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	 Sevgili	Meslektaşlar	Merhaba;

	 20	Kasım	Dünya	Çocuk	Hakları	günü	nedeniyle	

çıkardığımız	 bu	 bülten	 ile	 sizlere	 Çocuk	 Hakları	

Merkezimizden	ve	mücadelemizden	kısaca	bahsetmek	

istiyorum.	14	Şubat	2016	tarihinde;	sevginin	simgesi	olan	

bu	günde;	en	çok	sevilmeyi,	korunmayı,	desteklenmeyi	ve	

kararlarına	 saygı	 gösterilmeyi	 bekleyen	 “bizim	 aracılığımız	

ile	gelen	ancak	bizim	olmayan,	hayatın	oğulları	 ve	kızları	 için”,	

çocuklarımız	için	bir	merkez	açtık.	

	 Bu	merkezle	çocuklara	ulaşılabilir	olmak	istedik,	hak	ihlalleri	ile	mücadele	etmek	

istedik.	 Bir	 taraftan	 hak	 ve	 özgürlüklere	 için	 okul	 okul	 gezerek	 eğitimler	 düzenleyip	

çocuklarımızın	 bilinçlenmelerine,	 farkındalıklarının	 artmalarına	 katkı	 koyarken,	 diğer	

taraftan	 da	 kamu	 vicdanını	 yaralayan	 hak	 ihlallerine	 karşı	 mücadele	 ettik.	 Ekmek	

almaya	çıktığı	yolda	öldürülen	Berkin	Elvan’a,	33	gencimizin	hayatını	kaybettiği	ve	100’e	

yakınının	yaralandığı	Suruç	katliamına,	33	günlükken	uğradığı	cinsel	istismar	ve	işkenceye	

yenik	 düşen	 ve	 bir	 ismi	 dahi	 olmayan	 bebek	 Tatar’a,	 küçük	 kalbi	 yargılama	 sürecine	

dayanamayan	Yağmur’a,	servis	aracında	unutulduğu	için	hayatını	kaybeden	Alperen’e…	

Karaman’da,	 Nizip’te,	 Aladağ’da,	 yurtlarda,	 mülteci	 kamplarında	 saldırıya	 uğrayan,	

mağdur	olan	çocuklarımızın	yanında	durduk,	sürece	müdahil	olduk,	sanıkların	en	yüksek	

cezalar	alması,	çocuklarımızın	onarılması,	hayatta	dik	durabilmesi	için	mücadele	ettik.	

	 Okullarda	 düzenlediğimiz	 eğitim	 çalışmalarında,	 sıklıkla,	 şiddeti	 destekleyen	

toplumsal	 cinsiyet	 rolleri	 ve	 kalıp	 yargılarla	 karşılaştık.	 Toplumsal	 cinsiyet	 eğitiminin	

çocuklarla	yürütüldüğünde	ayrı	bir	önem	taşıdığını	gördük.	Bu	çalışmalarda	kız	çocuklar	

için	 daha	 fazla	 özgüven,	 bağımsızlık	 ve	 kamusal	 alanda	 kendilerini	 daha	 rahat	 ifade	

edebilmeleri	 için	 güçlendirilmeleri	 hedeflenirken;	 oğlan	 çocukları	 için	 hedef	 daha	 az	

saldırgan	olma,	daha	sosyal	ve	sorumlu	hale	gelme,	duygularını	daha	kolay	ifade	edebilme	

ve	özel	alanı	daha	fazla	sahiplenmeleri	olmuştur.

	 Yine	Cumhuriyet	Türkiye’sinin	vazgeçilmezi	Atatürk	ve	Cumhuriyet	değerlerinin	

eğitim	öğretim	müfredatından	çıkarılmasına	engel	olmak	amacı	ile	kamuoyu	oluşturmak	

için	yoğun	çaba	harcadık.	Bilinmelidir	ki	Atatürk,	Cumhuriyet	Türkiyesi’nin	vazgeçilmez	

bir	simgesidir.	Ve	kimsenin	gücü	bu	simgeyi	unutturmaya	yetmeyecektir.
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Av.	Aydın	ÖZCAN
İzmir	Barosu	Başkanı

	 Sevgili	meslektaşlar;

	 Seçildiğimiz	 günden	 itibaren,	 çocuğun	 yüksek	 yararı	 ilkesi	 çerçevesinde	 tüm	

çalışmalarımızı	 şekillendirdik;	 davalara	 müdahil	 olduk,	 suç	 duyuruları	 hazırladık,	 yasa	

değişikliği	 önerilerinde	 bulunduk,	 yayınlar	 çıkardık,	 eğitim	 çalışmaları,	 sempozyumlar	

düzenledik.	Bu	süre	zarfında	bize	güç	veren	sizleri	birer	meslektaş	olarak,	birer	anne,	

baba,	kardeş,	yurttaş,	duygudaş	olarak	desteğinizi,	hep	yanı	başımızda	hissettik.	Biliyoruz	

ki	 iyi	 insan	 iyi	 toplum	demektir.	 Yoz,	 acımasız	 bir	 kültür	 ve	 şiddet	 sarmalının	 egemen	

kılınmaya	 çalışıldığı	 tüm	 dünyada	 önce	 ölümleri	 gösterip	 sonra	 da	 çocuklarımıza	 eve	

dönerken	oyuncak	aldığımıza	şükrettirilmek	isteniyor.	

	 Ama	onlar,	o	her	şeyi	gören	ve	dev	kıvılcımlar	saçan	o	küçük	gözler,	zamanı	delip	

geçen	en	büyük	yargıçlar,	bu	son	olsun	diye	kulağımıza	fısıldıyorlar.	

	 Tek	isteğimiz	çocuklarımızın	saçlarını,	kuşların	kanatları	havalandırsın,	

																Elleri,	türkülerden	gelen	suları	yaysın.

	 Varlığınızdan	 dolayı	 teşekkür	 ediyor,	 sevgi	 ve	 saygılarımı	 sunuyor,	 usta	 şair	

Nazım’ın	dizeleriyle,	sözlerimi	sonlandırıyorum;

Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne

allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar

oynasınlar türküler söyliyerek yıldızların arasında

dünyayı çocuklara verelim

kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi

hiç değilse bir günlüğüne doysunlar

bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı

çocuklar dünyayı alacak elimizden

ölümsüz ağaçlar dikecekler
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	 	 Değerli	meslektaşlarım,

	 Birleşmiş	Milletler,	İnsan	Hakları	Evrensel	Bildirgesi’nde	

ve	 Uluslararası	 İnsan	 Hakları	 Sözleşmeleri’nde	 herkesin,	 bu	

metinlerde	 yer	 alan	 hak	 ve	 özgürlüklerden	 ırk,	 renk,	 cinsiyet,	

dil,	din,	siyasal	ya	da	başka	görüş,	ulusal	ya	da	toplumsal	köken,	

mülkiyet,	doğuştan	veya	başka	durumlardan	kaynaklanan	ayırımlar	

dahil,	 hiçbir	 ayrıcalık	 gözetilmeksizin	 yararlanma	 hakkına	 sahip	

olduklarını	benimsediklerini	ve	ilan	ettiklerini	kabul	etmiştir.

	İnsan	Hakları	Evrensel	Bildirgesi’nde	ayrıca,	çocukların	özel	ilgi	ve	yardıma	hakkı	

olduğu	da	ilan	edilmiştir.	

	 Çocuk	 hakları,	 kanunen	 ve	 ahlaki	 olarak	 her	 çocuğun	 doğuştan	 sahip	 olduğu;	

sağlık,	eğitim,	yaşama,	barınma,	eşitlik	ve	korunma	haklarının	hepsini	birden	tanımlamakta	

kullanılan	evrensel	bir	kavramdır.

	 Dünyadaki	ülkelerin	tümünde	çok	güç	koşullar	altında	yaşayan	ve	bu	nedenle	özel	

bir	 ilgiye	gereksinimi	olan	çocukların	bulunduğu	bilinci	ve	çocuğun	korunması,	uyumlu	

gelişmesi	bakımından	her	halkın	 kendine	özgü	geleneklerinin	 ve	kültürel	değerlerinin	

taşıdığı	önem	gözönünde	 tutularak,	bu	koşulları	ortadan	kaldırmak	ve	onlara	daha	 iyi	

bir	yaşam	sağlamak	amacıyla	hazırlanan	Çocuk	Hakları	Sözleşmesi,	193	ülke	tarafından	

kabul	edilmiştir.	Türkiye’nin	de	1990	yılında	imzaladığı	bu	sözleşme	toplam	54	maddeden	

oluşmaktadır.	

	 Taraf	 ülkeler	 bu	 sözleşmeyi	 hazırlarken	 çocuğun	 kişiliğinin	 tam	 ve	 uyumlu	

olarak	gelişebilmesi	için	mutluluk,	sevgi	ve	anlayış	havasının	içindeki	bir	aile	ortamında	

yetişmesinin	gerekliliğini	kabul	etmişlerdir.	Ayrıca,	çocuğun	toplumda	bireysel	bir	yaşantı	

sürdürebilmesi	için	her	yönüyle	hazırlanmasının	ve	özellikle	barış,	değerbilirlik,	hoşgörü,	

özgürlük,	eşitlik	ve	dayanışma	ruhuyla	yetiştirilmesinin	gerekliliğini	savunmuşlardır.	

	 Çocuk	Hakları	Sözleşmesi,	18	yaş	altındaki	bireylerin	yetişkinlerden	daha	farklı	

ve	 özel	 ihtiyaçlara	 sahip	 olmasından	 yola	 çıkılarak,	 çocuklar	 için	 ayrıca	 hazırlanan	 bir	

sözleşmedir.	 Sözleşme,	nerede	doğduklarına,	 kim	olduklarına;	 cinsiyetlerine,	 dinlerine	

ya	da	sosyal	kökenlerine	bakılmaksızın	bütün	çocukların	haklarını	 tanımlamaktadır.	En	

fazla	sayıda	ülke	tarafından	onaylanan	insan	hakları	belgesi	olma	özelliğine	sahiptir.	

	 Çocukların	erişkinlerden	farklı	fiziksel,	fizyolojik,	davranış	ve	psikolojik	özellikleri	

olduğu,	sürekli	büyüme	ve	gelişme	gösterdiği	bilincinin	yerleşmesi,	çocukların	bakımının	

toplum	 sorunu	 olduğu	 ve	 bilimsel	 yaklaşımlarla	 herkesin	 bu	 sorumluluğu	 yüklenmesi	

gerektiği	 düşüncesi	 ile	 20	 Kasım	 1959’da	 Birleşmiş	 Milletler	 Genel	 Kurulu’nda	 10	

maddeden	oluşan	“Çocuk	Hakları	Bildirgesi”	kabul	edilmiştir.	

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı
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Av.	İlke	EROL
İzmir	Barosu	Genel	Sekreteri

İzmir	Barosu	Çocuk	Hakları	Merkezi	Başkanı

	 Dünya	 genelinde	 çocukların	 karşı	 karşıya	 kaldıkları	 hak	 ihlallerine	 dikkat	

çekebilmek,	çocuk	hakları	ve	bu	haklara	ulaşamayan	çocuklar	için	farkındalık	yaratmak	

amacıyla	“20	Kasım	günü	Evrensel	Çocuk	Günü(Universal	Children’s	Day/	Çocuk	Hakları	

Günü”	olarak	kabul	edilmiştir.	

Çocuk	Hakları	Bildirgesi	ve	Çocuk	Hakları	Sözleşmesi’ne	rağmen	bugün	hala;

*	Kız	çocuklarının	eğitimde	fırsat	eşitliğine	sahip	olamadığından,	

*	Cinsel	istismara	uğradığından,

*	Küçük	yaşta	evlendirilmelerinden,

*	Fuhuşa	ve	pornografiye	maruz	kaldığından,	

*	Çalıştırılmaması	gereken	yaşta	ya	da	kötü	koşullarda	çalıştırıldığından,	

bahsediyoruz.

	 Oysa,	 insanlığın	 bugünüyle	 yarınları	 arasındaki	 en	 güçlü	 bağı	 çocuklardır.	

Çocuklarını	 özenle	 yetiştirmek	 için	 çaba	 gösteren	 milletler,	 gelişmelerini	 sürdürerek	

geleceğe	güvenle	bakabilmektedir.

	 İzmir	 Barosu	 Çocuk	 Hakları	 Merkezi’nde;	 çocukların,	 eşit	 ve	 kaliteli	 eğitim	

fırsatlarına	erişebildiği,	istismar	edilmediği,	geleceğinden	umutlu	ve	mutlu	yaşayabildiği,	

suça	 sürüklenmediği,	 haklarına	 ve	 kişiliğine	 saygı	 gösterildiği	 koşullarda	 yaşamalarına	

özen	 gösterilmesinin	 önemini	 her	 fırsatta	 dile	 getiriyor,	 bunun	 sağlanmasına	 yönelik	

çalışmalar	gerçekleştiriyoruz.

	 Bu	 anlamda,	 Çocuk	 Hakları	 Merkezimizde	 özveri	 ile	 çalışan	 meslektaşlarıma	

gönül	dolusu	teşekkürler.

	 “20	 Kasım	 Dünya	 Çocuk	 Hakları	 Günü”	 dolayısıyla	 çocuk	 hakları	 alanındaki	

çalışmaları,	genel	ve	mesleki	bilgileri	sizlerle	paylaşmak	üzere	yayınladığımız	ve	büyük	

bölümünü	 Nisan	 ayında	 gerçekleştirdiğimiz	 Çocuk	 Ceza	 Adalet	 Sisteminin	 Güncel	

Sorunları	Sempozyumunun	sonuç	kitapçığı	olarak	ayırdığımız	bültenimizin	özel	sayısının	

hazırlanmasında	emeği	ve	katkıları	olan	arkadaşlarıma	da	gayretleri	için	ayrıca	teşekkür	

ederim.

	 Tüm	çocukların,	çocuklarımızın	Dünya	Çocuk	Hakları	Günü	kutlu	olsun...

 “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, 
yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.”	M.Kemal	Atatürk

	 Sevgi	ve	saygılarımla,

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı
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 Adli	Görüşme	Odası	(AGO)	Nedir?

 “Adalet sistemi içerisinde olan çocuklar ve kırılgan grupta yer alan mağdurlar için 
ikincil mağduriyeti önlemeyi, başta ifade ve sorgu olmak üzere adli sürecin olumsuz etkilerini 
azaltmayı ve yapılan işlemlerin yaş, gelişim, ruhsal durum ve benzeri etkenlerin de dikkate 
alınarak gerçekleştirilmesini sağlamayı hedefleyen, yüksek teknoloji ile donatılmış adliye 
içerisindeki güvenli alanlar”(1)	olarak	tanımlanması	mümkün	olan	Adli	Görüşme	Odaları	

yahut	kısa	ismiyle	AGO’lar,	Adalet	Bakanlığı’nın	05.01.2017	tarihli	OLUR’u	ile	03.04.2017	

tarihinde	 fiilen	 uygulamaya	 geçmiş	 olup,	 şu	 an	 23	 il	 ve	 26	 adliyede	 toplam	 30	 teknik	

donanımlı	AGO	kurulmuştur.	30	il	ve	31	adliyede	AGO	kurulma	çalışmaları	son	aşamaya	

gelmiştir.	

	 Adli	 Görüşme	Odaları	 Yönetmeliği(2)’ne	 göre,	 AGO’nun	 iki	 temel	 hedef	 kitlesi	

bulunmaktadır:

	 1.Öncelikli	olarak	mağdur,	tanık	ve	suça	sürüklenen	çocuklar	(AGOY	md.	15)	ile	

çocukların	dahil	olduğu	diğer	vakalar	(AGOY	16/3)	

	 2.Cinsel	 suç	 ve	 aile	 içi	 şiddet	 suçu	 mağdurları	 ile	 kırılgan	 gruba	 dâhil	 diğer	

mağdurlar	(AGOY	md.	15)

	 Dolayısıyla	AGO’nun	önceliği	“adalet	sistemi	ile	ilişki	içinde	olan	çocuklar”	olup,	

yetişkinler	 için	 temelde	mağdurun	 beyanının	 alınması	 işlemlerinde,	 çocuklar	 açısından	

ise	 başta	 ifade	 ve	 beyan	 olmak	 üzere	 çocuğun	 hazır	 bulunabileceği	 tüm	 adli	 işlemler	

(örn.	sosyal	inceleme	görüşmesi,	vb.)	için	kullanılması	mümkündür(1).	AGO,	Çocuk	İzlem	

Merkezleri	(ÇİM)	ve	Üniversite	Çocuk	Koruma	Merkezlerine	(ÇKM)	alternatif	değil,	onları	

bütünleyicidir	ve	ÇİM	veya	ÇKM’de	ifadesi	alınmış	olup	kovuşturma	aşamasında	adliyeye	

tekrar	 davet	 edilen	 çocukların	 ikincil	 örselenmelerinin	 önüne	 geçilmesi	 bakımından	

önemli	bir	imkan	sağlamaktadır.	

	 AGO;	Bekleme	Odası,	Görüşme	Odası	ve	Gözlem	Odası	olmak	üzere	üç	bölümden	

oluşmaktadır.	 Bekleme	 Odası,	 görüşme	 yapılacak	 kişilerin	 ve	 diğer	 ilgililerin	 işlem	

öncesinde	bekleyeceği,	işleme	hazırlanacağı	ve	gerektiğinde	avukatıyla	birebir	görüşme	

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı
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yapacağı	çok	amaçlı	AGO	bölümüdür	(AGOY	md.	12).	Görüşme	Odası,	görüşme	yapılan	

kişi	ile	uzmanın	sesli	ve	görüntülü	kaydı	alınarak	birebir	görüşme	yapabileceği	bölümdür	

(AGOY	md.	13).	Gözlem	Odası	 ise,	adli	görüşme	sırasında	 ilgili	hakim	veya	Cumhuriyet	

Savcısı	 ile	 birlikte	 hazır	 bulunabilecek	 diğer	 ilgili	 kişilerin,	 adli	 görüşmeyi	 takip	 ettiği	

bölümdür	(AGOY	md.	14).	Ayrıca	görüşme	odasındaki	donanımın	kontrol	edildiği	teknik	

cihazlar	bu	bölümde	yer	almaktadır.		Aynı	teknik	donanımın	olması	halinde	(SEGBİS	sistemi	

ile)	görüşme,	Gözlem	Odası	yerine	duruşma	salonundan	da	takip	edilebilmektedir.	

  

Adli	Görüşme	Odalarının	İşleyişi	Nasıldır?
	 AGO’nun	genel	iş	akışı	özetle	aşağıdaki	şekildedir(1):

 

	 •	Soruşturma	evresinde	Cumhuriyet	Savcısı,	kovuşturma	evresinde	ise	hakim		ya	

da	mahkemece	resen	veya	tarafların	talebi	üzerine	adli	işlemin	AGO’da	yapılmasına	karar	

verilir.

	 •	Cumhuriyet	Savcısı	veya	mahkeme	kalemi	UYAP	üzerinden	AGO’nun	uygunluğunu	

kontrol	ederek	randevu	alır;	gerekli	evrakları	UYAP’tan	dava	dosyasına	ekler.	

	 •	 AGO	 Koordinatörü	 görevlendirme	 konusu	 dosya	 ve	 zaman	 ile	 ilgili	 olarak	

nöbetçi	uzmana	haber	verir	ve	belirtilen	gün	ve	zamanda	AGO’nun	sorunsuz	bir	şekilde	

kullanılmasını	temin	eder.

	 •	Adli	görüşme	 ile	görevlendirilen	uzman,	kendisine	bilgi	ulaşmasının	akabinde	

dosyayı	inceler,	görüşmeyi	(işlemi	talep	eden	hakim	veya	Cumhuriyet	Savcısını	da	katarak)	

planlar.

	 •	 AGO	 Koordinatörü	 odanın	 teknik	 donanımını	 ve	 gerekli	 ekipmanın	 hazır	

olduğunu	kontrol	eder.	

	 •	 Görüşme	 günü	 uzman	 görüşme	 yapılacak	 kişi	 (GYK),	 GYK’nın	 vekili	 ve	

ebeveynleri	ile	adli	görüşmeye	hazırlık	amaçlı	ön	görüşme	yapar.	Varsa	tercümana	gerekli	

bilgilendirmelerde	bulunur.

	 •	 Uzman,	 Görüşme	Odası’nda	 GYK	 ile	 adli	 görüşmeyi	 gerçekleştirir.	 Bu	 sırada,	

işlemin	türüne	göre	davanın	tarafları	görüşmeyi	Gözlem	Odası	veya	duruşma	salonundan	

takip	edebilir	ve	sorularını	kulaklık	yoluyla	uzmana	iletebilirler.

	 •	Görüşme,	ilgili	mevzuat	hükümlerine	göre	sesli	ve	görüntülü	olarak	kayda	alınır	

ve	UYAP	sistemine	kaydedilir.	

	 •	Uzman	görüşme	sonrasında,	görüşmeye	ilişkin	gözlem,	görüş	ve	düşüncelerini	

aktardığı	Adli	Görüşme	Raporu’nu	(AGR)	dosyaya	sunar.	

AGO’da	Adli	Görüşme	Nasıl	Gerçekleştirilir?

	 Adli	 Görüşme	 Odaları	 Yönetmeliği	 (AGOY)’nin	 4.	 Maddesinde	 adli	 görüşme;	
“mahkemelerden veya Cumhuriyet başsavcılıklarından adli görüşme odası koordinatörlüğüne 
yönlendirilen dosyalardaki çocuk veya yetişkinlerle, adli görüşme odalarında yaşlarına, 
içinde bulundukları duruma uygun şekilde uzmanlar tarafından yapılan görüşme”	 olarak	

tanımlanmıştır.	

