sisteminde çocuk mahkemesinin görevi kısıtlanmıştır.
Suç belirli bir ağırlık derecesini aşarsa, çocuk genel mahkemelere
gönderilir. Büyük bir suçlu ile birlikte suç işlenmişse, yine genel mahkemelerin yargı çevresine girer.
Geniş görev esasını benimseyen ülke sistemlerinde ise, işlenen
suç ne olursa olsun işe çocuk mahkmesinde bakılmaktadır. Suça
değil, suçlunun küçük olmasına önem verilmektedir. Çocuk mahkemeleri, şu veya bu iş için değil, çocuklar için ~urulmuştur. İşledikleri
suç ne olursa olsun iş çocuk yargıcına verilmelidir (9). Yine bu görüşe .
göre, suçların Asliyelik, Ağır Cezalık gibi ayrımlara bağlı olmaması
gereklidir (10 ). Çocuğun kişiliği gözönünde tutulunca, s~çun ağırlığı
ne olursa olsun, suçlu çocuğun kurtarılması için tek bir çocuk mahkemesinde yargılanması doğrudur.

Küçüklere uygulanacak tedbirlerin bir bütün

teşkil

etmesi, za-

manında yapılması ve etkili olması için bir çok ülke, yasalarında geniş

görevi benimsemişlerdir. Hatta bazı ülkelerde çocuk mahkemesine, tehlikeli olmayan, yani ileride suç işleme olasılığı bulunmayan
suçlu küçüklere de yaptırım uygulama yetkisi verilmiştir. Suç· işleme
dikleri halde, sosyal hayata uyumsuzluk gösteren çocuklara , karşı
idari tedbir alma yetkileri verilmektedir. Korunmaya muhtaç, anasız babasız, veya ruh ve beden sağlığı tehlikeye düşen çocuklar için
tedbir almak da çocuk mahkemesinin görev kapsamrna girmektedir.
Cezai ve idari görevlerinin yanısıra, özel hukukla ilgili bazı görevleri
de vardır : Velayet, vesayet, evlat edinme gibi sorunlar hakkında
karar vermek ...
Çocuk mahkemelerinde yetki bakımından ·ortaya çıkan özellik
ise, genel mahkemelere nazaron yetki çevresinin daha geniş olması
dır. Bunun _nedeni, uzman hakim bulmada ve yardımcı servislerin kurulmasındaki güçlüktür.
( 9)
( 10 )

EREM, Faruk; Ceza Hukuıku Önünde Suclu Çocuklar, ist., 1940, s. 37.
TOSUN, age., s. 300.
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I

1

ÖNSORUŞTURMA

B-

İddia bakımından özelliklere değinirken, özel kolluk ve dava açmada takdirilik ilkesinin benimsenmesi gereğinden bahsetmiştik.

Küçüklerin muhakemesinde ilksoruşturmanın olmayışı, -karşımıza
çıkan bir özelliktir. İlksoruşturmayı yapan hakim ile sonsoruşturmayı
yapan hakim aynıdır. Aynı şekilde, sorgu hakimi de bazı geçici tedbirlere hükmetmeye yetkitidir.

C-

SONSORUŞTURMA

Küçüklerin muhakemesinde, duruşma usulündeki değişiktikler,
prensiplerdir. En yaygın olanı, 'gizlilik'tir. Bunun nedeni, bir
taraftan çocuğun hakimle· başbaşa kalarak sorduğu sorulara doğru
cevap vermesini, dinleyicilerden ürkmemesini temine, diğer taraftan
küçüğün huzurunda cereyan eden muhakemede, çocuğun ilgi çekmiş
olduğu düşüncesi ile gurur duymasını, sonuç olarak da kendisinin
suç işlemek suretiyle toplumsal düzeni bozmuş bir kimse değil, aksine kahraman mevkiinde görmemesini sağlamaya yöneliktir (u). Bundan başka, basın, kitle haberleşme araçları ile duruşma ve ilgili haberlerin yayınlanması yasaklanmıştır.

esaslı

prensip de, 'sadelik'dir. Mahkeme salonu
mümkün olduğunca sade olarak döşenmeli, çocuk, sanıklara mahsus parmaklıklı yerde değil, hakimin . çalışma masasının karşısında
Duruşmadaki

diğer

oturmalıdır.