	 Adli	 görüşmenin	 temel	 amacı,	 adli	 görüşme	 yapılacak	 kişinin	 menfaatlerini	

koruyan	ve	mahkemece	kabul	edilebilir	bir	şekilde,	olaya	dair	ayrıntılı,	doğru	ve	güvenilir	

bilgi	 elde	 etmektir(3).	 Özellikle	 çocuk	 cinsel	 istismarı	 vakalarında,	 soruşturmadaki	

delillerin	 büyük	 bölümü	 genellikle	 çocuğun	 iddia	 olunan	 eyleme	 ilişkin	 ifadesinden	

oluşmaktadır.	Görüşme	yapılan	mağdur,	 çoğunlukla	olayın	 tek	 tanıdığıdır	ve	ulaşılabilir	

tek	bilgi	kaynağıdır.	Bu	nedenle,	adli	görüşmenin	uygun	şekilde	yürütülmesi	ve	mümkün	

olduğunca	doğru	ve	detaylı	bilgi	alınması	büyük	önem	taşımaktadır.
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	 Adli	görüşmeyi	etkileyen	pek	çok	faktör	vardır.	Bunlar,	görüşme	yapılacak	kişinin	

gelişimsel	düzeyini,	fiziksel,	zihinsel	ve	duygusal	durumunu,	adli	olayın	niteliğini	ve	oluş	

zamanını,	görüşme	ortamının	bağlamsal	özelliklerini,	adli	görüşmecinin	yaklaşım	biçimini	

ve	 sorgulama	 tekniğini	 içerebilir	 (4).	 Durumsal	 faktörler	 ve	 görüşme	 yapılan	 kişinin	

becerilerinden	bağımsız	olarak,	görüşme	yapılan	kişinin	sağlayabileceği	bilgiyi	maksimize	

etmek	 temelde	 adli	 görüşmecinin	 sorumluluğudur(5).	 Ancak	 adli	 görüşmeciden	

beklenen,	görüşmeyi	sadece	mümkün	olduğunca	net,	detaylı	ve	yönlendirici	olmayan	bir	

şekilde	yürütmesi	ve	bilgi	toplaması	değildir.	Adli	görüşmecinin,	aynı	zamanda	görüşme	

yapılacak	kişinin,	özellikle	de	cinsel	şiddet	ve	istismara	eşlik	eden	ve	bilgi	alma	sürecini	

güçleştiren	 karmaşık	 ve	 zorlayıcı	 duygusal	 ve	 davranışsal	 örüntüleri	 (dissosiyasyon,	

beyanın	aile	üyelerine	zarar	verebileceği	veya	kendisinin	suçlanabileceği	endişesi,	vb)	ile	

başa	çıkabilmesi	de	önemlidir	(6).

	 Adli	görüşme	öncesinde	uzman,	görüşme	yapılacak	kişi	ile	ön	görüşme	yaparak	

kişiyi	sürece	hazırlar.	Bu	aşamada,	adli	görüşmeye	başlamadan	önce,	görüşme	yapılacak	

kişinin	avukatı	ile	uzmanın	görüşmesi,	karşılıklı	bilgi	ve	görüş	alış	verişinde	bulunulması	

önerilir.	

	 Adli	 görüşme	 aşaması,	 Görüşme	 Odası’nda	 gerçekleştirilir.	 Görüşme	 odasında	

adli	görüşmeci	ile	görüşme	yapılacak	kişi	bulunurken,	gözlem	odasında	ilgili	Cumhuriyet	

savcısı,	avukat	ve	diğer	ilgili	kişiler	bulunur	veya	görüşme	odasına	duruşma	salonundan	

Segbis	sistemi	ile	bağlantı	kurulur.	Görüşme,	adli	görüşmeci	uzman	tarafından	yürütülür.	

Ek	sorular	sormak	gerektiğinde,	bu	sorular	adli	görüşmeciye	kulaklık	aracılığı	 ile	 iletilir	

ve	 görüşme	 yapılan	 kişiden	 tüm	 kurumlar	 için	 gereken	 bilginin	 alınması	 sağlanır	 (7).	

Savcı	 gözlem	 odasında	 yerini	 aldığında	 ve	 hazır	 olduğunda	 veya	 duruşma	 aşamasında	

mağdurun	 ifadesine	 geçildiğinde,	 katip	 görüşme	 kaydını	 başlatır	 ve	 hakim	 veya	 savcı	

görüşme	odasındaki	uzmana	görüşmeye	başlayabileceğini	belirtir.	

	 Adli	 görüşme	 aşaması,	 ön	 görüşme	 yapılmış	 ise	 de,	 adli	 görüşmecinin	 kendini	

tanıtması,	 görüşmenin	 amacını	 ve	 sürecini	 açıklaması,	 adli	 görüşme	 odasını	 tanıtması,	

görüşmenin	sesli	ve	görüntülü	olarak	aktarıldığını,	görüşmenin	kaydedilip	kaydedilmediğini	

ve	 kimler	 tarafından	 takip	 edildiğini	 anlayabileceği	 aktarması	 ile	 başlar.	 Kimlik	 tespiti,	

hakların	hatırlatılması,	tanıklığın	öneminin	ve	tanıklıktan	çekinme	hakkının	hatırlatılması,	

yemin	 gibi	 ön	 işlemler	 CMK	 ve	 HMK’nın	 ilgili	 hükümleri	 çerçevesinde	 ve	 hakim	 veya	

Cumhuriyet	Savcısının	idaresinde	uzman	tarafından	bu	aşamada	gerçekleştirilir	ve	kayda	

alınır(1).	

	 Adli	 görüşme,	 açık	 uçlu	 soru	 ile	 başlar	 ve	 görüşme	 yapılan	 kişinin	 olay(lar)a/

eylem(ler)e	ilişkin	genel	bilgi	ve	görgüsünü	anlatması	sağlanır.	Serbest	nesirsel	anlatım	

veya	serbest	öyküleme	denilen	bu	aşama,	olay	ile	ilgili	kişileri,	olayın	meydana	geldiği	yeri,	

zamanı,	olayın	nasıl	başladığını,	eylemin	nasıl	gerçekleştiğini,	eylemin	hedef	ve	yönelimini,	

ilgili	kişilerin	tepkilerini	ve	olayın	sonuçlarını	içerir(4).Bu	aşamada	görüşme	yapılan	kişinin	

anlatımları	kesilmez.	Serbest	nesirsel	aktarım	aşamasında	uzman,	görüşme	yapılan	kişiyi	

eylemlerin	listesini	genişletme	(“Başka	bir	şey	oldu	mu?”,	“Bana	anlatabileceğin	başka	bir	

şey	var	mı?”,	“Başka	ne	hatırlıyorsun?”),	sonraki	eylemleri	aktarma	(“Ve	sonra…”,	“Ondan	

sonra	ne	oldu?”)	veya	daha	detaylı	açıklama	(“…’e	gittiğinizde	ne	oldu?”,	“Benim	daha	iyi	

anlamam	için	başka	bir	şekilde	anlatabilir	misin?”,	“Seni	anlamak	benim	için	önemli.	Şimdi	

bana	olanları	biraz	daha	detaylı	anlatmayı	dene.”)	yönünde	açık	uçlu	bazı	destekleyiciler	

kullanarak	kendi	ifadeleri	ile	anlatmaya	teşvik	eder	ve	etkin	dinleme	tekniklerini	kullanır.

	 Görüşmenin	serbest	anlatım	aşamasında	görüşme	yapılan	çoğu	kişi	olay	ile	ilgili	

hafızasındaki	her	şeyi	aktaramayacaktır.	Bu	nedenle,	kişiye	uygun	sorular	sorarak	daha	

fazlasını	hatırlamasına	yardımcı	olmaya	ihtiyaç	doğar.	Kişinin	kendi	sözcükleri	ile	anlatımı	

bittikten	sonra,	uzman	daha	önce	ilgili	hakim	veya	Cumhuriyet	savcısı	ile	yapılan	planlama	
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toplantısında	öngörüldüğü	şekilde	veya	hakim	ya	da	Cumhuriyet	savcısının	yönlendirmesi	

ile	olayı	detaylandırıcı	ve	aydınlatıcı	ek	sorular	sorar.	Olaya	ilişkin	bu	sorgulama	aşaması,	

mümkün	olduğunca	açık	uçlu	sorular	ile	başlar	ve	sonrasında	gerekiyorsa	spesifik	ve	kapalı	

uçlu	 sorular	 ile	 devam	eder.	 Uzman	 görüşme	 yapılan	 kişinin	 serbest	 anlatım	 kısmında	

aktardıklarını	 detaylandırmaya	 çalışırken,	 mümkün	 olduğunca	 kişinin	 ifadesi	 sırasında	

kullandığı	kelimeleri	kullanmaya	özen	gösterir.

	 Hakim,	 Cumhuriyet	 savcısı,	 müdafi,	 vekil	 ve	 diğer	 ilgililer	 sorularını	 mikrofon	

vasıtasıyla	uzmana	iletir.	Uzman,	kendisine	iletilen	soruları,	özünü	değiştirmeden,	ancak	

görüşme	yapılan	kişinin	durumuna	uygun,	anlayabileceği	bir	dille,	yönlendirme	içermeyen	

şekilde	gerekirse	örnekleyerek	 veya	 yeniden	biçimlendirerek	 aktarır.	Uzman,	 görüşme	

boyunca	görüşme	yapılan	kişinin	yaş	ve	gelişim	özellikleri	ve	duygusal	durumunu	dikkate	

alarak,	genel	mesleki	bilgi	ve	tecrübesinin	gerektirdiği	teknikleri	kullanır	ve	görüşmenin	

kişinin	örselenmesini	engelleyecek	şekilde	gerçekleşmesini	sağlar.

	 Adli	görüşme	kapanış	aşaması	ile	sonlandırılır.	Uzman,	görüşmenin	uygun	şekilde	

sonlandığından,	görüşme	yapılan	kişinin	stres	altında	olmadığından	emin	olmaya	çalışır.	

Bu	aşamada,	uzman,	görüşme	yapılan	kişinin	anlatımlarını	özetler;	eğer	söylediklerinde	

eksik	 veya	 yanlış	 bir	 şey	 varsa	 görüşme	 yapılan	 kişiden	 düzeltmesini	 ister;	 eklemek	

istediği	bir	şey	olup	olmadığını	sorar.	Hakim/savcının	onayı	üzerine	görüşmeyi	sonlandırır.	

	 Adli	görüşme	sonrasında	uzman	ön	görüşme	ve	adli	görüşme	aşamasında	elde	

edilen	gözlem	ve	bilgileri	 içerecek	şekilde	Adli	Görüşme	Raporu’nu	hazırlar	ve	dosyaya	

sunar.	 Henüz	 geliştirilme	 aşamasında	 olan	 Adli	 Görüşme	 Raporu	 şu	 an	 “Demografik	

Özellikler”,	 “Ailenin	 Sosyo-Ekonomik	 Yapısı”,	 “Sosyal	 Yapı”,	 “Çocuğa	 İlişkin	 Bilgiler”,	

“Sorunlar/Risk	Faktörleri”,	“Olaya	İlişkin	Veriler”	ve	“Müdahaleler”	başlıkları	ile	en	sonda	

uzmanın	görüş	ve	gözlemlerini	ifade	ettiği	açık	uçlu	bölümden	oluşmaktadır.	

	 Uzman,	 görüşme	 sürecinde	 ve	 görüşmenin	 sonunda,	 görüşme	 yapılan	 kişiye	

yönelik	 koruyucu	 ve	 destekleyici	 tedbirler	 yönünden	 bir	 değerlendirme	 yapar,	 kişinin	

içinde	bulunduğu	risk	ve	ihtiyaçları	doğrultusunda	öngördüğü	bir	tedbir	var	ise	önerilen	

tedbirin	türü,	gerekçesi	ve	hangi	kurum/kurumlar	tarafından	yerine	getirilmesinin	gerekli	

görüldüğünü	 ayrıca	 raporlayarak	 AGO	 Koordinatörüne	 bildirir	 kişinin	 ilgili	 mercilere	

yönlendirilmesini	talep	eder.
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 GİRİŞ

Son	 dönemlerde	 sayıları	 git	 gide	 artan	 çocuk	 istismarı	 vakalarının	 önüne	
geçebilmek	 için	özellikle	halka	çocuk	 ihmal	ve	 istismarının	anlatılması	ve	süreç	 ile	 ilgili	
bilgilendirme	yapılması	gerekmektedir.	Bu	sebeple	Barolar	ve	sivil	toplum	kuruluşlarıyla	
işbirliği	içerisinde	oluşturulacak	projeler	önemli	bir	yer	tutmaktadır.	Bu	projelerden	biri,	
oluşumunda	bizzat	yer	aldığımız	“Ege Kadın Buluşması Platformu Çocuk	İhmal	ve	İstismarı	
Farkındalık”	çalışmaları	olup,	bu	yazı,	söz	konusu	projenin	hedeflerinin	ne	olduğunun,	çocuk	
ihmal	 ve	 istismarının	 tanımlarının,	 	 çocuklar	 için	hukuki	 süreçte	neler	 yapılabileceğinin	
açıklanmasını	ve	proje	sonuçlarının	değerlendirilmesini	amaçlamaktadır.

Çocuk	ihmal	ve	istismarını	önleme	adına	oluşturduğumuz	ve	hayata	geçirdiğimiz	
projemizden	 kısaca	 bahsedecek	 olursak,	 Ege	 Kadın	 Buluşması	 Platformu	 ile	 işbirliği	
yaparak	özellikle	sosyal	medya	kullanmayan,	sosyo	ekonomik	yönden	dar	gelirli	olan	ve	
belirli	bir	eğitim	seviyesinin	altındaki	ailelerle	bir	araya	gelmeyi	hedefledik.	Özellikle	de	
annelerle.	Hepimiz	biliyoruz	ki	toplumun	temeli	ailedir.	Aile	ne	kadar	bilinçli	ve	duyarlı	ise	
yetiştireceği	çocuklarda	o	kadar	bilinçli	olacaktır.	

Çocuk	 ihmal	 ve	 istismarı	 farkındalık	 çalışması	 adını	 verdiğimiz	 “Korkma Konuş 
Hep Birlikte Güçlüyüz”	projesinin	 İzmir	 iline	ait	olan	kısmında	toplam	on	dokuz	toplantı	
gerçekleştirdik.	Bu	toplantılarda	Ege	Üniversitesi	Çocuk	ve	Ergen	Psikiyatrisi	Ana	Bilim	
Dalı	 Başkanlığı’ndan	 emekli	 Prof.	 Dr.	 Cahide	 Aydın,	 Çocuk	 İhmal	 e	 İstismarının	 Ruhsal	
boyutunu	anlatırken	Çocuk	Alanında	Çalışan	Avukatlar	ağının	bir	üyesi	ve	 İzmir	Barosu	
Çocuk	Hakları	merkezi	üyesi	bir	avukat	olarak	biz,	hukuki	boyutunu	annelere	aktarmaya	
çalıştık.	

Çalışmalarda	özellikle,	 ihmal	 ve	 istismar	 şüphesi	 olduğunda	 sürecin	 ne	 şekilde	
başladığını,	 İzmir	 Barosu	 Çocuk	 Hakları	 Merkezinin	 İzmir	 Adliyesi	 içinde	 hafta	 içi	 her	
gün	 sabah	 09.00-17.00	 arasında	 ücretsiz	 hizmet	 verdiğini,	 ihmal	 ve	 istismar	 şüphesi	
olan	 olaylarla	 sınırlı	 kalmayıp	 korunma	 ihtiyacı	 bulunan	 çocuklar	 için	 de	 koruyucu	 ve	
destekleyici	tedbirlerin	alınması	amacıyla	gerekli	hukuki	desteği	sağladığımızı	anlattık.	

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINI ÖNLEMEDE 

SİVİL TOPLUMUN ÖNEMİ

Av.	Bedriye	KURTULUŞ	TÜRK
İzmir	Barosu	Üyesi
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Bunun	 yanı	 sıra	 Aile	 Sosyal	 Politikalar	 İl	 Müdürlüğünün,	 kısaca	 ASPİM’in, ne	
olduğu,	 söz	konusu	Müdürlükler	bünyesinde	açılmış	bulunan	ALO	183	hattını	 arayarak	
çocuğa	 yönelik	 her	 türlü	 ihmal	 ve	 istismar	 bildiriminin	 yapabileceği	 ve	 koruyucu	 ve	
destekleyici	tedbirlerin	alınması	için	talepte	bulunabileceği	bilgisini	verdik.

Eğitim	 çalışmasında	 hedef	 kitleye	 aktarılan	 konular,	 aşağıda	 anlatılacağı	 üzere	
basit,	 yalın	 ve	 anlaşılır	 bir	 dille,	 örnek	 vakalar	 üzerinden	 anlatıldığı	 için	 hem	 ilgi	 çekici	
olmuş	hem	de	kalıcı	fayda	sağlamıştır.	

ÇOCUK	İHMAL	VE	İSTİSMARI

Birleşmiş	Milletler	Genel	Kurulu	tarafından	20	Kasım	1989	tarihinde	benimsenen,	
Türkiye’nin	02	Eylül	1990	tarihinde	imzaladığı	Çocuk	Haklarına	Dair	Sözleşme,	1995	yılında	
resmi	gazetede	yayınlanarak	yürürlüğe	girmiştir1.   

Sözleşmeyle,  çocuk	 haklarının  korunması	 amaçlanmış	 ve	 taraf	 devletlerin	 bu	
hakların	yaşama	geçirilmesi	için	yükümlülüklerine	uymaları	gerektiği	hükme	bağlanmıştır.

Çocuk	Haklarına	Dair	 Sözleşmeye	 göre	 çocuk;	 “Ulusal yasalarca daha erken yaşta reşit 
sayılma hariç, 18 yaşın altındaki her birey çocuk sayılır”	şeklinde	tanımlanmıştır.	Sözleşmeye	
taraf	 devletlerden	 biri	 olan	 Türkiye’de	 2005	 yılında	 yürürlüğe	 giren	 5395	 sayılı	 Çocuk	
Koruma	Kanunu	ile	BM	Çocuk	Hakları	Sözleşmesinin	bir	adım	önüne	geçilmiştir.	Zikredilen	
Kanunda	çocuk,	“daha	erken	yaşta	reşit	olsa	bile,	on	sekiz	yaşını	tamamlamamış	her	birey	
çocuktur”	şeklinde	tanımlamıştır.	(ÇKK.	M3/1-a)

BM	Çocuk	Hakları	Sözleşmesinde	başlıca	dört	temel	ilkeden	bahsedilmektedir2. 
Bu	ilkeler;

Ayrım gözetmeme (Madde 2):	 Irk,	 dil,	 din,	 cinsiyet,	 inanç,	 siyasi	 görüş,	 renk,	
engellilik,	 ulusal	 etnik,	 sosyal	 köken,	 diğer	 statüler	 nedeniyle	 her	 türlü	 ayrımcılıktan	
korunmalarının	 taraf	 devletlerin	 görevi	 olduğu	 ve	 gerekli	 önlemleri	 almakla	 yükümlü	
olduğu	kabul	edilmiştir.

Çocuğun	 yüksek	 yararı	 (Madde	 3): Çocuğun	 hakları	 (yaşam-koruma-gelişim-
katılım)	 ile	 ilgili	 konularda	 onu	 yararını	 diğer	 tüm	 yararların	 üstünde	 ve	 önceliğinde	
korumakla	yükümlü	tutulmuşlardır.	

Yaşama ve gelişme hakkı (Madde 6): Çocuğun	yaşam	hakkının	Devletçe	güvence	
altına	alındığını	ifade	eder.

Katılım hakkı (Madde 12):	Görüşünü	oluşturma	yeteneğine	sahip	çocuğun	kendisini	
ilgilendiren	her	konuda	görüşlerini	serbestçe	ifade	etme	hakkını	güvence	altına	alır.

Sözleşmeye	 göre,	 bahsedilen	 ilkelerin	 hayata	 geçirilmesi	 sorumluluğu	 en	 başta	 taraf	
devletlerindir.	

BM	Çocuk	Hakları	Sözleşmesinin	19.	maddesinde,	“Sözleşmeye	taraf	devletlerin,	
çocuğun	 ana-babasının	 ya	 da	 onlardan	 yalnızca	 birinin,	 yasal	 vasi	 veya	 vasilerinin	 ya	
da	 bakımını	 üstlenen	 herhangi	 bir	 kişinin	 yanında	 iken	 bedensel	 veya	 zihinsel	 saldırı,	

1	R.G.	27.01.1995,	S.	22184.
2	ASMA	Türkay,	“Çocuk	Hakları”,	s.	91-107,	O.	DERMAN,	&	K.	KARATAŞ	içinde,	Çocuk	İstismarı	ve	
İhmaline	Yaklaşım:	Temel	Bilgiler,	Ankara	2015,	Çocuk	İstismarını	ve	İhmalini	Önleme	Derneği	Yayını.
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şiddet	 veya	 suistimale,	 ihmal	 ya	 da	 ihmalkâr	 muameleye,	 ırza	 geçme	 dâhil	 her	 türlü	
istismar	ve	kötü	muameleye	karşı	korunması	 için;	yasal,	 idari,	 toplumsal,	eğitsel	bütün	
önlemleri	 alacağı”	 düzenlenmiştir.	 Görüldüğü	 üzere	 Sözleşme,	 çocuğun	 üstün	 yararı	
için	gerekirse	ana	baba,	vasi	gibi	çocuğu	koruma	ve	gözetim	yükümlülüğü	olan	kişilere	
karşı	da	korunmasını	garanti	altına	almıştır.	Bu	çerçevede	çocuğun	hukuken	korunması;	
failin	cezalandırılmasının	yanı	sıra,	çocuğun	yeniden	istismara	maruz	kalmaması	 için	bir	
takım	önlemler	alınmasını,	ailenin	desteklenmesini	ya	da	aile	tarafından	çocuğa	yönelmiş	
bir	 istismar	 söz	 konusu	 ise	 velayet	 hakkının	 kısıtlanması	 ya	 da	 kaldırılması	 yoluna	
gidilebilmesidir3. 