Hakimle çocuk arasında bir bağ yaratmak, çocuğun hakime ürkülecek veya korkulacak bir insan gözüyle bakmasını önlemek için,
duruşma sırasında bicim kuralların olanaklar elverdiğince kurtulmak
doğru olur.
suçlu olmadığını ispat külfeti altına sokma ve yemin ettirme, çocuk mahkemesi yapısına uygun düşmemektedir. Yeminin
sonuçları nedeniyle çocuk mahkemesinde başvurulmayacak bir usul
Çocuğu

kuralı olmaktadır.

Çocuk mahkemesinde tutulan
mahkemelerde kullanılmaması, yine
(
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11 )

ŞENSOY.

age., s. 143.

zabıt

ve

diğer

yerleşmiş bazı

belgelerin başka
yasalarda bir ku-

raldır. A.S.D.;de, bu mahkemelerdeki zabıtların, diğer mahkemelerde
delil olamayacağı kabul edilmiştir (12).
D -

KARAR'LAR

Cocuk mahkemesi kararlarında iki özellik vardır; birincisi kararların derhal uygulanması, ikincisi kesin hüküm .teşkil etmemesidir.
Mahkemenin verdiği te~bir kararı, cezaların infazında olduğu
nun aksi, hükmün kesinleşmesi beklenmeksizin hemen yerine getirilir.
Kararlar kesin hüküm değildir. Yargıç kararını gerek gördüğü
zaman, re'sen veya talep üzerine değiştirebilir, büsbütün ortadan
kaldırabilir. Bu durum, usul hukukuna aykırı görülse de çocuğun
psikolojik durumuna uygundur. Mahkemece çocuğun gelişmesinin ne
yönde olduğu incelenecek, istenen sonucu bu karar sağlamamıs ise,
yeni kararlarla amaca ulaşılmaya calışalacaktır. Suçlu çocuk iyileşmiş ise, artık tedbir uygulanmasına gerek kalmamıştır. Kararlardaki bu özellik yalnızca hükümlülüğe ait kararlar içindir. Beraat kararları ise kesindir.
Sonkararlar aleyhine temyiz yoluna başvurulabilir.
§ 2) TÜRKİYE'DE SUCLU COCUKLARIN VARGILANMASI :
1-

TÜRK CEZA KANUNU VE CEZA MUHAKEMELERİ
USULÜ KANUNU'NDA

Türk Ceza Kanunu, 18 yaşa kadar geçen çocukluk süresini üçe
ayırmış, sorumluluk ve muhakeme kuralları acısından değişik kurallara bağiamıştır. Birinci safha, O - 11 · yaş arasındaki küçükler için
kabul edilen ehliyetsizlik safhasıdır. Cezaya tam ehliyet ise, 18 yaşın
ikmalinden itibaren başlar. İşte bu iki grup arasında kalanların durumu da tam ol~ayan ehliyettir (13 ). Bu dönem de 11 - 15 yaş ve 15 18 yaş olmak üzere kendi arasında ayrılır.
1) O - 11

Yaş

Grubu:

Bu dönemde çocuk, ceza

ilişkisine

taraf

olamayacağı

için usul

(1~) ŞENEL; Turhan; 'Suçlu Çocuklar İçin Aıyrı Mahkemeler Kurulmasını Zorunlu Kılan Sebepler', İdare Dergisi, 19'61, S. 273, s. 70.
( 13)
EREM, Faruk; Türk Ceza- Hukuku, C. 1, An:k., 1973, s. 544.
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iiişkisine de taraf olamaz (14). Soruşturmanıh çeşitli safhalarında fiili
işlediği sırada 11 yaşını bitirmemiş olduğu anlaşılan küçükler hakkında

kovuşturmaya

davasının düşmesine

yer olmadığına, takibatın tatiline· veya kamu
karar verilmesi gerekir (15 ).

Kural böyle olmakla beraber, istisnai olarak emniyet tedbiri uygulanması kabul edilmektedir. Tedbirlerin niteliği, daha önce de be.
lirttiğimiz gibi konumuz dışında kalmaktadır. Biz, emniyet tedbirlerı
muhakemesinin arzettiği özellikler üzerinde duracağız.
Hazırlık soruşturmasında savcı,

ciddi suç süpheleri bulunup buC.M.U.K 148. m. gereğince, savcının suc
işlendiğini saptadığında, dava açması zorunludur, ki ' bu durum çocuk
suçları açısından zararlıdır. Tedbir sorumluluğu açısından ilksoruş
turma yapılacağı gösterilmemiştir.
lunmadığını araştıracaktır.

C.M.U.K. 375 m. göre, duruşma gizli olarak yapılır. Aynı kanunun
377 m. ile duruşma haberleri ile ilgili yayın yasağı konulmuştur. Son.
karar da, gizli olarak okunur. Suç sabit olursa küçük hakkında em ...
niyet tedbirlerinden biri uygulanır. Bunun için, yaş koşulunun yanı
sıra, suçun bir seneden fazla hapis veya daha. ağır bir cezayı gerek. tirmesi koşulu aranmaktadır. Mahkeme, emniyet tedbirine hüküm
vermişse, suçtan zarar görenin kişisel haklarına hükmedemez (16 ).
2) 11 - 15

Yaş

Grubu :

Bu grup küçükler temyiz kudretine sahip olup olmamalarına göre
Temyiz kudretine sahip olmayan küçükler_ Qı - 11 yaş
grubundakiler gibi yargılanırlar. Yalnızca .tedbir sorumluluğu vardır.
Yetkili yargılama makamı, küçüğün suç işleyip işlemediğini, işledi ise
suç teşkil edip etmediğini, ediyorsa cezanın bir yıl hapis vey·a daha
fazla olup olmadığını araştırır. Şartları varsa, küçük hakkında emniyet tedbiri uygulanma~ına karar verilecektir (1 7).

ayrılmışlardır.

Küçük temyiz gücüne sahipse, hakkında ceza muhakemesi yapı
yani yetişkinlerle aynı koşullarda yargılanır. Ancak cezalarda bazı
indirimler uygulanır ve duruşma gizli olarak yapılır (18).
lır,

DÖNMEZEıR - ERMAN. age., . s. 175.
.
T.C.K. 53. m.: «Fiili işlediği zamanda oınbir yaşını bitirmemiş olanlar
hakkında takibat yapılmaz ve ceza verilemez.» denmektedir.
( 16)
TOSUN, age., s. 291.
( 17 )
KUNTER. Nurullah; Ceza Muhakemesi Hukuku, ist. 1978, s. 69S.
( 18 )
İndirilebilecek cezalar hakkında bkz. TCK. 54 m.
( 14 )

( 15 )
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Bu yaş dlİimindekiİer için ilksoruşturma bakımından bi r özellik
yoktur. Mahkeme, savunucusu olmayan 15 yaşını bitirmemiş küçük
icin birini tayin etme yetkisine sahiptir (C.M.U .K. 138 m.)
3) 15 - 18

Yaş

Grubu :

Bu dönemde isnad kabiliyetinin varlığı kabul edilmektedir. ceza
11 - 15 yaş dilimindeki temyiz gücüne sahip
küçüklerde olduğu gibi özellik arzeder. Bunlara uygulanacak ceza
miktarlarındaki indirimler belirlenmiştir (19 ).
sorumluiuğu acısından

Bu durumdaki küçükler için ceza muhakemesi yapılmaktadır. Hazırlık soruşturması, ilksoruşturma ve sonsoruşturma acısından büyüklerden ayrılan bir hükme rastlanmamaktadır. Duruşma, halka acık
olarak yapılmaktadır.
Mevcut kanunlarımızdaki, küçüklerin yargılanması ile· ilgili hükümlerin çok eksik ve yetersiz oldukları, vermeye çalıştığımız kısa
bilgiden anlaşılmaktadır. Aşağıdaki bölümde, yeni çocuk mahkemeleri kanunumuzdaki yargılama hükümlerini açıklamaya çalışacağım.

il -

COCUK MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE
YARGlıLAMA USULLERİ HAKKIND·A KANUN