Çocuk	İhmal	ve	İstismarı-	Tanımlar

İhmal:	Çocuğa	bakmakla	yükümlü	olan	kimselerin	bu	yükümlülüğü	yerine	getirmemeleridir.	
Yani	ihmal	pasif	bir	olgudur.	Örneğin;	çocuğun	kazalar	yönünden	riskler	taşıyan	bir	evde	
yaşaması,	(açıkta	bırakılmış	prizler,	çocukların	ulaşabileceği	dolaplarda	bırakılmış	temizlik	
malzemeleri	gibi.)

İSTİSMAR:

Çocuğun	beden	ve	ruh	sağlığına	zarar	veren,	fiziksel	ve	psiko-sosyal	gelişimini	engelleyen	
tutum	ve	davranışlara	maruz	kalmasıdır.

İstismar	türleri:

Fiziksel	 istismar:	Çocuğun	kaza	dışı	bir	sebeple	bir	yetişkin	tarafından	yaralanması	ve	
örselenmesidir.	Vurma,	tekmeleme,	yakma,	ısırma,	sarsma,	kaynar	suyla	haşlama,	tokat,	
çimdik	vb.	davranışlar	olarak	örneklenebilir.	Yaralama	suçu	(TCK	m.	86),	kötü	muamele	
(TCK	m.	232),	eziyet	(TCK	m.	96)	suçları	fiziksel	istismar	kapsamında	düzenlenmiştir.	

Duygusal	 İstismar:	 Çocuğun	 olumsuz	 tutum	 ve	 davranışlarla	 ilgi,	 sevgi,	 bakım	
ihtiyaçlarından	 yoksun	 bırakılarak	 psikolojik	 olarak	 zarara	 uğratılmasıdır.	 Aşağılama,	
korkutma,	 reddetme,	 hapsetme,	 güvenilmez	 /	 tutarsız	 ana	babalık,	 kardeşler	 arasında	
ayırım	yapma,	değer	vermeme	gibi.

Cinsel	 İstismar:	 Çocuğa	 karşı	 cinsel	 amaçla	 gerçekleştirilen	 her	 türlü	 davranış	 olarak	
tanımlanır4.	Cinsel	istismar	içeren	davranışlar;	dokunma	olmadan	gerçekleşen	ve	dokunma	
içeren	davranışlar	olarak	ayrılır.	

Çocukla	 cinsel	 içerikli	 konuşmalar	 yapmak,	 çocuğa	 cinsel	 organını	 göstermek,	 aynı	
davranışı	 çocuktan	 istemek,	 çocuğa	 cinsel	 içerikli	 fotoğraf	 ya	 da	 film	 izlettirilmesi,	
çocuğun	cinsel	ilişki	sahnesine	doğrudan	tanık	olması	gibi	davranışlar	dokunma	olmadan	
gerçekleşen	cinsel	istismar	davranışlarına	örnek	olarak	sayılabilir5.

Çocuğun,	 failin	 erotik	 bölgelerine	 (cinsel	 organ,	 anüs,	 ağız)	 el,	 cinsel	 organ,	 ağız	 ya	
da	 başka	 şekilde	 etkileşimde	 bulunmasına	 zorlamak,	 çocuğun	 cinsel	 organı	 ile	 failin	
cinsel	organı	arasında	duhul	 tarzında	cinsel	etkileşim	olması,	 çocuğun	vücudunun	özel	

3-	 KAYNAK	Hatice,	 “Çocuk	 İhmal	 ve	 İstismarının	 Hukuksal	 Yönü”,	 s.	 108-142,	 O.	 DERMAN,	 &	 K.	
KARATAŞ	içinde,	Çocuk	İstismarı	ve	İhmaline	Yaklaşım:	Temel	Bilgiler,	Ankara	2015,	Çocuk	İstismarını	
ve	İhmalini	Önleme	Derneği	Yayını.
4-	 ULUKOL	 Betül,	 “Çocuğun	 Cinsel	 İstismarı”,	 s.	 58,	 	 O.	 DERMAN,	 &	 K.	 KARATAŞ	 içinde,	 Çocuk	
İstismarı	ve	İhmaline	Yaklaşım:	Temel	Bilgiler,	Ankara	2015,	Çocuk	İstismarını	ve	İhmalini	Önleme	
Derneği	Yayını.
5-	ULUKOL,	s.	58.
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bölgelerine	 dokunma	 şeklindeki	 davranışlar	 da	 dokunmanın	 yer	 aldığı	 cinsel	 istismar	
örneklerindendir6.

ÇOCUK	İHMAL	VE	İSTİSMARINDA	KORUYUCU	ve	DESTEKLEYİCİ	TEDBİRLER	

Çocuk	ihmal	ve	istismarında	koruyucu	ve	destekleyici	tedbirler,	5395	sayılı	Çocuk	
Koruma	 Kanununun	 5.	 Maddesinde	 düzenlenmiştir.	 Söz	 konusu	 madde	 çerçevesinde	
çocuğun	 kendi	 aile	 ortamında	 korunmasını	 sağlamaya	 yönelik	 tedbirlerin	 alınması	
önceliklidir.	 Bu	 madde	 kapsamında	 danışmanlık,	 eğitim,	 bakım,	 sağlık	 ve	 barınma	
konularında	tedbirler	alınabilmesi	mümkün	olmaktadır.	

Danışmanlık tedbiri,	 çocuğun	 bakımından	 sorumlu	 olan	 kimselere	 çocuk	
yetiştirme	konusunda;	çocuklara	da	eğitim	ve	gelişimleri	ile	ilgili	sorunlarının	çözümünde	
yol	göstermeye	yöneliktir.

Eğitim tedbiri kapsamında,	 çocuğun	 bir	 eğitim	 kurumuna	 gündüzlü	 veya	 yatılı	
olarak	devamına;	iş	ve	meslek	edinmesi	amacıyla	bir	meslek	veya	sanat	edinme	kursuna	
gitmesine	 veya	meslek	 sahibi	 bir	 ustanın	 yanına	 yahut	 kamuya	 ya	 da	 özel	 sektöre	 ait	
işyerlerine	yerleştirilmesine	karar	verilebilmektedir.	

Bakım tedbiri	 ise,	 çocuğun	 bakımından	 sorumlu	 olan	 kimsenin	 herhangi	 bir	
nedenle	görevini	yerine	getirememesi	hâlinde,	çocuğun	resmî	veya	özel	bakım	yurdu	ya	
da	koruyucu	aile	hizmetlerinden	yararlandırılmasını	veya	bu	kurumlara	yerleştirilmesini	
ifade	etmektedir.	

Ve	 nihayet	 sağlık tedbiri,	 çocuğun	 fiziksel	 ve	 ruhsal	 sağlığının	 korunması	 ve	
tedavisi	için	gerekli	geçici	veya	sürekli	tıbbî	bakım	ve	rehabilitasyonuna,	bağımlılık	yapan	
maddeleri	kullananların	tedavilerinin	yapılmasına	karar	verilmesine	imkân	sağlamaktadır.

Çocuklar	hakkında	yukarıda	sayılan	koruyucu	ve	destekleyici	 tedbir	kararlarının	
kimler	 tarafından	 talep	 edilebileceği	 ve	 bahsedilen	 tedbir	 kararlarını	 vermeye	 yetkili	
makam	 Çocuk	 Koruma	 Kanunu	 m.	 7’de	 düzenlenmektedir.	 Zikredilen	 maddeye	 göre,	
koruyucu	 ve	 destekleyici	 tedbir	 kararları,	 çocuğun	 anası,	 babası,	 vasisi,	 bakım	 ve	
gözetiminden	sorumlu	kimse,	Sosyal	Hizmetler	ve	Cumhuriyet	Savcısının	talepleri	üzerine	
çocuk	hâkimi	tarafından	verilmektedir.	Ayrıca	aynı	madde	çerçevesinde	bahsedilen	türden	
kararlar,	 çocuk	 hâkimi	 tarafından	 re’sen de	 alınabilmektedir.	 Tedbir	 kararı	 verilmeden	
önce	 çocuk	hakkında	 sosyal	 inceleme	yaptırılabilir.	 Tedbirin	 türü	kararda	gösterilir.	Bir	
veya	 birden	 fazla	 tedbire	 karar	 verilebilir.	 Hâkim,	 hakkında	 koruyucu	 ve	 destekleyici	
tedbire	karar	verdiği	çocuğun	denetim	altına	alınmasına	da	karar	verebilir.

Çocuğun	 korunması	 ile	 ilgili	 olarak	 Anayasa,	 Türk	 Ceza	 Kanunu,	 Çocuk	 Koruma	
Kanunu,	 Ceza	 Muhakemesi	 Kanununda	 ve	 Türk	 Medeni	 Kanununda	 düzenlemeler	
yapılmıştır.

Anayasa.	

1982	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 Anayasası’nda,	 ailenin	 ve	 çocuğun	 korunması	 Anayasal	 bir	
güvence	 içermektedir.	 Öncelikle	 Anayasamızın	 17.	 maddesine	 göre,	 herkes,	 yaşama,	
maddî	ve	manevî	varlığını	koruma	ve	geliştirme	hakkına	sahiptir.	Ayrıca,	toplumun	temeli	
sayılan	ailenin,	eşler	arasında	eşitliğe	dayandığı	ailenin	huzur	ve	refahı	ile	özellikle	ananın	

6	-	ULUKOL,	s.	58.
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ve	çocukların	korunmasını	ve	aile	planlamasının	öğretimi	ile	uygulanmasını	sağlamak	için	
gerekli	tedbirleri	alma	ve	teşkilâtı	kurma	görevi	devlete	verilmiştir	(m.41).	

“Herkes,	 kişi	 hürriyeti	 ve	 güvenliğine	 sahiptir”	 (m.19/1).	 Aynı	 maddenin	 devamında	
belirtilen	haller	dışında	kimsenin	hürriyetinden	yoksun	bırakılamayacağı	düzenlenmiştir.	
Bu	çerçevede	Anayasamızla	kişi	hürriyeti	güvence	altına	alınmış	ve	bu	özgürlüğün	ancak	
belli	koşullarda	sınırlandırılabileceği	belirtilmiştir.

Anayasaya	 göre	 kimse,	 yaşına,	 cinsiyetine	 ve	 gücüne	 uymayan	 işlerde	 çalıştırılamaz.	
Küçükler	 ve	 kadınlar,	 engelliler	 kısacası	 kırılgan	 gruplar	 Anayasanın	 50.	 maddesi	 ile	
çalışma	şartları	bakımından	özel	olarak	korunmaktadır.	Bu	madde	ile	çocukların	ekonomik	
istismardan	korunması	Anayasal	güvenceye	kavuşmuştur.

Eğitim	hakkı	Anayasa	42.	madde	de	güvence	altına	alınmıştır.	“Kimse,	eğitim	ve	öğrenim	
hakkından	yoksun	bırakılamaz.”

Devlet,	korunmaya	muhtaç	çocukların	topluma	kazandırılması	 için	her	türlü	tedbiri	alır.	
(m.61/4)	

Gençliğin	korunması	başlığı	altında	 ise	(m.	58)	“Devlet,	gençleri	alkol	düşkünlüğünden,	
uyuşturucu	maddelerden,	suçluluk,	kumar	ve	benzeri	kötü	alışkanlıklardan	ve	cehaletten	
korumak	için	gerekli	tedbirleri	alır”		.

CEZA	 MUHAKEMESİ	 VE	 CEZA	 HUKUKU	 YÖNÜNDEN	 ÇOCUĞUN	 KORUNMASI	
BİLDİRİM	VE	ŞİKAYET	İLE	BAŞLAR

Çocuğa	 karşı	 işlenen	 suçlarda;	 çocukların	 şikayet	 hakları	 vardır.	 Bu	 hakkı	 bizzat	
kullanabilecekleri	gibi	kanuni	temsilcileri	aracılığıyla	da	kullanabilirler.	Çocuğun	ve	kanuni	
temsilcinin	 şikayet	 hakkı	 olmasına	 rağmen,	 şikayetten	 vazgeçme	durumunda	 Yargıtay;	
çocuğun	 ayırt	 etme	 gücü	 varsa,	 bizzat	 çocuğun	 vazgeçme	 iradesinin	 mevcudiyetini	
aramaktadır.	 Bahsedilen	 durumda	 sadece	 kanuni	 temsilcisinin	 vazgeçmesi	 Yargıtay	
tarafından	yeterli	sayılmamaktadır.

Şikayet	hakkı	süreye	bağlıdır.	Ancak	çocuğa	karşı	suç	işlemiş	kişi	çocuğun	üst	soyu	veya	
kendisi	üzerinde	hüküm	ve	nüfuzu	olan	kimselerden	ise	bu	süre	çocuğun	18	yaşını	bitirdiği	
günden	başlar.

TCK	 m	 278	 de	 İşlenmekte	 olan	 bir	 suçu	 öğrenen	 kişilerin	 bildirim	 yükümlülüğü	
düzenlenmiştir.	Maddeye	göre	“suçun	işlendiğini	öğrenen	kimse	bunu	yetkili	makamlara	
bildirmek”	 zorundadır.	 Yine	 15	 yaşından	 küçük	 bir	 çocuğa	 karşı	 suç	 işlendiğinin	
bildirilmemesi	cezanın	ağırlaştırıcı	hali	olarak	sayılmıştır.

30.06.2011	tarih	ve	2010/52	E	ve	2011/113	K	sayılı	Anayasa	Mahkemesi’nin	iptal	kararından	
sonra,	tanıklıktan	çekinebilecek	olan	kişiler	için	cezaya	hükmolunamayacağı,	ancak	suçu	
önleme	yükümlülüğünün	varlığı	 nedeniyle	 ceza	 sorumluluğuna	 ilişkin	hükümlerin	 saklı	
olduğu	belirtilmiştir.

TCK	m.279	da	ise	kamu	görevlisi	olan	kişilerin	görevi	ile	bağlantılı	olarak	öğrendiği	suçu,	
bildirmekle	yükümlülüğü	düzenlenmiştir.	
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Mağdur	 çocuk	 aynı	 zamanda	 korunma	 ihtiyacı	 içinde	 olan	 çocuk7	 ise,	 durumun	 adli	
makamların	yanı	sıra	Aile	Sosyal	Politikalar	İl	Müdürlüğü’ne	de	bildirilmesi	gerekmektedir.	
(ÇKK.		m.	6)

Bildirim	ile	bir	yandan	failin,	yani	suçu	işleyen	kişinin	cezalandırılması	için	süreç	başlarken,	
diğer	yandan	da	mağdur	 çocuğun	 tedavi	edilerek	 rehabilitasyonu	amaçlanarak	normal	
hayata	dönmesi	sağlanmalıdır.

Türk	 Ceza	 Kanununda	 çocuk	 ihmali,	 aile	 hukukundan	 doğan	 yükümlülüğün	 ihlali	 suçu	
kapsamında	düzenlenmiştir.(TCK.	m	233)	Bu	madde	de	üç	farklı	suç	düzenlenmiştir8.

-Aile	hukukundan	doğan	bakım,	eğitim	ve	destek	olma	yükümlülüğünün	ihlali

Örneğin;	 evin	 geçimini	 sağlamamak,	 çocukları	 okula	 göndermemek,	 okul	 masraflarını	
karşılamamak	gibi.

-Gebe	kadını	terk	suçu

Hamile	eş	ve	kadın	korunmaktadır.	Failin,	gebe	olan	eşini	veya	sürekli	birlikte	yaşadığı	ve	
kendisinden	hamile	kalmış	olan	kadını	çaresiz	durumda	terk	etmesidir.

-Çocuğun	ahlak,	güvenlik	ve	varlığını	tehlikeye	sokma	suçu

Velayet	 hakları	 kaldırılmış	 olsa	 da,	 itiyadi	 sarhoşluk,	 uyuşturucu	 ve	 uyarıcı	maddelerin	
kullanılması	ya	da	onur	kırıcı	tavır	ve	hareketlerin	sonucu	maddi	ve	manevi	özen	noksanlığı	
nedeniyle	 çocukların	ahlak,	güvenlik	 ve	 sağlığını	 ağır	 şekilde	 tehlikeye	 sokan	ana	veya	
baba	cezalandırılır.

-Terk	Suçu

Yaşı	 veya	hastalığı	 dolayısıyla	 kendini	 idare	edemeyecek	durumda	olan	 ve	bu	nedenle	
koruma	 ve	 gözetim	 yükümlülüğü	 altında	 bulunan	 bir	 kimseyi	 kendi	 haline	 terk	 eden	
kişinin	bahsedilen	suçu	işlediği	kabul	edilmiştir.

BİLGİLENDİRME

Çocuğun,	hakları	ve	yapılacak	işlemler	ile	ilgili	olarak	yaşına,	gelişim	düzeyine	uygun	bir	
şekilde	bilgilendirilmesi	işlemidir9.

Avukatın	 hukuki	 yardımından	 yararlanma.	 Mağdurun	 çocuk	 olduğu	 ve	 bir	 vekilinin	 de	
bulunmadığı	 durumlarda	 istem	 aranmaksızın	 bir	 vekil	 görevlendirilir	 (CMK	 m.	 234).	
Mağdur	 çocuğun	 dinlenmesi	 sırasında,	 bu	 konuda	 eğitim	 almış	 ve	 konuya	 hâkim	 olan	
kişiler	 bulunmalıdır.	 Bunun	 amacı	 çocuğun	 ikincil	 bir	 mağduriyet	 yaşanmasının	 önüne	
geçilmesidir.	(ÇKK.	m.32)

TÜRK	MEDENİ	KANUNU	UYARINCA	ÇOCUĞUN	KORUNMASI

Türk	Medeni	Kanununun	335.	maddesinde	reşit	olmayan	çocuğun	ana	babasının	velayeti	

7	-	Korunma	ihtiyacı	olan	çocuk,	5395	sayılı	Çocuk	Koruma	Kanunu	m.3/1’de	şu	şekilde	tanımlanmış-
tır:	“Bedensel,	zihinsel,	ahlaki,	sosyal	ve	duygusal	gelişimi	ile	kişisel	güvenliği	tehlikede	olan,	ihmal	
veya	istismar	edilen	ya	da	suç	mağduru	çocuk”.
8	-	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	KAYNAK,	s.	128	–	132.
9	-	KAYNAK,	s.	135.
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altında	olduğu,	yasal	neden	olmadıkça	velayetin	ana	babadan	alınamayacağı	belirtilmiştir.

Medeni	Kanunun	340.	maddesinde	ise;	ana	babanın,	çocuğu	imkânlarına	göre	eğiteceği	ve	
onun	bedensel,	zihinsel,	ruhsal,	ahlaki	ve	toplumsal	gelişimini	sağlayacağı	ve	koruyacağı	
kabul	 edilmiştir.	 Bu	 yükümlülüğü	 yerine	 getirmeyen	 ailelerin	 çocukları	 ile	 ilgili	 olarak	
mahkeme	 tarafından	 koruma	 tedbirleri	 alınmalı,	 bu	 tedbirlerin	 yetersiz	 kaldığı	 veya	
işe	 yaramayacağının	 anlaşıldığı	 durumlarda	 velayet	 hakkı	 kaldırılıp	 çocuğun	 korunması	
sağlanmalıdır.

TMK	m.	348’e	göre,	anne	ve	babanın	deneyimsizliği,	hastalığı,	başka	bir	yerde	bulunması	
gibi	 sebeplerden	 biriyle	 velayet	 görevini	 gereği	 gibi	 yerine	 getirememesi;	 anne	 ve	
babanın	çocuğa	yeterli	ilgiyi	göstermemesi	veya	ona	karşı	yükümlülüklerini	ağır	biçimde	
savsaklaması	hallerinde	mahkeme	velayetin	kaldırılmasına	karar	verir.	Bu	durumda	velâyet	
ana	ve	babanın	her	ikisinden	kaldırılırsa	çocuğa	bir	vasi	atanır.	Mahkeme	tarafından	verilen	
kararda	aksi	 belirtilmedikçe,	 velâyetin	 kaldırılması	mevcut	 ve	doğacak	bütün	 çocukları	
kapsar.	Bahsedilen	madde	bağlamında	Yargıtay	2.	H.D.	tarafından	04.06.2002	tarih	2002/	
6384	E	ve	2002/	7495	K	sayılı	kararda;	babanın	cezaevinde	bulunduğu,	annenin	çocuğu	
terk	ettiği	bir	olayda	öncelikli	olarak	koruma	önlemlerinin	düşünülmesi,	mümkün	olmazsa	
velayetin	kaldırılması	gerektiği	kabul	edilmiştir.

Çocuğun	korunması	ve	velayetin	kaldırılmasına	ilişkin	kararlar	aile	mahkemesi	tarafından	
verilir.	Bu	kararların	alınması	için	anne,	baba	veya	ilgili	başvuru	yapabilir.

SONUÇ

Yukarıda	açıkladığımız	teorik	bilgiler	ışığında	hayata	geçirdiğimiz	projemizin	sonuçlarından	
bahsedecek	olursak;

Ege	 Bölgesinde	 sekiz	 ilde	 aynı	 zamanda	 başlayan	 ve	 tamamen	 gönüllülük	 esası	 ile	
sürdürülen	 projenin	 İzmir	 ilinde	 yaptığımız	 çalışmalarında	 ailelerle	 bir	 araya	 gelmenin	
alan	çalışmasının	ne	kadar	kıymetli	olduğunu	görmüş	olduk.

Yapılan	 çalışmalarda	 özellikle	 slayt	 kullanmaksızın,	 inter-aktif	 diyebileceğimiz	 sohbet	
şeklinde	gerçekleştirdiğimiz	eğitimlerde,	annelerin	ve	katılımcıların	bu	yöntemi	samimi	
bulduğu,	konu	anlatılırken,	öğrenmek	istediklerini	sorabildiklerini	bu	sebeple	daha	rahat	
olduklarını	 gözlemledik.	 Yaşadıkları	 ya	 da	 çevrelerinde	 gördükleri	 sorunların	 çözümü	
için	gerekli	desteği	nereden	alabileceklerini	öğrenmeleri,	bunun	yanı	sıra	toplantıların,	
katılımcılarla	sınırlı	kalmadığını,	onların	çevrelerine	de	ulaştığını	deneyimledik.	Kısacası	
bir	 anne	 on	 anne	 demekti.	 Ve	 yola	 çıkarken	 projeyi	 deniz	 yıldızı	 gibi	 düşündük.	 Belki	
herkese	ulaşamayacaktık.	Ama	bir	kişiye	bile	ulaşmış	olsak,	onun	sorununa	çözüm	bulsak	
bizim	için	yeterliydi.

KAYNAKÇA

ASMA	 Türkay,	 “Çocuk	 Hakları”,	 O.	 DERMAN,	 &	 K.	 KARATAŞ	 içinde,	 Çocuk	 İstismarı	 ve	 İhmaline	
Yaklaşım:	Temel	Bilgiler,	Ankara	2015,	Çocuk	İstismarını	ve	İhmalini	Önleme	Derneği	Yayını.

KAYNAK	Hatice,	“Çocuk	İhmal	ve	İstismarının	Hukuksal	Yönü”,	O.	DERMAN,	&	K.	KARATAŞ	içinde,	
Çocuk	 İstismarı	 ve	 İhmaline	Yaklaşım:	 Temel	Bilgiler,	Ankara	 2015,	 Çocuk	 İstismarını	 ve	 İhmalini	
Önleme	Derneği	Yayını.

ULUKOL	Betül,	“Çocuğun	Cinsel	 İstismarı”,	O.	DERMAN,	&	K.	KARATAŞ	içinde,	Çocuk	İstismarı	ve	
İhmaline	Yaklaşım:	Temel	Bilgiler,	Ankara	2015,	Çocuk	İstismarını	ve	İhmalini	Önleme	Derneği	Yayını.
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	 Çocuk	 işçilik	 sadece	ülkemizde	değil,	maalesef	dünyanın	her	 yerinde	ve	birçok	

meslek	dalında	karşımıza	çıkan	önemli	bir	 sorun.	Çocuk	 İşçilikle	mücadelenin	temelleri	

çok	uzun	yıllara	dayanıyor.	 	Fakat	çocuk	işçiliğin	uzun	yıllar	boyunca	gözardı	edildiği	bir	

alana	 özellikle	 dikkat	 çekmek	 istiyorum.	 Sanatsal	 ve	 kültürel	 alanda	 çalıştırılan	 çocuk	

işçiler!

	 Yıllar	boyunca	 televizyonlarda,	 sinemalarda,	 sahnelerde,	 yarışmalarda	ve	hatta	

podyumlarda	 izlediğimiz	 çocuklar	 var.	 Çocuk	 işçilik	mücadelesine	 baktığımızda	 en	 son	

fark	edilen		alanın	sanatsal	ve	kültürel	alanlar	olduğunu	görüyoruz.	Bu	kadar	gözönünde	

olan,	milyonların	 izlediği,	 takip	ettiği	bir	alanda	çalıştırılan	çocuklar	 çok	geç	 farkedildi.	

Başkanlığını	devraldığım	Oyuncular	Sendikası	2011	yılında	kuruldu	ve	2011	yılından	bu	

yana	çocuk	oyuncularla	ilgili	çok	ciddi	çalışmalar	gerçekleştirdi.	Yapılan	çalışmların	çoğu	

basında	yer	aldı,	daha	detaylı	bilgi	almak	isteyenler	sendikamızın	web	sitesini	de	ziyaret	

edebilir.	 Sanatsal	 ve	 kültürel	 alanda	 yapılan	 	 projeler	 hayatı	 ele	 alan	 ve	 anlatan	 işler		

olduğu	için	çocukları	tamamen	bu	sektörden	uzaklaştırabimek	mümkün	değil.	Gelişmiş	

ülkelerde	de	çocuk	işçi	çalıştırmak	yasak	olmasına	rağmen	tam	da	bu	sebeple	sanatsal	ve	

kültürel	alanda	çalıştırılan	çocuklar	 için	özel	düzenlemeler	yapılmış.	Bu	düzenlemelerle	

çocuk	oyuncuların	hakları	koruma	altına	alınmış,	çalışma	koşulları	iyileştirilmiş.	Bizim	de	

bu	yöndeki	ilk	kazanımımız		İş	Kanunu	Madde	71’e	çocuk	oyuncularla	ilgili	gerekli	eklemeyi	

yaptırmak	 oldu.	 Artık	 çocuk	 oyuncular	 4A	 üzerinden	 sigortaları	 yapılarak	 çalıştırılmak	

zorunda.	Ancak	ilgili	maddenin	devamında,	çocuk	oyuncuların	çalışma	koşullarını	yaş	ve	

gelişimlerine	göre	belirleyecek	bir	yönetmelik	çıkarılacağı	yer	alıyor.	Biz	bu	yönetmelik	

taslağını		daha	2012	yılında	tamamladık	ve	Çalışma	Bakanlığı’na	sunduk	fakat	yönetmelik	

hala	 çıkarılmadı.	 Bu	 yönetmelik	 sendikamız	 için	 çok	 çok	 önemli.	 Çünkü	 çocukların	 yaş	

gruplarına	göre	 çalışma	saatleri	 ve	 çalışma	 	 koşulları	belirlenecek.	Bu	alanda	çocukları	

çalıştırabilmek	 için	 Bakanlıktan	 izin	 alınması	 gerekecek,	 izin	 prosüdürleri	 yine	 bu	

yönetmelikte	yer	alacak.	Çocukların	eğitimlerinin	aksamaması	sağlanacak.	En	önemlisi	ise	

çocukların	can	güvenliğini	ve		ruh	sağlığını	koruyabilmek	için	uyulması	gereken	kurallar	

belirlenecek.		Bakanlığın	bize	gönderdiği	son	yönetmelik	taslağında	özellikle	iki	madde	

üzerinde	 bir	 uzlaşmaya	 varamadık.	 Bunlar;	 çocukların	 çalıştırılma	 yaşı	 ve	 yönetmeliğe	

uymayan	 işverenlere	 uygulanacak	 yaptırımların	 oldukça	 yetersiz	 kalması.	 Bu	 iki	 konu	

özelinde	Çalışma	Bakanlığı	ile	yeni	dönemde	de	görüşmelerimiz	devam	edecek.	

	 Şu	an	Çalışma	Bakanlığı’ndan	tek	talebimiz	yönetmelik	sürecinin	hızlandırılması.	

Çünkü	bu	yönetmeliğin	pratikte	uygulanması	için	de	ayrıca	bir	süreç	işleyecek.	Yönetmelik	

çıktığında	 iş	bitmiş	olmuyor.	Yönetmeliğin	anlatılması,	 sektörün	buna	uyum	sağlaması,	

uygulamalarda	 yaşanacak	 sorunların	 tespit	 edilmesi,	 çözümlerin	 geliştirilmesi	 gibi	 çok	

çeşitli	 işler	 var.	 Yönetmeliğin	 çıkmadığı	 her	 gün	 çocuk	oyuncular	 hak	 kaybına	uğruyor.	

Daha	önceki	dönemlerde	de	 	olduğu	gibi,	sendikamızın	üçüncü	dönem	Yönetim	Kurulu	

Üyeleri	 olarak	 “ÖNCE	 ÇOCUKLAR”	 diyoruz.	 Aynı	 zamada,	 	 çocuklar	 için	 çıkarılacak	 bu	

yönetmeliğin	sektörümüze	daha	profesyonel	bir	işleyiş	kazandıracağına		inanıyoruz.

BU SETTE ÇOCUK VAR!
Demet	AKBAĞ	
Oyuncular	Sendikası	Genel	Başkanı
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	 Sunucu	Av.	Gözde	Uzsoy	:

 Karşıyaka	 Belediyesi	 Çocuk	 Korosuna,	 çocuklarımıza	 tekrar	 teşekkür	 ederiz.	

Öncelikle	 açılış	 konuşmasını	 yapmak	 üzere	 Yaşar	 Üniversitesi	 Hukuk	 Fakültesi	 Dekan	

Yardımcısı	 Sayın	 Profesör	Mustafa	 Ruhan	 Erdem’i	 ardından	 da	 Baro	 Başkanımız	 Sayın	

Avukat	Aydın	Özcan’ı	davet	edelim.	

Prof.Dr.Mustafa	Ruhan	Erdem
Yaşar	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi

	 Sayın	Başkan,	İzmir	Barosunun	değerli	Yönetim	Kurulu	üyeleri,		İzmir	Barosu’nun	

değerli	temsilcileri,	sevgili	stajyer	avukat	arkadaşlarım,	sevgili	öğrencilerim	hepinizi	saygı	

ile	sevgi	ile	selamlıyorum.	İki	gün	sürecek	bir	toplantıyı	organize	ettik	bu	tabi	ki	daha	önceki	

iş	birlikteliğimizin	bir	devamı	umuyorum	ki	bundan	sonrada	devam	edecek.	Önemli	bir	

konu	seçtik,	anlamlı	bir	güne	de	denk	getirmeye	çalıştık,	neden	bu	tarih	özellikle	seçildi?	

Herhalde	tesadüf	olmadığını	biliyorsunuz.	En	azından	düşünmüşsünüzdür	yarın	değil	öbür	

gün	yirmi	üç	nisan	dolayısıyla	o	da	bir	anlam	katıyor,	unuttum	Karşıyaka	Belediyesi’nin	

minik	 koro	 temsilcilerine	 buradan	 onları	 yetiştiren	 öğretmenleri	 ile	 birlikte	 tek	 tek	

teşekkür	 ediyorum,	 çok	 zengin	 birikimler	 ile	 buradan	 ayrılacağımızı	 umuyorum.	 İyi	 bir	

başlık	seçtik	sizlerin	de	katkıları	ile	bu	toplantımızı	başarılı	bir	şekilde	tamamlayacağımızı	

düşünüyorum.	 Ben	 aynı	 zamanda	 dekan	 hocam	 adına	 da	 onun	 selamlarını	 sizlere	

iletiyorum.	Kendisi	şu	anda	İzmir	dışında.	Aslında	konuşmayı	onun	yapması	gerekiyordu.	

Dolayısıyla	 onun	 yerine	 bu	 konuşmayı	 ben	 yapmak	 durumunda	 kaldım.	 Hocama	 da	

sevgilerimi	saygılarımı	iletiyorum.	Efendim	tekrar	buraya	kadar	geldiğiniz	için,	dışarıdan	

gelen	misafirlerimize,	 özellikle	buraya	bizleri	 kırmadan	geldikleri	 için	 tek	 tek	 teşekkür	

ediyorum.	Çalışmanın	başarılı	olmasını	diliyorum.	Sevgiler	saygılar	efendim.	

ÇOCUK 
CEZA ADALET SİSTEMİNİN 

GÜNCEL SORUNLARI SEMPOZYUMU
İZMİR BAROSU - YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

(21-22 NİSAN 2017)

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı
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	 Sunucu	Av.	Gözde	Uzsoy	:

	 Evet,	 şimdi	 de	 İzmir	 Barosu	 Başkanımız	 Sayın	 Avukat	 Aydın	 Özcan’ı	 açılış	

konuşmasını	yapmak	üzere	kürsüye	davet	ediyorum.

Av.Aydın	Özcan
İzmir	Barosu	Başkanı

	 Bugün	çocuk	hakları	ile	ilgili	çok	güzel	bir	panel	yapıyoruz,	az	önce	çok	güzel	bir	

sunum	yaptı	sevgili	küçüklerimiz.	Bugün	en	büyük	konuklarımız	onlardı.	İsterdim	onların	

da	 biraz	 burada	 kalıp	 konuları	 dinlemelerini	 ama	 hemen	 ayrıldılar	 galiba.	 	 Kendilerine	

yokluklarında	 teşekkür	 ediyorum.	 Karşıyaka	 Belediyesi	 Çocuk	 Korosu	 çok	 anlamlı	 bir	

başlangıç	 yapmamıza	 vesile	 oldular.	 Konu	 başlığımız	 çocuklarımız.	Onları	 ve	 hocalarını	

tebrik	ediyorum	ve	sözlerime	başlamak	istiyorum.	Değerli	Barolar	Birliği	Yönetim	Kurulu	

Üyemiz	Gülcihan	Hanım,	çok	değerli	dekan	yardımcımız	Mustafa	Ruhan	Erdem,	çok	değerli	

hocalarımız,	çok	değerli	meslektaşlarım,	konuklar	hepinizi	saygı	ile	sevgi	ile	selamlıyorum.

	 Bugün	başlattığımız	Çocuk	Ceza	Adalet	Sisteminin	Güncel	Sorunları	Sempozyumu	

iki	gün	sürecek	ve	konu	enine	boyuna	ayrıntılı	olarak	incelenecek.	Konularında	çok	uzman	

hocalarımız,	Barolar	Birliği	Çocuk	Hakları	Merkezimizden	sorumlu	Yönetim	Kurulu	üyemiz,	

İzmir	Barosu	Sayın		Genel	Sekreterimiz	ve	aynı	zamanda	Çocuk	Hakları	Merkezi	Başkanımız	

İlke	Erol	ve	Çocuk	Hakları	Merkezimizin	çok	değerli	üyeleri	bugün	buradalar.	İzmir	Barosu	

Çocuk	Hakları	Merkezi	birçok	konuda	Türkiye’de	ilkleri	gerçekleştiren	bir	merkez.	Bugün	

de	aslında	bir	ilki	gerçekleştiriyoruz.	Programı	incelediğimizde	alanında	çok	ileri	seviyede	

görüş	sunabilen	ve	konuyu	çok	yakından	takip	edebilen	uygulayıcılar	ile	birlikte	çok	değerli	

konuşmacılarımız,	 hocalarımızın	 biraraya	 geldiğini	 görüyoruz.	 Bu	 iki	 günlük	 çalışma	

neticesinde	çocuk	ceza	adalet	sisteminin	güncel	 sorunları	enine	boyuna	tartışılacak	ve	

sonuç	bildirgesi	ile	de	kamuoyuna	bilgilendirici	bir	basın	bülteni	verilecektir.Böylece	İzmir	

kamuoyu,	 Türkiye	 kamuoyu	 ve	 dünya	 kamuoyu	 çocuk	 hakları	 konusunda	 Türkiye’deki	

uygulamaları,	eksiklikleri	 ve	yapılması	gerekenleri	öğrenecektir.	Bu	son	derece	değerli	

bir	çalışma	ve	bu	çalışmaya	katkı	veren	çok	değerli	genç	arkadaşlarımı	görüyorum.	Burada	

onları	 da	 bu	 katkılarından	 dolayı	 tebrik	 ediyorum.	 Ülkemiz	 gerçekten	 genç	 fikirlere,	

genç	düşüncelere	son	derece	ihtiyaç	duyuyor.	Şu	aşamada	hukukun	üstünlüğünü,	yargı	

bağımsızlığını,	demokrasiyi	savunmamız	gerekiyor.	Az	önce	küçüklerimiz,	Türkiye	Büyük	

Millet	Meclisi’nin	 açıldığını	 ve	padişahlığın	 son	bulduğunu,	 söyledikleri	 şarkılar	 ile	bize	

hatırlattılar.	 Gerçekten	 Cumhuriyet	 değerlerine,	 Atatürk	 ilke	 ve	 devrimlerine	 sonuna	

kadar	sahip	çıkmamız	gerektiğini	biliyoruz.	Sevindirici	olan	gençlerimizin,	çocuklarımızın	

da	 bunu	 biliyor	 olması	 ve	 bu	 yönde	 kalplerinin	 çarpıyor	 olması.	 Gerçekte	 Cumhuriyet	

değerlerine,	demokrasiye,	hukukun	üstünlüğüne,	yargı	bağımsızlığına,	basın	özgürlüğüne	

suya	olan	ihtiyacımız	gibi	ihtiyacımız	var.	Bu	nedenle	bugün	ve	yarın	yapılacak	çalışmalara	

katkı	 veren	başta	Yaşar	Üniversitesi’nin	değerli	 hocalarına,	Çocuk	Hakları	Merkezimize	

ve	 siz	 değerli	meslektaşlarımıza,	 konuklarımıza	 teşekkür	 ediyorum.	 Bu	 çalışmanın	 çok	

başarılı	geçeceğine	inanıyorum.	Hepinize	saygılar	sunuyorum.	
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BİLDİRİLER
BİRİNCİ	OTURUM

ÇOCUĞUN	SAĞLIKLI	YAŞAMA	VE	GELİŞME	HAKKI	İLE	ULUSLARARASI	
BOYUTUYLA	ÇOCUK	CEZA	ADALETİ

 Sunucu	Av.	Gözde	Uzsoy	:

	 Biz	 de	 hocamıza	 ve	 sayın	 başkanımıza	 teşekkür	 ederiz.	 Şimdi	 de	 artık	 ilk	

oturumumuza	başlıyoruz.	

	 İlk	oturumumuzun	konu	başlığı	 “Çocuğun	Sağlıklı	Yaşama	ve	Gelişme	Hakkı	 ile	

Uluslararası	Boyutuyla	Çocuk	Ceza	Adaleti”.	Oturumun	başkanlığını	yapmak	üzere	Sayın	

İzmir	Barosu	Genel	Sekreterimiz	ve	Çocuk	Hakları	Merkezimin	Başkanı	Avukat	İlke	Erol’u	

davet	ediyorum.	Ardından	da	çok	değerli	konuşmacılarımı	takdim	ediyorum;	Dokuz	Eylül	

Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Çocuk	ve	Ergen	Psikiyatrisi	Ana	Bilim	Dalı	Üyesi	Profesör	Doktor	

Özlem	Gencer,	Ege	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Çocuk	Sağlığı	ve	Hastalıkları	Ana	Bilim	Dalı	

Üyesi	 Doçent	 Doktor	 Feyza	 Umay	 Koç,	 Türkiye	 Barolar	 Birliği	 Çocuk	 Hakları	 Merkezi	

sorumlu	 üyesi	 Sayın	 Avukat	 Gülcihan	 Türe	 son	 olarak	 Dokuz	 Eylül	 Üniversitesi	 Hukuk	

Fakültesi	Sayın	Yardımcı	Doçent	Doktor	Tijen	Dündar	Sezer.

Oturum	Başkanı
Av.İlke	Erol

İzmir	Barosu	Genel	Sekreteri

	 Teşekkür	ediyorum	sevgili	meslektaşım	Gözde	Uzsoy’a.	Evet,	Sayın	Baro	Başkanım,	

değerli	Yönetim	Kurulu	üyesi	arkadaşlarım,	Sayın	Barolar	Birliği	Çocuk	Hakları	Merkezi	

Yönetim	 Kurulu	 Üyesi	 Gülcihan	 Türe,	 Yaşar	 Üniversitesini	 temsilen	 Hukuk	 Fakültesi	

hocamız	 Sayın	 Profesör	 Doktor	 Mustafa	 Ruhan	 Erdem	 merhaba.	 Değerli	 sivil	 toplum	

kuruluşları	 temsilcileri,	 bugün	 sempozyum	 boyunca	 bizimle	 olacak	 olan	 Türkiye’nin	

çeşitli	 barolarından	gelen	 sevgili	meslektaşlarım	ve	 İzmir	Barosu	üyesi	meslektaşlarım	

hepiniz	 hoş	 geldiniz.	 Bugün	 cuma	 ve	 son	 iş	 günü	olması	 nedeni	 ile	 ilk	 oturum	öğlene	
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kadar	biraz	sakin	geçecek,	bu	zaten	beklediğimiz	bir	şeydi.	Ancak	en	önemli	şeylerden	bir	

tanesini	de	aslında	bu	oturumda	konuşacağız.	Çünkü	çocuklar	ve	yaşam	hakkı	dendiğinde	

hepimizin	her	zaman	savunduğu	şey	çocuk	hakkı	insan	hakkıdır.	Az	önce	Ruhan	hocamın	

da	söylediği	gibi	aylar	öncesinde	bu	sempozyumu	planladık.	Sempozyum	programımızı	

gördüğünüzde	her	biri	birbirinden	çok	değerli	konuşmacılar,	katılımcılar	iki	gün	boyunca	

katkıda	bulunacaklar.	Sizler	de	soru	cevaplarınız	ile	lütfen	katkıda	bulunun.	Bu	kadar	ismi	

bir	araya	getirmek	taktir	edersiniz	ki	pek	kolay	değildi.	Uzun	bir	hazırlık	süreci	sonunda,	

umuyorum	 hepimiz	 için	 çok	 değerli	 bilgiler	 ile	 ayrılacağımız	 verimli	 bir	 sempozyum	

olur.	 Yarınki	 oturumlarımızda	 aynı	 zamanda	 bugün	 öğleden	 sonra	 ki	 oturumlarda	 da	

uygulamacılar	 aramızda	 olacak.	 O	 yüzden	 umarım	 bu	 sempozyumdan	 çıkacak	 sonuç	

hepimiz	 için	 ve	 ülkemizdeki	 çocuk	 hakları	 açısından	 bir	 ilerleme	 kaydedecek	 sonuca	

ulaşsın.	 Sonuç	 bildirgemiz	 gerekli	 mercilere	 iletilecektir.	 Az	 önce	 pırıl	 pırıl	 çocuklar,	

şarkılarıyla	 başkanımızın	 da	 söylediği	 gibi	 cumhuriyeti	 haykırdılar,	 o	 emanete	 sahip	

olduklarını	haykırdılar.	Biliyorsunuz	ki	uluslararası	sözleşmelerde	tüm	dünyanın	üzerinde	

mutabakata	 vardığı	 tek	 sözleşme	 çocuk	 hakları	 sözleşmesidir.	 Sözleşmede	 çocukların	

sadece	insan	olması	nedeni	ile	doğduğu	andan	itibaren	haklarından	bahsediliyor.	Onların	

sadece	çocuk	oldukları	için	bizim	korumamıza,		gelişimleri	için	de	dünyanın	daha	barışçıl	

daha	aydınlık	bir	yer	olmasına	 ihtiyaçları	var.	O	yüzden	şimdi	bu	oturumun	çok	değerli	

katılımcıları	gördüğünüz	gibi	gerek	tıbbi	anlamda,	gerek	hukuki	anlamda	çocuğun	yaşam	

hakkından	ne	anlıyoruz,	bunu	sizlerle	paylaşacaklar.	Çocuk	ceza	adalet	sistemi	içerisinde	

biliyorsunuz	ki	Pekin	Kuralları	var.	Onlardan	Tijen	Hocam	bahsedecek.	Gülcihan	Hanım,	

Barolar	 Birliği	 Çocuk	Hakları	Merkezinin	 neler	 yaptığından	 bahsedecek	 ve	 hocalarımız	

da	kendilerine	gelen	vakalar	üzerinden	paylaşımda	bulunacaklar.	Ben	tüm	sempozyumu	

hakikaten	büyük	bir	heyecanla	bekledim.	Umarım	sizler	için	de	öyle	olur,	ilk	sözü	Sevgili	

konuğum	Gülcihan	Hanım’a	veriyorum.