Türkiye'de ilk çocuk mohkemesi kanun tasarısı 1945. yılında hazırlanmıştır. 1965 yılından itibaren Meclislere sunulan ancak kanunlaşmayan tdsarıların sayısı oldukça kabarıktır. 7 Kasım 1979 tarihinde kanunlaşan son tasarı, 6.11.1981 'de bazı değişikliklere uğramıştır.
Hukukçular ve çocuk suçluluğu ile ilgilenen pek çok kimsenin yüzünü . güldüren bir adım olan bu kanun hükümleri ne yazık ki halen
uygulamaya konulamamıştır. 1979 tarihli kanunla her il ve Asliye Mahkemesi teşkilatı bulunan her . ilçede, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde bir çocuk mahkemesi kurulması hükme bağlanmıştır. Ancak 1981 yılında yapılan değişiklikle, kanunun
yürürlük tarihi 1 Haziran 1982 olarak saptanmıştır. Bu durumda çocuk mahkemelerinin kuruluşu 1987 yılına kaydırılmıştır.
Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun, 6 bölüm halinde düzenlenmiş olup toplam 47 maddeyi içermektedir. Bunlar sırasıyla,
(ııı)

bkz. TCK. 55 m.
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i.

Kuruluş,

2. Çocuk Mahkemelerlnln Görev ve Yetkileri,
3. Tedbirler, Cezalar ve Bunla~ın Uygulanması,
4. Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri,
5. Gözetim ve Gözetim Delegeleri,
6. Çeşitli Hükümler'dir.
Aşağıda, yeni yasanın muhakeme usulü bakımından
nilikler üzerinde durulacaktır.

getirdiği

ye-

1) ÖNSORUŞTURMA

Kanunun 19 m. hükmüne göre, hazırlık soruşturması Cumhuriyet Savcısı veya onun yardımcıları tarafından bizzat yapılır. Küçükler tarafından işlenen suçlarda ilksoruşturma yapılmaz.
soruşturması sonunda kovuşturma yapılmasına gerek
karar verilmesi, .küçük hakkında · tedbir uygulanmasına
engel değildir. Bundan anlaşılan, kanunun 10. m.sinde söz edilen tedbirlerdir. Aşağıda kısaca değineceğiz.
Hazırlık

olmadığına

Küçük tutuklular, küçüklere mahsus tutukevlerine konulurlar.
Küçüklere mahsus tutukevi bu'lunmayari yerlerde, büyüklere ait tutukevlerinin <?Yrı kısımlarında 'bulundurulurlar (m . 37).
2)
A -

SONSORUŞTURMA

İDDİA .

İddia görevi çocuk mahkemesinin bulunduğu yerdeki C. Savcısı
veya görevlendireceği yardımcıları tarafından yerine getirilmektedir.

gerekli görülürse küçük hakkında tedbir uygulanabilir (m. 19). Geçici tedbir uy·gulanmasını mahkemeden C. Savcısı ya da yardımcısı talep eder.

Soruşturma sırasında,

Kanunda, görevlerini ~ötüye kullanan ve ihmalleri görülen za amir ve memurları hakkında savcının doğrudan kovuşturma yapabileceği hükmü getirilmiştir.

bıta

Küçüklerin işledikleri suçlardan dolayı şahsi dava açılamaz . Şi·
kôyete bağlı suçlarda, suçtan zarar görenin şikôyetten vazgeçmesi
kamu davasını düşürmez. Ancak suç sabit olursa, ceza verilmez
10. maddedeki tedbirler uygulanabilir (m. 24).
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B-

SAVUNMA

Kanunda, çocuk mahkemesinde ~mvunucunun bulunup bulunmadair acık bir hüküm. yok. «Bu kanunda hüküm bulunmayan
hallerde C.M.U.K. uygulanır», şe~lindeki 18. madde hükmünden yola
çıkarak, küçük sanıklar için de duruşmada savunucu bulunacağı sonucuna varmak mümkündür.
yacağına

C -

VARGILAMA

Kanunun 1. maddesinde, her il ve Asliye teşkilatı bulunan her ilçede bir · çocuk mahkemesi kurulacağı, illerde bulunan çocuk mahkemesinin bir Başkan ve iki üyeden oluşacağı, ·ilçelerdeki mahkemelerde ise bir hakim bulunacağı belirtilmiştir.
İllerdeki çocuk mahkemeleri, 15 yaşını tamamlamamış küçükler
tarafından işlenen ağır cezalı suçlara ilişkin davalara bakmakla gö-