Av.	Gülcihan	Türe
TBB	Çocuk	Hakları	Merkezinden	Sorumlu	Yönetim	Kurulu	Üyesi

	 Merhabalar	ben	sözüme	öncelikle	geleceğimiz	olan	çocuklarımızın	sorunlarının	

iki	günlük	çalışmada	masaya	yatırılarak	çözüm	üretmek	için	emek	veren	değerli	İzmir	Baro	

Başkanımız	ve	manevi	kardeşim	Aydın	Özcan	Bey’e	bu	sempozyumu	düzenleyen	sevgili	

İlke	 ’ye	 teşekkür	 etmekle,	 sizlerle	 beni	 buluşturduğu	 için	 ve	 İzmir’de	 olmaktan	 ayrıca	

gurur	 ve	 onur	 duyduğumu	 belirterek	 sözlerime	 başlamak	 istiyorum.	 Geleceğimiz	 olan	

çocuklarımız	az	önce	de	bizlere	geleceğe	sahip	çıkacaklarını	şarkılar	ile	tekrar	hatırlattılar.	

Çocuk	 haklarını	 çocuklarımız	 doğmadan	 önce,	 doğumdan	 sonra	 gelişme	 sürecinde,	

sağlıklı,	 mutlu,	 eğitimli	 olarak	 yetiştirmek	 ailelerin	 olduğu	 kadar	 devletin	 de	 birinci	

görevidir.	 Bu	 nedenle	 biz	 çocuklarımızın	 hukukçular	 olarak	 barolarımızda	 tüm	 yetmiş	

dokuz	baromuzda	çocuk	hakları	komisyonları	ile	çalışmaktayız.	Türkiye	Barolar	Birliğinde	

de	 Türkiye’nin	 yedi	 bölgesinden	 temsilcilerle,	 çocuk	 hakları	 konusunda,	 çocuklarımızın	

geleceği	için	çalışmalar	yapmaktayız.	Çocuk	hakları	konusunda	çocuk	hukukunda	çalışan	

avukatlarımız	bunu	gönüllü	olarak	yapmaktalar	ve	gerçekten	yetmiş	dokuz	baromuzda	

çocuk	 haklarında	 çalışan	 avukatlarımız	 özverili	 şekilde	 katkı	 vermektedirler.	 Türkiye	

Barolar	Birliğinde	gerek	uluslararası	sözleşmelerin	hayata	geçirilmesi	gerek	barolarımızın	

çocuk	haklarında	çalışan	komisyonlara	destek	vermek	için	bir	sürü	projeler	geliştirmekte,	

uygulamaya	 geçirmektedir.	 Türkiye	 Barolar	 Birliği	 olarak	 en	 birinci	 vazifemiz	 avukat	

haklarının	yansıra	insan	hakları	ve	yüksek	hak	olan	çocuk	hakları	konusunda	gerek	yasal	

düzenlemelerin	 hazırlanması	 meclise	 sunulması	 ve	 oradan	 kamuoyu	 oluşturulması	

yönünde	çalışmalarda	bulunarak	 ilerlemeler	kaydetmektir.	Bunlar	da	“SILA”	projesi	adı	
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altında	Avrupa	Birliği	ile	birlikte	hazırladığımız	adli	yardımla	ilgili	adalete	erişim	projemizde	

en	son	Antalya’mızda	yetmiş	dokuz	baro	başkanımızın	ve	yetmiş	dokuz	baromuzun	çocuk	

hukuk	alanı	 çalışanları	 ile	 adli	 yargı	 çalışanları	Adalet	Bakanlığı	 ve	Avrupa	Birliği	 ile	 iki	

günlük	bir	çalıştay	yaptık.	Bu	çalıştayımızda	özellikle	kırılgan	guruplarda	çocuklarımız	ile	

ilgili	çocuk	hak	ve	ihlalleri	ile	ilgili	bir	yuvarlak	masa	çalışması	yapıldı.	Yabancı	konuklarımızın	

da	 büyük	 ilgi	 gösterdiği	 sorunlar	 ve	 çözüm	 önerilerimizin	 çıktıları	 Barolar	 Birliği	 web	

sayfamızda	 yayınlandı.	 Biz	 bu	 çıktıları	 ilgili	 bakanlıklara	 ve	 meclise	 sunarak	 çözümler	

üretiyoruz.	Yine	Türkiye	Barolar	Birliği	olarak	kasım	ayında	çocuk	cinsel	istismar	önleme	

dernekleri	 ile	birlikte	dört	günlük	bir	sempozyum	yaptık	bu	sanırım	ulusal	sempozyum	

Türkiye’de	yapılmış	olarak	belki	bu	ikincisi	olacak	başarılı	bir	sempozyumdu.	Üç	günüde	

insanlar	o	kadar	güzel	konular	seçilmişti	hangisine	gideceğiz	diye	koşuşturdular	zaman	

yetmedi.	Biz	bunun	dördüncü	gününde	UNICEF	ile	beraber	tüm	yetmiş	dokuz	baromuzun	

çocuk	 hukukunda	 çalışan	 yetkili	 arkadaşlarımızla	 bir	 günlük	 bir	 çalıştay	 yaparak	 çocuk	

hukukunda	çalışan	avukat	arkadaşlarımızın	barolardan,	 	Barolar	Birliğinden	beklentileri	

ve	sorunların	çözümü	çalışmaları	yaptık	burada	en	büyük	sorun	eğitim	ile	ilgili	olduğu	ve	

çocuk	hukukunda	çalışan	arkadaşlarımızın	donanımlarının	daha	da	desteklenmesi	sonucu	

ortaya	çıktığı	için	UNICEF	ile	yaptığımız	bir	protokol	gereği	öncelikle	akademisyenleri	de	

içerisine	koyarak	saha	çalışması	Antalya,	İzmir,	Ankara,	Antep	pilot	bölge	seçildi.	Ankara’da	

Türkiye	Barolar	Birliğinde	oluşturacağımız	ve	isteyen	barolarımıza	hukuk	desteği	verecek	

eğitici	 kadrosu	 oluşturulacak,	 isteyen	 barolarımıza	 eğitici	 yetiştirilmesi,	 isteyen	

barolarımıza	 da	 çocuk	 hukuku	 konusunda	 yapılması	 gerekenlerin	 eğitimi	 konusunda	

çalışmalar	 başlatılacaktır.	 Ben	 bir	 de	 bu	 Sıla	 Projesi	 ile	 Kanada’ya	 gittiğimizde	 çocuk	

haklarının	adalete	erişiminde	sadece	barolara	bırakılmadığını,	 sivil	 toplum	örgütlerinin	

çok	güzel	bir	şekilde	organize	olmuş	bir	şekilde	yerel	belediyeler	ile	okullar	ile	veliler	ile	

bir	 kurul	 oluşturularak	 yaptıkları	 broşürler,	 	 çağrı	 merkezleri	 ve	 değişik	 etkinlikler	 ile	

çocuk	 haklarını	 çocuk	 hukuku	 ile	 ilgili	 adalete	 erişimini	 sağlanma	 merkezi	 haline	

getirildiğini	 gördük.	 Demek	 ki	 bizim	 de	 artık	 sadece	 barolarımıza	 sadece	 sivil	 toplum	

örgütlerine	 değil,	 bu	 tip	 merkezler	 oluşturarak	 bakanlıktan	 da	 destek	 alarak	 çocuk	

haklarını	 ihlali	 ile	 ilgili	 gerek	 çocuklarımızı	 gerek	 yakınları	 gerek	 yöneticileri	 uyarmak	

görevimiz.	 Değişik	 kollardan	 çalışma	 yapmak	 gerektiğini	 göstermiştir.	 Yine	 bu	

çalışmalarımızda	tüm	barolarımızla	Türkiye	Barolar	Birliği	olarak	yapılması	gereken	her	

türlü	çocuk	hak	ve	ihlalleri	ile	omuz	omuza	mücadele	etmekteyiz.	Nerede	bir	çocuk	hakkı	

ihlali	olduğu	zaman	en	son	Karamandaki	cinsel	 istismar	olayına	bizzat	kendim	de	dahil	

olduğum	 için	 bütün	 barolarımız	 o	 çocukların	 haklarını	 korumak	 için	 adeta	 bir	 yarış	

içerisindeydiler.	 Benim	 orada	 tatbikî	 bu	 suçların	 suçlusunun	 ceza	 alması	 önemli	 ama	

orada	 asıl	 önemli	 olan	 özellikle	 hocalarımız	 bu	 konuda	 çalışmalarını	 anlatacaklarıdır.	

Cinsel	istismara	uğrayan	ve	maalesef	Türkiye’	de	özellikle	illegal	olarak	faaliyet	gösteren	

yurtlarda	kalan	ve	özellikle	yoksul	çocukların	dini	eğitim	de	alması	amaçlı	barındırılan	ve	

hiçbir	 denetimi	 olmayan	 yurtlardaki	 erkek	 çocuklarımıza	 cinsel	 istismarın	 sadece	

duyduğumuz	bir	iki	olay	ile	sınırlı	olmadığını	hemen	hemen	bu	tür	yerlerde	kalan	çocukların	

bu	tür	cinsel	tacizlere	maruz	olduğunu,	ama	ailelerin	bunları	sineye	çektiğini	ve	kamuoyu	

ile	paylaşılmadığını,	adliyeye	 intikal	etmediğini	görüyoruz.	Baro	başkanımızla	öncelikle	

bizi	bu	aileler	ile	buluşturmasını,	çocuklarımızın	önce	psikolojik	yönden	destek	verilmesi	

konusunun	 önemli	 olduğunu	 ceza	 bir	 şekilde	 halledilir	 ama	 o	 çocukların	 ve	 ailelerin	

yaşadığı	travmaların	ve	geleceğimiz	olan	bu	çocukların,	gerek	özel	hayatlarında	gerek	aile	

hayatlarında	neler	yaşayacaklarını	hocalarımız	zaten	anlatacaklar.	Bir	an	önce	bu	aileler	

ile	görüşüp	kendilerine	yardım	 için	 çalıştık	ama	maalesef	aileler	bizlerle	görüşmediler.	

Ben	başsavcı	bey	ile	görüştüğümde	biran	önce	tedbir	verilmesini	ve	bu	ailelerin	psikolojik	

destek	alınmasının	sağlanmasını	konuştuğumda	bu	bizim	görevimiz	değil	Aile	ve	Sosyal	
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Politikalar	Bakanlığı’nın	görevi	dedi.	Savcıların	da	görevidir,	mahkemelerin	de	görevidir,	

tedbir	kararı	da	alınabilir.		Baroların,		avukatların	ve	üçüncü	kişilerin	de	bu	tür	taleplerde	

bulunabilir.	 Bu	 nedenle	 burada	 bulunan	 katılımcıların	 çocuk	 hukukunda	 çalışan	 ya	 da	

çocuk	 hakları	 ile	 ilgili	 kişiler	 olduğunu	 gördüğüm	 için	 özellikle	 bu	 konuda	 yapılacak	

çalışmaların	çok	önemsenmesini	rica	ediyorum.	Hazırlamış	olduğumuz	dosyaları	hem	CHP	

genel	başkanı	hem	MHP	genel	başkanına	ilettik	ve	bunun	da	takipçisi	olacağız.	Ben	burada	

kısa	bir	şeye	değinmek	istiyorum.	Hocam	uluslararası	yasal	düzenlemelerden	bahsedecek,	

ben	önemsediğim	bir	konuyu	kısaca	açıklama	yapacağım.	Birleşmiş	Milletler	Çocuk	Hakları	

Komitesi	bireysel	başvuru	yok,	İnsan	Hakları	Mahkemesine	bireysel	başvurumuz	varken	

çocuk	hakları	 ile	 ilgili	 bir	bireysel	başvuru	mekanizması	bulunmadığı	bir	 süreçte	gerek	

devletlerarası	 hukukta	 daha	 etkili	 olması,	 çocukların	 haklarının	 korunması	 açısından	

Birleşmiş	Milletler’ce	kabul	edilmiş	bulunan	Çocuk	Haklarını	Dair	Sözleşmenin	başvuru	

usulüne	 ilişkin	 ihtiyari	 protokol	 Birleşmiş	 Milletler	 genel	 kurulunda	 19	 Aralık	 2011	

tarihinde	kabul	edilmiş	ve	imzaya	açılmıştır.	14	Nisan	2014	yılında	da	on	devlet	tarafından	

kabul	 edildiği	 için	 yürürlüğe	 girmiştir.	 Türkiye	 bu	 protokolü	 24	 Eylül	 2012	 yılında	

imzalamıştır.	 Sevindirici	 bir	 haber	 olarak	 2017’de	 de	 Türkiye	 Büyük	 Millet	 Meclisinde	

onaylanmıştır.	 Üçüncü	 bir	 evresi	 olan	 bu	 protokolün	Bakanlar	 Kuruluna	 onaylandıktan	

sonra	Birleşmiş	Milletlere	sunulmasından	itibaren	Türkiye’mizde	de	bu	protokol	yürürlüğe	

girmiş	olacaktır.	Ben	daha	yetkin	olan	hocalarımıza	sözü	bırakmak	istiyorum.	Ancak	son	

olarak	şunu	söylemek	istiyorum	ülkemiz	olağanüstü	bir	süreçten	geçmekte	maalesef	16	

Nisan	referandumundan	sonra	bir	hükümet	sistemi	değildir.	Biz	hukukçular	bu	anayasa	

değişikliğinin	 bir	 rejim	 değişikliği	 olduğunu,	 bunu	 ülkemizin	 gerek	 başkanlık	 sistemini	

tercih	eden	cumhurbaşkanı	ile	ilgili	çok	sakıncaların	olduğunu	anlattık.	Ama	asıl	sakıncanın	

ülkemizin	artık	bir	Irak	artık	bir	İran’a	artık	bir	Suriye’ye	dönüşeceğinin	çanlarının	çalındığı	

bir	süreç	olduğunu	ve	Suriyeli	çocukların	ülkemizde	yaşadığı	dramların	ve	botlarla	başka	

ülkelere	gitmeye	çalışan	çocukların	yaşadığı	bir	sürece	doğru	sürüklendiğimizi	maalesef	

görmekteyiz,	ancak	gerek	Türk	halkı	gerek	avukatlarımız	gerek	barolarımız	gerek	Barolar	

Birliği	 gerek	 üniversitelerimiz	 ve	 hep	 birlikte,	 dramatik	 duruma	 düşmemek	 için	 hep	

birlikte	 iyi	bir	mücadele	 ile	 çıkacağımız	umuduyla	bu	 sempozyumun	başarılı	 geçmesini	

diliyorum.	Çocuk	hukuku	konusunda	Türkiye	Barolar	Birliğinden	hangi	konuda	yardım	ve	

destek	almak	isterseniz	Türkiye	Barolar	Birliği	web	sayfamızda	iletişim	bilgilerimiz	vardır.	

Sizlere	 her	 konuda	 yardımcı	 olacağımız	 sözünü	 vererek	 hepinize	 teşekkür	 ediyorum,	

saygılar	sunuyorum.	

	 Av.İlke	Erol:
	 Heyecanımı	maruz	 görün	 lütfen.	 Konuşmamın	 başında,	 konuşmacımı	 tanıtmak	

için	bir	özgeçmiş	hazırlamıştım.	Onu	okumadan	sözü	vermişim	lütfen	beni	affedin.	Şimdi	

kısaca	size	kendisini	tanıtayım.	Avukat	Gülcihan	Türe;	Türkiye	Barolar	Birliği	Çocuk	Hakları	

Merkezi	 sorumlu	 Yönetim	 Kurulu	 üyesi.	 1981	 İstanbul	 Üniversitesi	 Hukuk	 Fakültesi	

mezunu,	1985-1988	yılları	arasında	hakimlik	görevi	yapmış,	1988	yılından	itibaren	Antalya	

Barosuna	kayıtlı	olarak	serbest	avukatlık	yapmaktadır.	2013-2017	dönem	Barolar	Birliği	

Yönetim	 Kurulu	 üyesi,	 aynı	 zamanda	 Çocuk	 Hakları	 Merkezi	 sorumlu	 Yönetim	 Kurulu	

üyesi,	 Adli	 Yardım,	 Yasa	 İzleme	 Kurul	 Başkanlığı	 görevini	 yürütmektedir.	 Kendisine		

konuşması	için	çok	teşekkür	ediyorum.	Yönetim	Kurulu	üyesi	olarak	görevi	ekim	ayında	

devraldığımda,	 başkanım	Çocuk	Hakları	Merkezi	 sorumluluğunu	bana	 verdikten	 sonra,	

Kasım	 ayında	 Barolar	 Birliğinin	 Çocuk	 Kongresi	 vardı.	 Benim	 için	 gerçekten	 çok	 güzel		

bir	 başlangıç	 olmuştu.	 Orada	 bu	 alanda	 çalışan	 birçok	 arkadaşla	 tanıştım.	 O	 yüzden	

Barolar	Birliği	nezdinde	teşekkür	ediyorum.	Basından,	bugünlerde	İzmir’de	özellikle	Kiraz	

ilçesinde	yaşananlar	ile	ilgili	çok	şey		izliyorsunuz.	İzmir	Barosu	Çocuk	Hakları	Merkezi	en	
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başından	beri	doğru	adımlar	atarak	oradaydı.	Merkezdeki	her	arkadaşım	sadece	İzmir	de	

değil	Türkiye’de	kamuoyuna	yansımış,	kamu	vicdanında	büyük	yankı	uyandırmış	davaların	

takipçisi	oluyor.	Türkiye’nin	her	yerine	gidiyoruz	bu	davalar	için.	Tüm	barolara	da	destek	

vermeye	 hazırız.	 Kendimizi	 geliştirebilmek	 için	 eğitimler	 yapıyoruz.	 Bu	 sempozyumda	

hem	alana	faydalı	bir	sonuç	elde	edebilmeyi,	hem	kendimizi		daha	da	geliştirmeyi,	daha	

donanımlı	 ,daha	 başarılı	 şeyler	 yapabilmeyi	 hedefledik.	 Sempozyumun	 hazırlıklarında	

görev	 alan,	 sevgili	 avukat	 arkadaşlarım	 Bedriye	 Kurtuluş	 Türk,	 Gözde	 Uzsoy,	 Neşem	

Batur’a	da	ayrıca	çok	teşekkür	ediyorum.	Şimdi	ikinci	oturum	konuğum	Yardımcı	Doçent	

Doktor	 Tijen	Dündar	 Sezer.	Dokuz	 Eylül	Hukuk	 Fakültesi	 öğretim	üyesi.	 	 Tijen	Dündar	

Sezer	1972	yılında	Tekirdağ’da	doğmuştur.	1994	hukuk	fakültesini	bitirmiştir.	Sezer,	1995	

yılında	Dokuz	 Eylül	Üniversitesi	Hukuk	 Fakültesi’nde	 araştırma	 görevlisi	 olarak	 göreve	

başlamıştır.	1995	yılında	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	Kamu	Hukuku	

bölümünde	yüksek	lisans	eğitimine	başlayan	Sezer,	eğitimini	Anayasa	Hukuku	Açısından	

Yaşam	 Hakkı	 konulu	 yüksek	 lisans	 tezi	 ile	 tamamlamış	 ve	 kamu	 hukuku	 bilim	 uzmanı	

unvanını	 almıştır.	 1988	 yılında	 Dokuz	 Eylül	 Üniversitesi	 Sosyal	 Bilimler	 Enstitüsünde	

doktora	eğitimine	başlamıştır.	2005	yılının	Ocak	ayında	doktora	tezi	kabul	edilen	Sezer	

kamu	hukuku	bilim	doktoru	unvanını	almış,	aynı	yılın	sonunda	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	

Hukuk	 Fakültesi	 Anayasa	 Hukuku	 Ana	 Bilim	 Dalına	 yardımcı	 doçent	 doktor	 olarak	

atanmıştır.	 2014	Haziran	 ayında	 İsveç	 Stockholm	Üniversitesinde	 konuk	 öğretim	 üyesi	

olarak	bulunmuştur.	Anayasa	hukuku,	insan	hakları,	kadın	hakları	ve	kadın	erkek	eşitliği	

alanlarında	çeşitli	makaleleri	yayınlanmıştır.	Ulusal,	uluslararası	tebliğleri	bulunmaktadır.	

Aynı	 zamanda	 Karşıyaka	 İlçe	 İnsan	 Hakları	 Kurulu	 üyesidir.	 Ben	 şimdi	 sözü	 değerli	

konuğuma	bırakıyorum.	

Yard.Doç.Dr.Tijen	Dündar	Sezer
Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi

	 Değerli	konuklar	öncelikle,	İzmir	Barosuna	ve	Yaşar	Üniversitesine	bu	toplantıyı	

düzenledikleri	için	teşekkür	ederim.	Günün	sürprizi	çocuklardı,	çocuklara	da	çok	teşekkür	

ederim.	23	Nisan	dolayısıyla	bir	kez	daha	Ulu	Önder	Atatürk’ü	saygı	ve	sevgiyle	anmak	

istiyorum.	Şimdi	çocuk	hakları	ile	ilgili	olarak	yıllar	önce	bir	film	izlemiştim	ve	bu	filimin	

sonunda	dünyadaki	en	büyük	kötülüğün	çocuklara	karşı	 işlendiğine	dair	bir	 ifade	vardı.	

Gerçekten	en	büyük	kötülük	çocuklara	karşı	yapılandır	çünkü	çocuklar	kendilerine	karşı	

bir	kötülük	yapıldığında	çaresizdirler,	savunmasızdırlar,	yol	bulamazlar	ve	bu	kötülüğün	

içinden	çıkacak	donanıma	sahip	değildirler.	Dünya	nüfusunun	yarısı	çocuk,	Türkiye’de	de	

nüfusun	yaklaşık	üçte	birini	çocuklar	oluşturmaktadır.	Dünyada,	sokakta	yaşayan	çocuk	

sayısı	doksan	milyon.	Her	yıl	iki	milyon	çocuğun	kaçırılarak	satıldığı	tahmin	edilmektedir.	

Kayıp	 kız	 ve	 erkek	 çocukları,	 organ	 mafyasında	 veya	 fuhuş	 ticaretinde	 paraya	

dönüştürülmektedir.	Dünyada	yedi	sekiz	kişiden	biri	açlık	çekmektedir.	Ve	bu	oran	içinde	

en	riskli	gurup	çocuklarıdır.	Her	yıl	yedi	milyon	çocuk	beş	yaşına	gelmeden	ölmektedir.	

Türkiye’de	yine	yaklaşık	yirmi	üç	milyon	çocuk	var,	kimsesiz	çocuk	sayısı	en	az	sekiz	yüz	

bin.	 Türkiye’de	 üç	 evlilikten	 biri	 çocuk	 evliliğidir.	 Yaklaşık	 bir	 milyon	 çocuk	 işçi	

bulunmaktadır.	Yine	hane	halkı	büyüdüğü	 için,	yoksulluk	arttığı	 için	ülkemizde	yaklaşık	

yoksul	kişilerin	yüzde	kırk	beşi	çocuktur.	Ben	bu	sempozyumda	çocuk	hakları	ile	ilgili	ve	

çocuk	hakları	korunması	ile	ilgili	uluslararası	gelişmelerden	bahsetmek	istiyorum	ve	yine	

bu	 tebliğ	 sonunda	anayasal	bir	 çerçeve	çizmek	 istiyorum.	Oturumun	konusu	yaşam	ve	

gelişme	hakkı	olduğu	için	özellikle	yaşam	ve	gelişme	hakkı	ile	ilgili	içtihatlara	yer	vermek	

istiyorum,	 uluslararası	 programların	 içtihatlarına	 yer	 vermek	 istiyorum.	 Şimdi	 çocuk	

hakları	insan	hakları	içinde	bir	alandır.	İnsan	hakları	düşüncesi	18.	Yüzyıl	sonundan	itibaren	
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pozitif	 hukuk	 belgelerine	 aktarılmaya	 başlanmıştır.	 Yani	 bin	 yedi	 yüzlerin	 sonlarından	

sonra	dünyada	anayasalar	yapılmaya	başlanmıştır.	Yazılı	anayasalar.	Bu	yazılı	anayasalarda,	

insan	 hakları	 tek	 tek	 garanti	 edilerek	 devlet	 iktidarı	 sınırlandırılmaya	 çalışılmıştır.	 İlk	

anayasalarda	garanti	edilen	haklar;	yaşam	hakkı,	mülkiyet	hakkı,	özel	yaşam	üzerinde	hak	

gibi.	Ulusal	düzeyde	önce	temel	haklar	korunmuştur.	Ancak	ulusal	düzeyde	temel	hak	ve	

özgürlüklerin	korunmasının	yeterli	olmadığı	anlaşılınca	özellikle	ikinci	dünya	savaşındaki	

deneyimden	 sonra	 insan	 hakları,	 uluslararası	 alanda	 korunma	 aşamasına	 geçilmiştir.	

Uluslararası	 örgütler	 çerçevesinde	 bildiriler,	 belgeler	 daha	 da	 önemlisi	 uluslararası	

sözleşmeler	 yapılmış,	 koruma	 mekanizmaları	 oluşturulmuştur.	 İlk	 anayasalara	

baktığımızda,	 uluslararası	 sözleşmelere	 baktığımızda,	 anayasalarda,	 uluslararası	

sözleşmelerde,	haklar	kategoriler	olarak	garanti	edilir,	 yani	 ilk	önceleri	 çocuklara	özgü	

haklar	anayasalarda	yer	almamıştır.	Fakat	bu	yaklaşım	kadınlar,	çocuklar,	engelliler	gibi	

dezavantajlı	 grupların	 sorunlarına	 çözüm	 üretememişlerdir.	 Bunun	 üzerine	 özelikle	

uluslararası	düzeyde	dezavantajlı	gruplar	için	yetmişlerin	sonunda	itibaren	kadınlar	için	

çocuklar	 için	 engelliler	 için	 spesifik	 çalışmalar	 yapılmaya	 başlanmıştır.	 Aslına	 bakılırsa	

çocuklar	 insan	 haklarına	 sahiptirler,	 yani	 çocuklar	 için	 özel	 düzenleme	 yapılmasa	 da	

anayasalarda,	 uluslararası	 sözleşmede	 yazan	 haklardan	 çocuklar	 yararlanırlar.	 Ancak	

insan	hakları	alanı	içinde	spesifik	çocuk	hakları	yaklaşımı	çocukların	özelliklerini	dikkate	

alarak,	onların	insan	haklarından	daha	etkili	bir	biçimde	yararlanmasını	sağlar.	Çocuklar	

dezavantajlı	bir	grup	olduğu	için	devletin	çocukların	insan	haklarının	sağlanmasında	farklı	

ve	ek	yükümlülükleri	olmaktadır.	Ben	öncelikle	uluslararası	 insan	hakları	boyutunu	ele	

almak	istiyorum.	Çocuk	haklarının	uluslararası	boyutunu	anlatırken,	uluslararası	hukukun	

normatif	 ve	 içtihatif	 kaynakları	 karşımıza	 çıkacak.	 Uluslararası	 hukukun	 normatif	

kaynakları	uluslararası	 sözleşmeler	ve	uluslararası	belgelerdir.	Uluslararası	 sözleşmeler	

taraf	devletler	tarafından	bağlayıcıdır.	Bir	de	İnsan	Hakları	Evrensel	Bildirgesi	gibi	Pekin	

İlkeleri	gibi	o	tarz	kararlar	belgeler	onlar	bağlayıcı	değildir	ülkeler	açısından	ama	manevi	

etkileri	vardır,	insan	haklarını	standartlaştırırlar,	uluslararası	belgeler,	bildiriler.	Bir	de	bu	

uluslararası	sözleşmelerin	kurmuş	olduğu	denetim	mekanizmaları	vardır.	Bunların	ürettiği	

kararlara	da	biz	içtihati	kararlar	diyoruz.	İçtihati	kaynaklara	baktığımızda	da	Avrupa	İnsan	

Hakları	Mahkemesi	gibi	yargı	organlarının	kararları	taraf	devletler	açısından	bağlayıcıdır.	

Bir	de	Birleşmiş	Milletler	sözleşmelerinin	kurmuş	olduğu	insan	hakları	komiteleri	vardır	

mesela	Çocuk	Hakları	Komitesi	de	bunlardan	biridir.	Bu	komitelerin	hukuki	niteliği	yarı	

yargısal	organ	olmalardır	ve	bunların	kararları	bir	mahkeme	kararı	gibi	bağlayıcı	değildir,	

ancak	taraf	devletlerde	etki	doğururlar.	Şimdi	çocuk	haklarının	içtihati	kararlar	ve	normatif	

kararlar	 çerçevesinde,	 normatif	 kaynak	 olarak	 ilk	 karşımıza	 çıkan	 bildiri	 1924	 yılında	

Milletler	Cemiyetince	kabul	edilmiştir.	Ve	o	bildirinin	birinci	maddesinde	çocuğun	gelişme	

hakkına	 sahip	olduğu	bildirilir.	Birinci	madde	der	 ki;	 çocuğa	hem	bedensel	hem	 ruhsal	

açıdan	normal	gelişmesi	için	gerekli	bütün	olanaklar	sağlanmalıdır.	Bu	yirmi	dört	tarihli	

çocuk	hakları	bildirisi	eski	bir	bildiri.	 İkinci	dünya	savaşından	sonra	uluslararası	örgütler	

kurulmaya	 başlanmıştır.	 Dünya	 çapında	 Birleşmiş	 Milletler	 ve	 bölgesel	 düzeyde	 bizim	

açımızdan	önemli	olan	Avrupa	Konseyi	kurulmuştur.	Avrupa	Konseyi	1949’da	kurulmasını	

takiben,	1950	yılında	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi	imzalanmıştır.	Bu	en	çok	bilinen	bir	

sözleşmedir.	Burada	klasik	haklar	garanti	edilir,	yaşam	hakkı,	özel	yaşam	üzerindeki	hak,	

kişi	özgürlüğü	ve	güvenliği,	dernek	kurma	özgürlüğü,	düşünceyi	açıklama	özgürlüğü	bu	

sözleşmedeki	bütün	haklardan	çocuklar	yararlanır.	Ancak	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi	

eski	 tarihli	 bir	 sözleşme	 olduğu	 için	 çocuklara	 özgü	 bir	 yaklaşım	 benimsenmemiştir.	

Sözleşmede	çocuk	hakları,	çocuklara	özgü	haklar	bulunmamaktadır.	Sözleşmedeki	bütün	

haklardan	 çocuklar	 yararlanır,	 çocuklar	 sözleşmedeki	 bu	 haklara	 ilişkin	 Avrupa	 İnsan	

Hakları	Mahkemesine	başvuru	yapabilirler.	Sözleşmenin	diğer	sözleşmelerden	ayrılan	en	
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önemli	özelliği	hepimizin	bildiği	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi	bir	mahkeme	kurmuştur	

ve	bireylere	sözleşmede	yer	alan	haklarının	ihlal	edildiği	iddiasıyla	mahkemeye	başvuru	

kararı	 almıştır.	 Mahkemenin	 sonucunda	 devletler	 mahkûm	 edilebilir.	 Şimdi	 Birleşmiş	

Milletler	 düzeyine	 döndüğümüzde	 Birleşmiş	Milletler	 de	 kurulmasını	 takiben	 1948’de	

İnsan	Hakları	Evrensel	Bildirisini	ilan	etmiştir.	Burada	herkese	yönelik	haklar	verilir,1959	

yılında	da	Çocuk	Hakları	Bildirisi	kabul	edilmiştir	ancak	konuşmanın	başında	da	belirtildiği	

gibi	 Çocuk	 Hakları	 Bildirisi	 birer	 sözleşme	 olmadığı	 için	 bağlayıcı	 nitelikte	 değildirler.	

Bunların	 ardından	Birleşmiş	Milletler	 de,	 çocuk	 haklarının	 korunması	 için	 bir	 sözleşme	

yapılmasını	önerir.	Çabalar	başlamıştır	almış	altıdan	itibaren	önemli	sözleşmelerin	kabul	

edildiği	ve	seksen	dokuzda	da	Çocuk	Hakları	Sözleşmesi	kabul	edilmiştir	ve	Türkiye	doksan	

dörtten	 beri	 taraftır.	 Tabi	 ki	 bu	 çocuk	 haklarının	 anayasasıdır.	 Dünya	 açısından	 çok	

önemlidir.	Çocuklar	için	bir	devrim	niteliğindedir.	Sözleşmenin	en	önemli	özelliklerinden	

biri	 yani	 somut	 olarak	 belirtilen	 konuşmanızda	 belirttiğiniz	 gibi	 en	 çok	 onaylanan	

sözleşmedir.	 İnternette	 çocuk	 hakları	 sözleşmesine	 dair	 bir	 harita	 var,	 	 ona	 baktığınız	

zaman	bir	istisna	dışında	Birleşmiş	Milletlere	üye	bütün	ülkelerin	onayladığını	görüyoruz.	

Tek	istisnası	Amerika	Birleşik	Devletleri	imzalamış	ama	on	beş	yirmi	yıldır	onaylamamış.	

Mesela	Obama	bu	sözleşmenin	onaylanmamasını	utanç	verici	olarak	gördüğünü	söylemiş	

ama	yine	de	onaylamamış,	kadın	hakları	sözleşmesini	de	uzunca	bir	süre	Amerika	Birleşik	

Devletleri	onaylamamıştı.	İhlallerin	tespit	edilmemesine	bağlayabiliriz	belki.	Sözleşme	bir	

denetim	organı	kurmaktadır;	Çocuk	Hakları	Komitesi.	Komitenin	yetkilerine	çocuk	hakları	

maddelerinden	sonra	gelmek	 istiyorum.	Bu	Çocuk	Hakları	Komitesi	 ilk	oturumlarından	

itibaren	 çocuk	 haklarına	 ilişkin	 dört	 tane	 temel	 ilke	 tespit	 etmiştir.	 Ayrımcılık	 yasağı,	

çocuklara	 hiçbir	 şekilde	 ayrımcılık	 yapılmaması,	 mutlaka	 çocuğun	 yüksek	 yararının	

gözetilmesi	sözleşmede	yer	alan	bir	 ilkedir.	Çocuğu	yaşam	ve	gelişim	hakkı	ve	çocuğun	

görüşünün	 alınması	 ilkesi	 sözleşmeye	 hâkim	 olan	 ilkelerdir.	 Sözleşmenin	 kapsamına	

baktığımızda	birinci	madde	uyarınca	on	sekiz	yaşında	her	insan	çocuktur,	ikinci	maddede	

ayrımcılık	yasağı	vardır,	üçüncü	madde	çocuğu	yüksek	yararının	gözetilmesidir,	dördüncü	

madde	taraf	devletlere	hakların	 ilkelerin	yerine	getirilmesi	 için	her	alanda	tedbir	alma	

hükümlülüğü	getirmektedir	ve	beşinci	madde	de	anne	ve	babaların	haklarına	ve	ödevlerine	

saygı	 gösterilmesini	 düzenlemektedir.	 Altıncı	 maddeye	 baktığımızda	 bu	 oturumun	

konusunu	 oluşturan	 yaşam	 ve	 gelişme	 hakkını	 garanti	 etmektedir.	 Taraf	 devletler	 her	

çocuğun	temel	yaşama	hakkına	sahip	olduğunu	garanti	eder.	Yaşam	hakkının	kapsamını	

belirlemek	 daha	 kolay.	 Biraz	 sonra	 açıklama	 yapmaya	 çalışacağım	 fakat	 ikinci	 fıkrada	

devletlerin	 çocuğun	 ayakta	 kalması	 ve	 gelişmesi	 için	 mümkün	 olan	 asli	 yükümlüğü	

göstermesi	 garanti	 edilmektedir.	 Yani	 burada	 da	 gelişme	 hakkı	 çıkmaktadır.	 Altıncı	

maddeden	uzaklaşmadan	yaşam	alanının	kapsamı	ve	gelişme	hakkı	ile	ilgili	biraz	açıklama	

yapmak	istiyorum.	Dilde	hepimiz	söylüyoruz	yaşama	hakkına	sahibiz	ama	acaba	yaşama	

hakkı	 nedir?	 Yaşama	hakkının	 kapsamı	 nedir?	Benim	doktora	 tez	 danışmanım	 rahmetli	

Profesör	Doktor	Feyyaz	Gölcüklü,	her	zaman	haklar	ile	ilgili	bana	şunu	söylerdi;	içtihata	

bak	 derdi,	 sözleşmeler	 sadece	 yaşam	 alanını	 garanti	 ederler	 ama	 bunun	 içeriğinin	 ne	

olduğunu	biz	içtihatla	anlarız.	Doksanlı	yıllara	kadar	yaşam	hakkı	dendiğinde	yaşam	hakkı	

sadece	devletin	öldürmemesi	demekti	yani	yaşam	hakkı	söz	konusu	olduğunda	devletin	

yükümlülüğü	 hakka	 dokunmamaktı,	 	 yaşam	 hakkına	 devlet	 dokunmazsa	 insanlar	

yaşamlarını	sürdürebilirdi.	Ancak	bin	dokuz	yüz	doksanlı	yıllardan	itibaren	insan	hakları	

hukukunda	çok	önemli	gelişmeler	yaşanmıştır	ve	devletlerin	yaşam	hakları	gibi	negatif	

statü	 hakları	 söz	 konusu	 olduğunda	 da	 pozitif	 yükümlülükleri	 olduğu	 kanıtlanmaya	

başlamıştır.	 	 Bugün	 artık	 yaşam	 hakkı	 söz	 konusu	 olduğunda	 devlet	 artık	 sadece	

dokunmuyorum,	 öldürmüyorum	 diyemez,	 mutlaka	 yaşam	 hakkı	 ile	 ilgili	 pozitif	

yükümlülükleri	 yerine	 getirmesi	 gerekmektedir.	 Bugün	 içtihat	 ışığında	 devlet	 neleri	
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yerine	getirecek,	neleri	koruyacak,	üçüncü	kişilere	karşı	kişi	yaşamını	koruyacak,	tehditlere	

karşı	koruma	görevini	yerine	getirecek,	etkili	soruşturma	yapacak,	cezalandırma	görevini	

yerine	 getirecek.	 Bugün	 artık	 devletler	 üçüncü	 kişilerin	 ihlallerini	 de	 önlemek	 ile	

yükümlüdürler.		Bununla	ilgili	birkaç	somut	örnek	vermek	istiyorum.	Avrupa	İnsan	Hakları	

Mahkemesi	 içtihatlarında	 yaşam	 hakkı	 konusunda	 devletin	 yükümlülüğü	 nereye	 kadar	

gitmektedir?	Çocuklar	 ile	 ilgili	 2007	 tarihli	 Slovakya	devletine	karşı	 kararına	konu	olan	

olayda	 kadın	 ve	 çocuklar	 kocadan	 şiddet	 görmektedirler.	 Kadın	 mütemadiyen	 kocası	

tarafından	dövülmektedir.	Polise	yapılan	şikâyetler	vardır	ama	şikâyetler	geri	çekilmiştir.	

Nihayetinden	kadın	değil	ama	iki	çocuk	koca	tarafından	öldürülmüştür.	Burada	öldüren	

bir	 devlet	 ajanı	 değil.	 Ancak	 Avrupa	 İnsan	 Hakları	 Mahkemesi	 devletin	 çocukları	

korumamasından	 dolayı	 sözleşmenin	 ikinci	 maddesinin	 yaşam	 hakkı	 ilkesinin	 ihlal	

edildiğine	 karar	 verilmiştir.	 Yani	 şikâyetler	 varsa	 devlet	 bunları	 dikkate	 alıp	 çocukları	

korumak	zorundaydı.	Bir	başka	karar	yine	çocukların	yaşam	hakları	ile	ilgili	R.	R.	Diğerleri	

Macaristan’a	 karşı	 kararı.	 Burada	 baba	 ceza	 evindedir	mafya	 ile	 ilgili	 bir	 suçtan	 dolayı	

hapistedir.	 Kendisi	 karısı	 ve	 çocukları	 tanık	 koruma	 programındadır.	 Fakat	 Macaristan	

devleti	sebep	göstermeden	bunları	tanık	koruma	programında	çıkarmıştır.	Böylece	mafya	

açısından	 tehdit	 edilebilir	 hale	 gelmiştir	 aile.	 Burada	 kadın	 ve	 çocuklar	 açısından	

sözleşmenin	ikinci	maddesinin	ihlal	edildiği	tespit	edilmiştir,	kişiler	ölmemesine	rağmen	

tanık	koruma	programından	kadın	ve	çocukların	çıkarılması	yaşam	hakkına	yönelik	gerçek	

bir	 risk	 oluşturmuştur.	 Macar	 hükümeti	 tehditleri	 göz	 önüne	 almamıştır.	 2013	 tarihli	

Bulgaristan’a	karşı	bir	karar	var.	Fiziksel	ve	zihinsel	engelli	çocukların	kaldığı	bir	yurtta,	

Bulgaristan’da	dört	ay	içinde	beş	tane	çocuk	ölmüştür.	Bu	çocukların	ölme	sebebi	yetersiz	

beslenme,	temel	ihtiyaç	sıkıntısı	ve	soğuk	olmuştur	ve	sözleşme	Bulgaristan’a	çocukların	

hayatını	 korumadığı	 için	mahkûm	 etmiştir,	 ikinci	madde	 ihlali.	 Dolayısıyla	 yaşam	 hakkı	

konusunda	devlet	mutlaka	koruma,	önleme,	soruşturma,	cezalandırma	ve	tazmin	etme	

yükümlülüklerini	 yerine	 getirmek	 zorundadır.	 Altıncı	 maddede	 gelişme	 hakkından	

bahsetmektedir.	Gelişme	hakkı	açıkçası	sınırları	belirli	olan	bir	hak	değildir.	Klasik	insan	

hakları	 sözleşmelerinde	 yer	 almaz.	 Çocukların	 ruhsal	 ve	 bedensel	 açıdan	 gelişmelerini	

işaret	eder.	Aslında	çocuğun	gelişmesi	sözleşmedeki	diğer	hakların	yerine	getirilmesi	ile	

doğan	bir	sonuçtur.	Sözleşmedeki	diğer	haklar	ile	gelişme	hakkının	çok	yakın	bir	 ilişkisi	

vardır.	Örneğin	çocuğun	suiistimale	karşı	korunması,	kötü	muameleye	karşı	korunması,	

cinsel	sömürüye	karşı	korunması,	eğitim,	sağlık	gelişme	hakları	ile	alakalıdır.	Peki,	son	beş	

dakika	bir	karar	örneği	vereyim	gelişim	hakkıyla	alakalı,	bu	ilginç	bir	karar	Avrupa	İnsan	

Hakları	Mahkemesi	vermiş	2005	yılında	Fransa’ya	karşı.	Pek	çok	ülkede	görülen	bir	pratik,	

Togo	vatandaşı	bir	 çocuk	Fransa’ya	geldikten	sonra	Fransa’da	bir	evde	hizmetçi	olarak	

tutulmuştur.	 Pasaportu	 kendisine	 verilmemiştir.	 Hiçbir	 ücret	 almadan	 günde	 on	 saat	

çalışmıştır.	 Bu	 uygulamanın	 ardından	 bu	 aile	 Fransa’da	 herhangi	 bir	 cezaya	 tabi	

tutulmamıştır.	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi,	Fransa’nın	bu	aileyi	cezalandırmamasını	

sözleşmenin	dördüncü	maddesi	ihlali	yani	kulluk	kölelik	yasağının	ihlali	olarak	görmüştür.	