revlidiL Bunun dışında kalan suçlara ilişkin davalar, asliye ceza mahkemesi de·recesindeki ilce çocuk mahkemesinde görülür {m. 6).
Çocuk mahkemesinin yetkisi, il ve ilcenin sınırları ile b~lirlenmiş
tir {m. 7). Ancak, 10. maddedeki tedbirler bakımından bir istisna getirilmiştir. Bu tedbirler suçun işlendiği yer mahkemesinde karara bağ
lanılabile.ceği gibi, küçüğün çıkarları acısından ailesinin bulunduğu
yer mahkemesinde de karar altına alınabilir.
Küçüklerin büyüklerle birlikte suç işlemeleri halihde hazırlık sosonunda dava evrakı tefrik olunur {m. 9). Cocük mahkemesi, gerekli gördüğü taktirde yargılamayı genel mahkemede·ki dava
sonuna kadar bekletebilir. Dava yürütülmekte iken her iki davanın
birlikte görülmesi zorunluluğu ortaya çıkarsa, davaların her safhasında birleştirme kararı verilir ve birleştirilen davalar, genel mahkemelerde görülür.
ruşturması

Çocuk m_
ahkemelerinde 3005 sayılı Meşhut
Usulü hakkındaki kanun uygulanmaz.
·

Suçların

Muhakeme

- Cocuk Mahkemesi Hakimi : İl ve ilce çocuk mahkemesi hakimlerinin özellikleri Kanunun 2. maddesinde sıralanmıştır.
. İllerde Başkan ve Üyelerin,

1. Daha önce merkez ve ilçelerde çocuk mahkemesinde görev
yapmış olmaları,

2. 30 yaşını bitirmiş ve çocuk sahibi olmaları,
3. Kadro imkônları oranında ayrı cinsten olmaları öngörülmektedir.
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- Duruşmalar: Duruşma, mutlaka gizli olur. Sonkarar da gizli
olarak bildirilir. Mahkemenin izni olduğu taktirde . yargılamanın her
aşamasında, küçüğün savunucusu, velisi, vasisi, sosyal hizmet gören
kuruluşların temsilcileri, ya da çocuk mahkemesince görevlendirilmiş
sosyal hizmet uzmanları hazır bulunabilirler. Duruşmada hazır bulunan çocuk, gereğinde salondan dışarı çıkarılabilir. Sorgusu yapılan
küçüğün hazır bulunmasına gerek görülmediği taktirde, savunucusu
hazır bulunur.
'
Duruşma,

genel mahkemelerin bulunduğu bina içinde veya dı
bu amaca tahsis edilen yerlerde yapılır (m. 25). Bu madde hükmünden,· kurulacak çocuk mahkemelerinin genel görüntüsünün, yetişkinlerin yargılandığı mahkemelerden pek farklı olmadığını anlıyo ..
ruz. Bilindiği gibi mahkemenin ağır ve resmi havasından çocuğun
korku ve heyecan duyması doğaldır. Bunu önlemek için, yargıçların
küçüğe daha yakın bir yerde, örneğin masa başında oturup cüppesiz olarak görev yapmaları, değişik görünüşlü! daha sıcak bir mahkeme salonu şekli benimsenmelidir.
şında

- Ka, rarları : Çocuk mahkemesi kararlarına karşı itiraz mercii,
ilçe ve merkez ilce mahkemesi kararlarına karşı il çocuk mahkemesi,
il çocuk mahkemesi kararlarına karşı da, en yakın il çocuk mahkemesidir (m. 27). Kararlar aleyhine esas hükümle birlikte temyiz yoluna gidilebilir. Yargıtay'a başvurmak için para depozit etme şartı,
çocuk mahkemesi kararları için aranmamıştır.

Mahkeme vermiş olduğu kararların yerine getirilip getirilmediğini
her zaman denetler. Küçük hakkında tedbir uygulanmasına karar verilmişse, gözetici, veli. vasi ya da Cumhuriyet Savcılığı ve yetkililer
tarafından yapılan başvuru üzerine, ya da re'sen tedbirin değiştiril
mesi veya kaldırılmasına yeniden karar vermeye yetkilidir (m. 17).
Çocuk mahkemeleri kanunu ile getirilen önemli bir yenilik henüz
işlememiş, ancak beden, ruh, ahlôk gelişmesi ya da kişisel güvenliği tehlikede olan küçük hakkında da tedb!r uygulanabilme·si. Bu
tedbirler, ebeveyne karşı itaatsizlikte bulunan küçükler için de geçerli olmaktadır (m. 14).
suç