Tecavüz,	 taciz	 gibi	 davalarda	 yargılama	 sürecinin	 çok	 uzun	 olması	 etkili	 soruşturma	

yapılmaması	 gibi	 sebepler,	 üçüncü	 madde,	 beşinci	 madde	 ihlallerine	 yol	 açmaktadır.	

Sözleşmede	altıncı	ve	kırkıncı	maddelerde	birçok	hak	garanti	edilmektedir.	Özel	yaşamdan	

tutun	 düşünce	 özgürlüğüne,	 sağlık	 hakkından	 eğitim	 hakkına,	 dokuzuncu	 maddede	

suiistimalden	koruma	hakkı,	otuz	yedinci	maddede	işkence	ve	kötü	muameleden	koruma	

hakkı	ve	kırkıncı	maddede	özellikle	bu	sempozyumun	konusu	olan	çocuk	ceza	adaleti	ile	

ilgili.	 Kırkıncı	madde	 adil	 yargılanma	 hakkı	 ve	 çocuğa	 özgü	 adalet	 sisteminin	 ilkelerini	

içermektedir.	 Oldukça	 ayrıntılı	 bir	 maddedir	 kırkıncı	 madde	 dolayısıyla	 çocuk	 ceza	

adaletinin	 temel	esasları	 bu	maddede	yer	 almaktadır.	 Sözleşmenin	denetim	haklarının	

Çocuk	 Hakları	 Komitesi	 olduğunu	 söylemiştim.	 Çocuk	 Hakları	 Komitesinin	 üç	 tane	
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işlevinden	çok	kısa	bahsedeceğim.	Çocuk	Hakları	Komitesinin	temel	denetim	mekanizması	

rapor	 usulüdür.	 Sözleşmeci	 devletler	 periyodik	 olarak	 rapor	 sunarlar	 Çocuk	 Hakları	

Komitesine,	Komite	de	bu	rapora	karşı	gözlemlerini	belirtir.	İkinci	denetim	mekanizması	

hocamın	 oturumun	 başında	 belirttiği	 bireysel	 başvuru	 mekanizmasıdır.	 Çocuk	 Hakları	

Sözleşmesine	 ek	 protokol	 Çocuk	 Hakları	 Komitesine	 bireysel	 başvuru	 yapma	 imkânı	

getirmiştir.	 Bu	 sözleşme	 yürürlüğe	 girmiştir.	 Türkiye’miz	 taraf	 değildir	 ama	 hocamın	

belirttiği	gibi	uygun	bulma	kanunu	çıkarılmıştır.	Türkiye	bu	ek	protokole	taraf	olduktan	

sonra	 sözleşmeci	 devletlerde	 yaşayan	 kişiler	 çocuk	 haklarının	 ihlal	 edildiği	 iddiasıyla	

Çocuk	Hakları	Komitesine	başvuru	yapabilirler.	Bu	etkili	bir	yoldur,	özellikle	Avrupa	İnsan	

Hakları	Mahkemesinden	sonuç	alınamayacak	durumlarda	bu	komiteye	başvuru	yapılabilir.	

Çocuk	adaleti	ile	ilgili	Komitenin	bir	genel	yorumu	var	sadece	not	düşeyim	10	no’lu	genel	

yorum.	Burada	da	temel	ilkeler	belirtilmiştir.	Bu	Pekin	İlkelerinden	sonra	alındığı	için	bu	

yorum	daha	günceldir.	Komitenin	şu	ana	kadar	çıkardığı	toplam	yirmi	tane	genel	yorum	

vardır	 çocuk	 ceza	 adaleti	 ile	 ilgili	 son	 bir	 dakikada	 da	 söyleyeyim.	 Başka	 uluslararası	

sözleşme	yok	ama	Birleşmiş	Milletlerin	ve	Avrupa	Konseyinin	nezdinde	alınan	bir	takım	

karar	ve	 ilkeler	vardır.	Birleşmiş	Milletler	Genel	Kurulunun	aldığı	 ilkeler,	kararlar,	Riyad	

İlkeleri,	Pekin	Kuralları	ve	Havana	Kurallarıdır.	Yine	Avrupa	Konseyi	çerçevesinde	çocuk	

suçlarının	önlenmesi	ve	çocuk	suçlarına	ilişkin	pek	çok	tavsiye	kararı	alınmıştır.	Teşekkür	

ederim.	

	 Av.İlke	Erol:
	 Teşekkür	 ediyorum	 Tijen	 Hocam.	 Gerçekten	 bizim	 de	 davalarda,	 en	 çaresiz	

kaldığımız	 zamanlarda,	 sığındığımız	 sözleşmeler	 bunlar.	 Uluslararası	 sözleşmelerin	

uygulamada	 kullanılmasını	 çok	 önemsiyoruz.	 Çocuk	 ölümleri	 ne	 yazık	 ki	 Türkiye’de	 ve	

dünyada	çok	önemli	boyutlarda.	Hemen	yanı	başımızda	bir	savaş	yaşanıyor	ve	orada	birçok	

çocuğun	hayatını	 kaybettiğini	 biliyoruz.	 Şu	 an	elimizde,	bugüne	yetiştirmek	 için	büyük	

çaba	 sarf	 ettiğimiz	 bültenimiz	 çıktı,	 23	Nisan	özel	 sayısı.	Değerli	 yazıları	 ile	 arkadaşlar	

katkıda	bulundular.	Sevgili	Hasan	Erdoğan’ın	mülteci	çocuklar	ile	ilgili	bir	yazısı	var	lütfen	

okuyun.	Gerçekten	onlar	da	çok	özel	şeyler	yaşıyorlar.	Bir	çocuğun	bunlara	maruz	kaldığını	

görmek,	 hepimiz	 için	 iç	 acıtıcı	 bir	 durum.	Bültenin	birçok	 fotoğrafı	 da	Hasan	beye	 ait,	

kendisine	verdiği	destek	için	teşekkür	ediyorum.	Bültenin	hazırlanmasında	emeği	geçen	

arkadaşlarıma	da	teşekkür	ediyorum.	Çocuk	Hakları	Merkezlerine	en	çok	başvuru	cinsel	

istismar	 nedeni	 ile	 geliyor.	 Gerçekten	 bir	 hukukçu	 olarak	 çocuğun	 haklarını	 korumak	

ve	 geleceğe	 sağlam	 bakabilmesini	 sağlamak	 için	 birçok	 şey	 yapmak	 gerekiyor.	 Çeşitli	

eğitimler	sağlıyoruz.	Tıbbi	boyutu	ile	az	sonra	söz	vereceğim	sevgili	Feyza	Umay	Koç	bize	

cinsel	istismardan	bahsedecek.	Kendisini	tanıtmak	istiyorum.	Doçent	Doktor	Feyza	Umay	

Koç	Ege	Üniversitesi	Çocuk	Sağlığı	Ana	Bilim	Dalı	uzmanı	ve	öğretim	üyesi.1975	Nazilli	

doğumlu,	1997	yılında	Ege	Üniversitesi	Tıp	Fakültesinden	mezun	oldu.	1998-2003	yılları	

arasında	 Tepecik	 Eğitim	 ve	 Araştırma	 Hastanesi	 Çocuk	 Sağlığı	 ve	 Hastalıkları	 dalında	

uzmanlık	 eğitimi	 aldı.	 Aralık	 2006	 yılında	 Ege	 Üniversitesi	 Tıp	 Fakültesi	 Çocuk	 Sağlığı	

ve	Hastalıkları	Ana	Bilim	Dalı	 sosyal	pediatride	uzman	hekim	olarak	 çalışmaya	başladı.	

Kasım	2010,	10	Mayıs	2011	tarihleri	arasında	Oklahoma,	Amerika	Birleşik	Devletlerinde	

Profesör	Doktor	Resmi	Oral’ın	yanında	çocuk	istismarı	konusunda	eğitim	aldı.	Mart	2015	

tarihinde	doçentlik	 unvanını	 kazanarak	 çalışmalarına	devam	etti.	Aynı	 zamanda	Sosyal	

Pediatri	 Derneğinde	 yönetim	 kurulunda	 ve	 Ege	 Üniversitesi	 Çocuk	 Koruma	 Biriminde	

görev	yapmaktadır.	Çocuk	Koruma	Biriminde,	çocuk	istismarı	olduğun	anlaşılan	vakaların	

tıbbi	takibi	yapılmaktadır.	Şimdi	sözü	kendisine	bırakıyorum.

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı
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Doç.Dr.Feyza	Umay	Koç
Ege	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Çocuk	Sağlığı	ve	Hastalıkları	Anabilim	Dalı

	 Herkese	merhaba	diyerek	başlıyorum,	organizasyonda	bana	da	yer	verdiğiniz	için	

teşekkür	ediyorum.	İlke	hanım	ben	cinsel	istismardan	bahsetmeyeyim	o	ayrı	bir	oturum	

konusu	 ben	 kısaca	 yaşam	 hakları	 ile	 ilgili	 ne	 gibi	 etkileri	 olabiliyor	 şeklinde	 genel	 bir	

sunum	 yapmayı	 hedefledim.	 Yasalar	 tabi	 çocuğun	 gelişme	 hakkı	 üzerine	 var	 bu	 kadar	

avukatın	 içerisinde	 yasalar	 bana	 düşmez	 diye,	 yasaları	 sizlerden	 dinledik	 dinleyeceğiz,	

teşekkürler.	Sağlıklı	yaşama	ve	gelişim	ne	demek	bunu	anlatsam	size.	Çocuk	nasıl	sağlıklı	

yaşar,	 sağlıklı	 gelişir	 nasıl	mutlu	 olur	 az	 çok	 bundan	 da	 vazgeçtim.	 Çocuk	 istismarı	 ve	

ihmali	 desek	 bunların	 tanımları,	 bunlar	 tanı	 koyduğumuz	 ayrı	 eğitim	 konuları.	 Bu	 da	

benimle	 ilgili	olarak	uzunca	bir	ders	olabilir,	 sizin	açınızdan,	benim	açımdan	da	onu	da	

eledim	 ama	 oradan	 vazgeçemedim.	 Deneyimler	 deseniz	 oradan	 bir	 sürü	 olgumuz	 var.	

Baktım	 zaten	 tanım,	 çocuğun	 yaşamı,	 sağlığı	 veya	 gelişimini	 olumsuz	 yönde	 etkileyen	

benim	 konum	 buradan	 başlıyor.	 Fiziksel	 veya	 duygusal	 kötü	 davranma,	 cinsel	 istismar	

ticari	 veya	 başka	 bakımlardan	 sömürü	 evet	 çocuk	 istismarı	 ve	 ihmali	 zaten	 biz	 bunlar	

yapıldığında	 da	 sağlıklı	 büyüme	 hakkını	 elinden	 alıyoruz.	 Evet,	 dört	 tanım	 var	 hepsi	

birbiriyle	 iç	 içe,	fiziksel	 istismar,	cinsel	 istismar,	 ihmal	duygusal	hiç	birini	ayıramıyorum.	

Cinsel	istismara	uğramış	çocuk	gerçekten	uğramıştır	ya	da	duygusal	istismara	uğramamıştır	

diyemiyoruz	yada	fiziksel	istismar	aynı	şekilde	onun	için	tanımlar	iç	içe	geçmiş	tanımlar	

neler,	 nasıl	 etkiliyor,	 erken	 dönem	 etkileri	 va,r	 uzun	 dönem	 etkileri	 var	 ama	 sonuçta	

gerçekten	çok	ciddi	etkileri	var.	Üç	ana	başlıkta	sunum	planıma	devam	dersem,	fiziksel	

bulgular	akut	sonuçlar	nasıl	karşımıza	geliyor,	bu	çocukların	sosyal,	psikolojik	sorunları	

belki	uzun	dönemde	belki	erken	dönemde	karşımıza	çıkabiliyor	yada	sağlığa	diğer	etkileri	

neler	olabiliyor.	Psikiyatrik	semptomlarını	düzletiyoruz	yada	fiziksel	bulgularına	eğiliyoruz	

da	daha	sonrasında,	 ileriki	hayatlarında	neler	 ile	karşılaşıyorlar	genç	birey	olduklarında	

onları	özetlemeye	çalışacağım.	Fiziksel	sonuçlara	girersek	cinsel	istismar	dediğim	gibi	ayrı	

bir	konu	olarak	görüldüğü	için	ben	burada	fiziksel	istismarın	sonuçlarına	öncelik	veriyorum.	

Tanımlarsak	herhangi	bir	nedenden	dolayı	ne	olursa	olsun	çocuğa	bir	başkası	tarafından	

uygulanan	doku	 zedelenmesine	yol	 açacak	 şekilde	 zarar	 verilmesi	bir	genel	 tanım	var,	

sıklıkla	 üç	 yaşın	 altında	 görüldüğünü	 görüyoruz	 ama	 adölesan	 döneme	 de	 uzadığını	

unutmayalım.	O	dönemim	karışık	psikolojik	yapısından,	aile	içi	çatışmalardan	kaynaklanıyor.	

Dünyada	her	yıl	on	beş	yaşın	altında	altmış	bin	çocuk	fiziksel	istismar	nedeni	ile	hayatını	

kaybediyor,	tüm	çocuklarının	hayatının	bir	dönemime	yüzde	yirmi	beş	ila	ellisinin,	ki	çok	

yüksek	oran	yarısı	nerdeyse	bir	şekilde	fiziksel	istismara	maruz	kaldığı	gösterilmiş.	Bu	da	

yeni	veri	on	sekiz	ila	yirmi	dört	yaş	yetişkinlere	sorulmuş	on	sekiz	yaş	altındayken	ne	kadar	

cinsel	istismara	maruz	kaldınız	diye.	Ülkeler	oranları	farklı	ama	yaklaşık	yüzde	elli,	altmış	

civarında	kadınlarda,	kızlarda,	erkeklerde	farklı	oranlarda	fiziksel	istismara	uğradıklarını	

belirtmişler.	Bulgular	çeşitli	tabi.	Bu	biz	doktorların	tanı	koymalarını	da	kolaylaştıran	çok	

özel	bulgular	sağlayan	şeyler	deri	yaralanmaları,	morluklar	özellikle	çok	sık	rastladığımız	

dışarıdan	 görülen	 şeyler.	 Doğru	 fotoğraflandığında	 sanıyorum	 adli	 tanımlar	 için	 çok	

yararlı	 oluyor	 bu	 bulgular,	 sıyrıklar,	 ısırıklar,	 yanıklar,	 kırıklar,	 çıkıklar	 özellikle	 iç	 organ	

yaralanmaları	sıklıkla	çıkıyor,	büyüme	gerililiği	ile	gelen	çocuklar	bizim	için	çok	önemlidir.	

Kısa	boylu,	zayıf	kilolu	çocuklardır.	Acaba	bunlarda	bir	istismar	var	mıdır?	Altta	yatan	bir	

hastalık	 saptamazsak	 mutlaka	 aile	 ile	 bir	 görüşme	 yaparak	 aile	 dinamiklerini	 ortaya	

çıkarmaya	 çalışıyoruz.	 Diğer	 yaralarda,	 işte	 ağız	 da	 yırtıklar	 olabilir,	 diş	 hijyeni	 bozuk	

olabilir,	gözlerinde	kızarıklıklar,	morluklar,	göz	 içinde	kanamalar	ve	kafa	travması	ki	bu	

birinci	sıklıkla	ölüm	nedeni	olarak	karşımıza	çıkabilir.	Kafa	travmasından	bir	iki	cümle	ile	

bahsedeceğim.	Neden	bahsettiğimi	de	açıklayacağım.	İki	yaş	altında	oldukça	sık	yaşanan	
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durumlar	bunlar	2-6	ay	arası	çok	önemli.	Çünkü	çocukların	beyin	gelişimi	bu	dönemlerde	

çok	 hızlı.Sarsılmış	 bebek	 sendromunu	 bu	 salonda	 duyan	 var	mı?	 Bizim	 spesifik	 olarak	

beyin	 içinde	 kanama	 olarak	 tanımladığımız	 bir	 sendrom	 var.	 Bu	 bebeğin	 ileri	 geri	

sallanmasıyla	ya	da	 fırlatılmasıyla	oluşuyor.	Dışardan	 travma	 izi	 yok	spesifik	vakalarda,	

tanı	doğru,	göz	içinde	kanama	var,	kafa	içinde	kanama	var	ama	bana	sorulan	en	önemli	

sorulardan	birisi	ben	bunu	polise	yada	savcıya	ilettiğimde	doktor	hanım	travma	izi	var	mı	

hayır	 yok	 o	 zaman	 ne	 diyorsunuz	 nasıl	 oldu	 bu.	 Bunda	 çok	 zorlandığımız	 için	 tanıyı	

anlatmakta	ve	bu	tanıya	nasıl	yaklaşılması,	araştırılması	gerektiğine	kısaca	bir	yer	vermek	

istedim.	 Çünkü	 sempozyumda	 bununla	 ilgili	 bir	 başlık	 göremedim.	 Beş	 yaş	 altında	

çocuklarda	yüzde	otuz	beşi	bakın	çok	ciddi	bir	oran	hiç	de	azımsanmayacak	bir	oran,	bir	

bölü	üçü	ölüyorlar,	bir	bölü	üçü	de	ciddi	özürler	ile	iyileşiyorlar.	Bunlar	sakatlık	dediğimiz	

yürüyemiyorlar,	görmüyorlar	sonuç	olarak	fiziksel	istismar	sonucu	ölüm	olabiliyor,	kalıcı	

sakatlıklar	karşımıza	çıkabiliyor	bu	olgular	kafa	travmaları,	beyin	zedelenmeleri	sonucu	

ciddi	özürlü	kalabiliyorlar.	İç	organ	kayıpları	yanıklar,	duyu,	organ	zedelemeleri	dediğimiz	

bir	sürü	başlık	altında	toplayabileceğimiz	sağlıklı	yaşam	ve	gelişim	hakkı	engelleniyor	bu	

çocukların.	 Cinsel	 istismara	 bakacak	 olursak	 onun	 tanımından	 bahsetmeyeceğim	 ama	

sonuçta	 travma	 bir	 kişiye	 zorla	 cinsel	 ilişkide	 yada	 cinsel	 ilişkiye	 bulunmak	 istemekte,	

yada	ne	olursa	olsun	taciz	bile	olsa	hepsi	bunların	bir	travma	izi	de	kalabiliyor	,morluk	gibi	

ama	 sıklıkla	 bir	 muayene	 bulgusu	 yok	 vakaların	 yüzde	 20,30	 kırmızı	 ile	 yazdım	 onları	

normal	genital	muayene	bulguları	oluyor,	40,50’sinde	 ise	non	 spesifik	bulgular	oluyor.	

Öyle	olunca	bizlere	çocuğun	verdiği	öykü	çok	çok	önemli	oluyor.	Çocuğun	söylediklerine	

göre	cinsel	istismar	tanısını	koyuyoruz.	Diğer	başlıkla	sosyal	psikolojik	bulgulara	geçecek	

olursak	 burada	 belki	 psikiyatrist	 hocalarımda	 var	 kısaca	 ana	 başlıklar	 ile	 bahsedeyim,	

ayrıntılandırılır	sonrasında.	Etkileyen	faktör	yaşı,	süresi,	şiddeti,	istismarcı	ile	ilişki	durumu	

yani	 ensest	 oldu	 mu,	 daha	 yakın	 birisi,	 daha	 gücendiği	 birisi	 miydi?	 Daha	 uzaktan	

birisimiydi?	 Başka	 bir	 istismar	 var	 mıydı?	 Daha	 önce	 istismar	 uygulanmış	 olabilir.	 Aile	

sosyal	desteği	sağladı	mı	yada	biz	doktorlar	uygun	tıbbi	desteği	sağlayabildik	mi?	Tabi	

bütün	bunlar	çocuğun	psikolojik	ve	sosyal	gelişimini	etkiliyor	ama	şöyle	bir	şey	var	değil	

mi	Cahide	Hocam	hangi	 istismarın	ne	gibi	bir	 etki	 yapacağını	 asla	 tahmin	edemiyoruz.	