Kanunun 40. maddesnde, suçlu küçüklerin durumu ve bunların
ile ilgili yayın yasağı yer almaktadır. Aykırı hareket
edenler hakkında cezalar hükmolunmuştur.
yargılanmaları
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D -

GEÇİCİ TEDBİRLER

Çocuk mahkemesinin hükmü, küçük hakkında cez9 veya tedbir
uygulanmasını kapsayacaktır. Kanunda oldukça geniş bir şekilde yer
alan, Tedbirler, Cezalar ve Uygulaması ile Gözetim ve Denetim Delegeleri, bu çalışmanın dışındadır. Başlı başına bir yazı konusu olabilecek bu hususla ilgili olarak yalnızca yargılama safhasında geçici
olarak uygulanan tedbirlerden söz edeceğiz. Kanunun 21. madde
hükmüne göre, C. Savcısı ya da onun yardımcisı, soruşturma yapı
lırken gerekli görürse, 10. maddedeki tedbirlerin uygulanmasını mahkemeden talep edebilir. Bu tedbirler şunlardır:
1. Veliye, vasiye, veya bakıp gözetmeyi üzerine alan akrabadan
birine teslim,
2. Bakıp gözetmeyi üzerine alan güvenilir bir aile yanına yerleştirme,

3. Bu maksatla kurulmuş çocuk bakım ve yetiştirme yurtlarına
vey,a benzeri resmi yahut özel kurumlara yerleştirme,
4. Genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, bankalar,
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunların ortaklıkları tarafından
kurulmuş fabrika, müessese veya ziraat işletmeleri veya benzeri teşekküllerle işyerlerine yahut meslek sahibi bir usta
yerine yerleştirme,
5. Resmi veya özel hastaneye tedavi e·vine yahut eğitimi güç
çocuklara mahsus kurumlara yerleştirme.
· SONUÇ

Yurdumuzdaki hızlı ekonomik ve sosyal değişim, aile yapısına
da yansımakta, iyi yetiştirilmemiş ve suça yönelmiş çocuklar toplumsal bir sorun olarak belirginleşmektedir. Yargı alanında yıllardır
çocuk mahkemeleri. ile ilgili tasarı kayapılan çalışmaların sonunda _
nunlaşmıştır. Çocuk suçluluğunu önlemede önemli bir adım olarak
niteleyebileceğimiz yeni yasada, eleştireceğimiz nokta; özel yargıla
ma kurallarına tôbi olacak küçük suçlular için 15 yaş üst sınırının kabul edilmesidir. Medeni hakları kullanma ehliyeti bakımından henüz reşit olmamış sayılan bir küçüğün, suç işlediğinde yargılama ve infaz bakımından yetişkinlerle aynı usule tôbi olması, mantıklı değildir. Yaş
sınırınm hiç olmazsa Medeni Kanunda rüşt yaşı alarak saptanan
18_yaşa çıkarılması daha adil bir çözüm yoludur. Yapılan çalışmaları
takdir ve memnunlukla karşılamakla beraber, bu konuda mahkeme677

lerin kuruluşunu tamamlamada n önce bir yasa değişikliği gerektiği
kanısındayız. Uygulamanın neler . getireceğini zaman gösterecektir.
Dileğimiz, çocuklarımızın son günlerde gazete küpürlerinde izlediği
miz gibi mahkeme salonuna elleri kelepçeli olarak getirilmemesi ...
etkin olabilmesi için yardımcı kuruluşların gerçekleşti
infaz kurumlarının bulunması, mahkemelerin kurulması
yeterli
rilmesi,
kadar önemlidir. Çocuk en modern yargılama kurallarıyla yargılansa
bile, sonuçta ilkel, yetersiz infaz kurunilanna gönderilirse, harcanan
·
emekler boşa gitmiş olacaktır.
Yasanın

Sözlerimi, Dünya Çocuk Yılı olarak ilan edilen 1979'da Birleşmiş
Milletlerce kabul edilen Çocuk Hakları Bildirisi'nin bir bölümü ile tamamlamak istiyorum : «İnsanlık, çocuğa verebileceği şeylerin en gü ..
zelini, en iyisini vermekle borçludur.»
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