Bunları	ben	buraya	yazsam	da	yaşı	küçük	daha	çok	etkilenir,	yaşı	büyük	daha	az	etkilenir,	

ailesinde	bulunanlar	biraz	azaltıcı	faktörler	olabilir	ya	da	cinsel	taciz	çok	az	etkilenir	ama	

nitelikli	 cinsel	 istismar	 daha	 çok	 etkilenir.	 Böyle	 bir	 şey	 yok,	 değil	mi	 hocam?	 Sonuçta	

hastalık	değil	hasta	vardır.	Yani	bireyi	etkileyen,	onun	için	ne	olursa	olsun	azı	çoğu	yok,	

her	 şekilde	 etkileniyorlar,	 neden	 oluyor	 dersek	 bir	 açıklaması	 var.	 İstismara	 uğrayan	

çocuklar	sosyal	psikolojik	sorunlar	ile	karşılaşıyorlar	çünkü	sürekli	tekrarlayan	şiddetli	bir	

toksik	 stres	oluyor.	Bu	 toksik	 stres	beyinde	bir	 takım	salgılar	 salgılayarak	anatomik	ve	

fizyolojik	 değişiklikler	 yapıyor.	 Öyle	 olunca	 da	 duygu	 durumu	 anksiyete	 bozuklukları,	

stres	bozuklukları,	nöro	gelişimsel	basamaklarda	sorunlar	başlıyor.	Bunları	birazdan	tek	

tek	kısaca	bahsedeceğim.	Eğitim	ve	iş	hayatları	etkileniyor,	akıl	ve	ruh	sağlıkları	etkileniyor	

aynı	şekilde	Fiziksel	ve	cinsel	sağlıkları	etkileniyor,	saldırganlık,	şiddet	ve	suça	eğilimleri	

oluyor	 ki	 bunu	Özden	Hocam	anlatacak.	 Eğitim	 ve	 iş	 nasıl	 etkileniyor?	Bakın	 istismara	

uğrayanların	 sekiz	yaşta	özel	eğitim	desteği	yüzde	yirmi	dört,	 	parantez	 içinde	normal	

çocuklarda	yüzde	on	dörtken	bu	çocuklarda	yüzde	yirmi	dörde	kadar	çıkıyor.	Nerdeyse	iki	

katı,	 bu	 çocukların	 sadece	 yüzde	 yirmi	 ikisi	 liseyi	 bitirebiliyor,	 normalde	 yüzde	 yetmiş	

beşken	 bu	 oran.	 Okul	 öncesi	 fiziksel	 istismara	 uğrayan	 ergenlerde	 okula	 devamsızlık	

artıyor	 yükseköğrenime	 geçme	 şansları	 azalıyor	 bu	 çocukların,	 üniversiteyi	 bitirmeler	

yüzde	 altı	 ile	 on	gibi	 çok	düşük	oranlarda.	Vasıfsız	 işlerde	 çalışma	oranları	 da	oldukça	

yüksek	yüzde	altmış	iki	gibi.	Aklı	ve	ruh	sağlığında	bir	dolu	şey	yazılabilir,	önemli	başlıkları	

yazdım	 bağlanma	 bozuklukları,	 benlik	 saygısı	 sorunları,	 depresyon,	 intihar,	 uygunsuz	
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cinsellik,	 ilaç,	 alkol	 bozukluklar	 ve	 davranış	 bozuklukları	 gibi	 temel	 sorunları	 yaşayıp	

bunların	 üzerine	 bir	 sürü	 psikoloji	 geliştirebiliyorlar.	 Travma	 sonrası	 stres	 bozukluğu	

dediğimiz	bu	durumlar	yaşam	boyu	bu	çocukların	önemli	bir	sorun	olarak	karşımıza	çıkıyor.	

Cinsel	istismarda	bakın	dört	kat	daha	artmış	travma	sonrası	stres	bozukluğu.	Yaşam	boyu	

bu	çocuğun	hayatını	engellediğiniz	gibi	başka	hastalıklara	maruz	kalmasına,	uğraşmasına	

neden	oluyoruz.	Fiziksel	istismar	öfkeyi	depresyonu	ve	anksiyeteyi	artırıyor.	İntihar	riskini	

arttırıyor,	şiddet	ve	suça	eğilime	yol	açıyor.	Özellikle	erken	dönemde	ihmale	uğrayanların	

suça	 eğiliminin	 daha	 fazla	 olduğu	 gösterilmiştir.	 Sağlığa	 diğer	 etkilere	 geçersek	 uzun	

dönemde	neler	ile	karşılaşabiliyorlar?	Ben	ilk	okuduğumda	çok	şaşırmıştım,	bu	kadar	şey	

nasıl	 etkileniyor	 diyerek,	 cinsel	 sağlığa	 etkileri	 sadece	 cinsel	 istismarda	 cinsel	 sağlık	

etkilenmiyor	bütün	istismarlarda	da	etkileniyor.	Fuhuş	ve	erken	ilişki	yirmi	dokuz	yıllık	bir	

çalışma	 ile	 daha	 çok	 saptanmış,	 aynı	 şekilde	 adölesan	 gebelik	 cinsel	 yolla	 bulaşan	

hastalıkları	yaşama	oranları	bu	çocukların	daha	fazla	oluyor.	Hastanemizde	yaşadığımız	

bir	vaka	on	yedi	yaşındaki	bir	çocuk	gelin	gebe	kalıyor.	Gebeliği	saklanıyor	yirminci	haftalık	

olduktan	 sonra	 artık	 kürtaj	 şansı	 olmayınca	 aileler	 tarafından	 evlendiriliyor,	 çocuğu	

oluyor.	Fakat	bebeğini	kaybetti,	doğum	travması	oluyor	ardından	travma	nedeni	ile	on	altı	

yaşındaki	çocuğu	kaybettik,	çok	yakın	dönemde	oldu	bu.	Takipsizlik	sonucunda	çok	kötü	

bir	doğum	yapıyor,	yoğun	bakımda	bile	bizimle	hiç	konuşmadı,	çok	üzücü	bir	durumdu.	

Fuhuş,	cinsellik	bütün	istismar	tiplerinde	artıyor,	şişmanlık,	kalp	hastalıkları,	kanser,	felç,	

diyabet	ve	hepatit	dediğimiz	pek	çok	hastalığa	maruz	kalabiliyorlar,	alerjik	astım,	ülser	

gibi	birçok	sorunla	karşımıza	çıkabiliyor	vakalar.	Şişmanlık,	otuz	yıllık	bir	çalışmanın	sonucu	

fiziksel	istismarla	obezitenin	arttığı	görülmüştür.	Yeme	bozuklukları	sürekli	yiyen,	kusan	

ya	da	hiç	yemek	istemeyen	çocuklar	ile	karşımıza	gelebiliyorlar.	Bazen	sırf	anoreksiya	ile	

tanı	koyduğumuz	vakalar	bile	oluyor	altta	hiç	neden	saptayamıyoruz	çok	çok	 ilerleyen	

gözlemler,	 görüşmeler	 sonucunda	 tanı	 olan	 vakalarımız	 oluyor.	 Kronik	 ağrı	 deyip	

geçmeyelim	aslında	çocuğun	oram	ağrıyor,	bacağım	ağrıyor	gibi	semptomları	bir	istismar	

olabilir,	bir	arayışları	oluyor,	beni	araştırın	siz	bulun	şekilde.	Son	cümlelerimi	toparlıyorum.	

Fiziksel	kısa	dönem	bulguları,	yanıkları,	morlukları,	izleri	halledebiliriz	ama	uzun	dönem	

etkileri	 nasıl	 saptayacağımız	 zor	 olabilir	 ama	 en	 önemli	 amacımız	 toplumu	 eğitmek	

olmalıdır.	Bütün	çocukları	koruyalım	23	Nisan	Ulusal	Egemenlik	Bayramını	kutluyorum,	

sizler	ile	olmak	çok	güzeldi.

 Av.İlke	Erol:
	 Çok	 teşekkürler	değerli	 sunumunuz	 için.	Çocuk	alanındaki	hukukçular,	mutlaka	

sizlerle,	sizin	alanınızla	iç	içe	olmak	durumundalar.	Sizin	tespitleriniz	bizim	için	çok	değerli.	

O	cephede	neler	olduğunu	doğru	anlayabilmek	ve	onun	üzerinden	savunma	yapabilmek	

durumundayız.	Hakikaten	yirmi	dakikalık	bir	sunumda	bizimle	çok	güzel	bilgiler	paylaştınız.	

Az	 sonraki	 konuğum	 sevgili	 Özlem	 Hanım’la	 İzmir	 Valiliği	 İl	 Koordinasyon	 Kurulu	

toplantısında	 tanışmıştık.	 Sempozyumdan	bahsettiğimde	sağ	olsun	beni	 kırmadı.	Bu	 iş	

birlikteliğimizin	sürekli	olması	çok	önemli.	Şimdi	size	kendisini	takdim	ediyorum.	Profesör	

Doktor	Özlem	Gencer.	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Çocuk	Ergen	ve	Ruh	Sağlığı	

ve	Hastalıkları	 Ana	Bilim	Dalı’nda	öğretim	üyesi.	 1994	 yılında	Dokuz	 Eylül	Üniversitesi	

Tıp	 Fakültesi	 Çocuk	 Ergen	 ve	 Ruh	 Sağlığı	 ve	 Hastalıkları	 Ana	 Bilim	 Dalında	 ihtisasını	

tamamladıktan	 sonra	 aynı	 bölümde	meslek	 yaşantısını	 sürdürmektedir.	 Aynı	 zamanda	

Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Eğitim	Bilimleri	Enstitüsü	Aile	Eğitimi	ve	Danışmanlığı	Ana	Bilim	

Dalında	da	on	yılı	aşkın	süredir	öğretim	üyesi	olarak	görevini	devam	ettirmektedir.	Başlıca	

mesleki	 ilgi	alanları;	çocuk	istismarı	ve	ihmali,	adli	çocuk	ve	ergen	psikiyatrisi,	çocuk	ve	

ergenlerde	dinamik	yönelimli	psikoterapiler	ve	aile	eğitimidir.	Kendisinin	sunumu	;	suça	

sürüklenen	çocuklar	ile	ilgili	vakalar	üzerinedir.
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Prof.	Dr.	Özlem	Gencer
Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Çocuk	ve	Ergen	Ruh	Sağlığı	ve	Hastalıkları	

Ana	Bilim	Dalı

	 Merhabalar	 diyorum	 herkese,	 bende	 burada	 olmaktan	 çok	memnunum.	 Başta	

İlke	Hanım	olmak	üzere	 çok	 teşekkür	ediyorum.	Sabah	duygulu	dakikalar	 yaşadık,	ben	

biraz	geç	katılabildim	ama	böyle	anlamlı	günde	hafta	son	gününde	bir	arada	olmaktan	

çok	memnumum.	Evet,	Feyza	gibi	benim	de	ne	sunayım	nasıl	bir	şey	anlatayım	diye	çok	

düşündüm	ve	sonuçta	suça	sürüklenen	çocuklar	ayağında	çocuk	ve	ruh	sağlığı	açısından	

ne	olabilir	neler	paylaşabilirim	sizinle	diye	öyle	bir	 sunum	hazırladım.	Vaka	örneklerim	

de	var	ama	hepsi	bugüne	yetişmeyecek,	hakikaten	güzel	bir	 sempozyum	oluyor,	güzel	

gidiyor	gibi	geliyor	bana.	Sonraki	süreçte	deneyimleri	de	paylaşmayı	ben	de	çok	isterim.	

Evet,	 bugünkü	 konum	 çocuk	 ve	 ergenlerde	 ceza	 sorumluluğu.	 Açılış	 konuşmalarından	

sayın	baro	başkanımız	Atatürk	ilkelerinden	bahsetti.	Ben,	bugün,	birazcık	kendime	feyz	

alarak	bu	 çocuklarla	 ilgili	 değerlendirdiğimden	bahsetmek	 istiyorum.	Hele	bugünlerde	

gerçekten	 Atatürk’ü,	 Atatürk’ün	 kılavuzluğunu	 tekrar	 çok	 büyük	 ihtiyaç	 ve	 özlem	 ile	

anıyoruz	ve	çok	güzel	söylediği	bir	şey	var,	lütfen	rica	etsem	okur	musunuz	ben	buradan	

göremiyorum.

	 	 “Çocuklar	 her	 türlü	 ihmal	 ve	 istismardan	 korunmalı,	 Onlar	 her	 koşulda	

yetişkinlerden	daha	özel	ele	alınmalıdır.”

	 Evet,	 her	 koşulda	 yetişkinlerden	 daha	 özel	 ele	 alınmalı.	 Ben	 bunu	 çocuk	 ve	

gençleri	 değerlendirirken	 gerçekten	 baş	 kılavuzum	 yaparak	 devam	 ediyorum.	 Ve	 size	

şöyle	 bir	 deneyimi	 paylaşmak	 istiyorum.	 Ben	 adli	 çocuk	 ve	 ergen	 psikiyatrisi	 ile	

ilgileniyorum,	Dokuz	Eylülde	böyle	bir	adli	kurulun	kurulmasında,	adli	tıp	anabilim	dalı	ile	

ortaklaşa	raporlar	çıkmasında	çok	etkili	 çalışıyorum.	Şu	ana	kadar	 imza	attığım	yüz	elli	

sekiz	eski	adı	ile	farik	mümeyyizlik	şimdiki	adı	ile	otuz	bire	bir	iki	diye	gidiyor	siz	daha	iyi	

biliyorsunuz.	Hiç	birinde	çocukların	işlediği	fiili	hukuki	anlam	ve	sonuçlarının	algılama	ve	

davranışlarını	 yönlendirme	 yeteneğinin	 gelişmiş	 olduğuna	 dair	 rapor	 vermedim.	 Bu	

noktada	 gurur	 duyuyorum.	 Bence	 bugün	 paylaşabileceğim	 en	 önemli	 deneyimim	 bu.	

Çünkü	 ben	 ve	 asistanlarımda	 şu	 anda	 öyle	 yetişiyorlar,	 hatta	 bunda	 zorlandıklarında	

yurdun	 hangi	 bölümünde	 neresinde	 iseler	 arıyorlar	 ve	 biz	 hepimiz	 çocukları	 özel	 ele	

almayı	ve	bu	çocuğun	yararına	bunu	nasıl	geliştirebiliriz	demeyi	kendimize	kılavuz	edindik.	

Ulu	Önder	Atatürk’ten	gelen	bu	tür	direktifle.	Evet,	yüz	elli	sekiz	vakadan	hiç	birine	böyle	

bir	şey	vermedim	ama	ne	yapıyoruz	tabi	bunda	şunu	da	kastetmiyorum	ben,	hiçbir	çocuk	

işlediği	 fiilin	 hukuki	 anlam	 ve	 sonuçlarını	 anlamaz	 ve	 davranışlarını	 yönlendiremez	

demiyorum	 ama	 ne	 olur	 ve	 ne	 olur	 çok	 dikkatli	 inceleyin	 diyorum,	 çünkü	 soru	 sorun,	

sorun.	Çok	değişik	deneyimlerim	oldu	benim	bu	konuda.	Mesela	bir	çocuğa	soruyorsunuz	

işte	ne	bileyim	şöyle	bir	şey	alsan	izinsiz	ne	olur?	Hapise	girerim.	Peki,	biliyor	çocuk	hapise	

girecek,	bunun	suç	olduğunu	biliyor	demek	ki,	peki	hapise	girmek	ne	demek?	Hapise	girilir	

arka	taraftan	çıkılır	gibi	bir	şey.	Doğru	soruları	sormadığınızda	bu	çocuğu	anlayabilmeniz	

mümkün	olmuyor.	Ya	da	hapis	deyince	bir	yer	anlaşılıyor,	insanlar	orada	yatıyor,	kalkıyor,	

başkaları	 geliyor,	 gidiyor,	 böyle	 sosyal	 bir	 aktivite	 olarak	 anlayan	 bir	 çok	 çocukla	

karşılaştım.	Yani	bunun	kökeninde	derininde	ne	anlıyor	bu	çocuk	hapisten	o	hiç	belli	değil,	

bunu	öğrenene	kadar	anlayana	kadar	lütfen	sormaya	devam	edin.	Benim	temel	önerim	

bu.	Evet,	 şimdi	devam	edelim	bunlardan	ben	 ilk	konuşmacıyım	diye	bahsetmiştim	ama	

hukukçu	arkadaşlarım	kendileri	söz	ettiği	için	ben	hızlıca	geçiyorum	ve	çocukların	çocukluk	

döneminin	 kendine	 has	 özelliklerinden	 dolayı	 ceza	 alma	 da	 yetişkinlerden,	 adalet	

sisteminde	 yetişkinlerden	 ayrı	 tutulması	 gerektiği	 herhalde	 biz	 hepimiz	 böyle	

düşünüyoruz.	 Zaten	 bu	 ayrım	 yapılırken	 çocuk	 hakları	 temel	 ilkeleri	 ve	 uluslararası	
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düzeyde	belirlenmiş	 ilkeler	dikkate	alınmalıdır.	 Suça	 sürüklenen	çocukla	doğru	 iletişim	

kurma	ve	çocuğa	duyarlı	davranmanın	en	başta	o	çocuğa,	o	çocuk	için	ne	yapabilirim,		o	

çocuk	yararına	ben	ne	yapabilirim	diye	düşünürken	hani	o	denizyıldızı	hikâyesinde	olduğu	

gibi	bir	çocukla	toplumun	genelini	etkilediğimizi	ve	her	çocukla	ve	her	çocuğun	toplumun	

geneline	 atıfta	 bulunacağımızı	 göz	 ardı	 etmememiz	 lazım	 diye	 düşünüyorum.	 Hayati	

önem	 addediyorum	 bunu.	 Çocuklar	 bedensel	 ve	 psikolojik	 gelişimlerinde	 duygusal	 ve	

eğitsel	araçlar	açısından	yetişkinlerden	oldukça	farklılar.	Çocuk	adaleti	idaresi	bağlamında	

alınan	tüm	kararlarda	çocuğun	yararı	temel	olmalı.	Temel	haklarına	örnek	olarak	çocuğun	

çocukluk	 yaşı	 diyebiliriz.	 Yetişkinlerden	 ayrı	 olarak	 yargılanma,	 çocuğun	 yüksek	 yararı	

gözetilmesi,	 yaşam	ve	gelişim	hakkının	gözetilmesi,	 ayrım	gözetmemek	hatta	ve	hatta	

pozitif	 ayrımı	 çocuklar	 lehine	 kullanmak	 değil	 mi?	 Çocuklara	 yönelik	 pozitif	 ayrımcılık	

gözetelim	mutlaka.	Çocuğun	görüşlerine	saygı	gösterilmesi	gibi	haklar	sıralanabilir.	Evet,	

Birleşmiş	 Milletler	 Çocuk	 Hakları	 sözleşmesine	 göre	 çocukları	 ilgilendiren	 bütün	

faaliyetlerde	çocuğun	yüksek	yararı	temel	olarak	alınıp	gözetilmelidir.	Suçun	önlenmesinin	

bile	önünde	olmalı	bu	durum.	Cezanın	son	çare	olması	ilkesi	lütfen	hepimiz	belki	temel	

olarak	bunu	düşünmeliyiz,	anlamalıyız	diye	düşünüyorum,	çocuk	ve	ergenler	için	ceza	en	

son,	 en	 son	 çare	 olmalı.	 Ömür	 boyu	 hapis	 ve	 idam	 cezası	 zaten	 yasak,	 özgürlüğün	

kısıtlanması	 en	 son	 çare	olarak	 ve	mümkün	olabilecek	en	kısa	 sürede	kullanılması	 için	

ısrar	 ediyor	 ve	 çocuğu	 merkez	 alan	 bir	 sistem	 gerektiğini	 belirtmek	 istiyorum.	 Ama	

bununla	 şunu	 söylemek	 istemiyorum	 suça	 sürüklenen	 çocuğa	 yönelik	 de	 tepkisiz	 de	

kalmayalım,	 ne	 tepkisiz	 kalalım,	 ne	 aşırı	 tepki	 gösterelim.	 Aslında	 çocuk	 yetiştirmenin	

temel	 özelliğidir	 bu.	 Temel	 anne	 babalara	 yönelik	 önerdiğimiz	 tutumdur,	 davranış	

özelliklerinden	biridir	bu.	Az	önce	yüz	elli	 sekiz	vakanın	hiç	birinde	 fiilin,	 suçun	hukuki	

anlam	 ve	 sonuçlarını	 anlama	 ve	 davranışları	 yönlendirme	 yeteneği	 gelişmiştir	 raporu	

vermediğimi	söylemiştim	ama	bu	sonuç	birdir.	Sonuç	iki	de	mutlaka	ve	mutlaka	en	az	bir	

tedbir	kararı	bu	çocuklar	için	önermişizdir.	Danışmanlık	ve	sağlık	tedbir	kararı,	belki	bazı	

çocuklarda	 sosyal	 inceleme	 raporuna	 ikincil	 olarak	 bakım	 tedbir	 kararı	 gibi	 mutlaka	

beraberinde	bu	çocuklar	ile	ilgili	bir	planımızın	da	olması	gerekir.	Evet,	farik	mümeyyizlik	

değildir	 eski	 adıyla	 yok	 ama	 çocukları	 salalım	 gitsin,	 ne	 yapıyorlarsa	 yapsınlar	 gibi	 bir	

düşüncede	kesinlikle	olunmaması	gerekiyor.	Bu	çocukları	nasıl	ele	alacağımızı	ve	bunlar	

ile	ilgili	bir	plan	yapacağımızı	da	unutmamalıyız.	Evet,	bu	tepki	hem	suçun	hem	de	çocuğun	

içinde	bulunduğu	koşullarla	orantılı	olmalı,	göstereceğimiz	tepki	çocukların	bizzat	suçlu	

olmadıkları	ve	suça	itildikleri	konusunda	aslında	suça	sürüklenen	çocuklar	ile	ilgili	böyle	

bir	 konsensüs	 mevcut.	 Buradaki	 yine	 hepimizin	 daha	 farklı	 düşündüğünü	 ben	

düşünmüyorum.	 Çocukların	 suça	 itilmesinde	 ya	 da	 itilmemesinde	 rol	 alan	 kurumlara	

baktığımızda	 aile	 eğitim	 kurumları,	 toplum,	 medya	 ve	 sosyal	 destek	 sistemleri	 temel	

kurumları	oluşturmakta.	Yani	bir	suça	sürüklenen	çocukla	çalışacaksak	ve	onunla	ilgili	bir	

şeyler	yapmak	 istiyorsak,	mutlaka	kurumlar	 ile	bir	koordinasyonu	kurmamız	gerekiyor.	

Yine	bir	sonraki	aşamada	adalet	sistemi	çalışanları	sistemin	içerisinde	bir	kez	girmiş	olan	

çocuklara	 karşı	 davranışlarıyla	 da	 çocukların	 gelişiminde	 ve	 daha	 sonrasında	 suça	

katılımlarında	 etkili	 rol	 oynamaktadır.	 Bence	 bu	 çok	 önemli,	 Çünkü	 burada	 daha	 çok	

benim	anladığım	genç	hukukçular	var	ve	çocuklara	hakikaten	bir	kere	böyle	bir	sisteme	

girmiş	 çocuğa	 nasıl	 davranıldığı	 ve	 çocukların,	 hukukçuları	 ya	 da	 hukuk	 adamlarını,	

mahkemeyi,	 davayı,	 bağlantılı	 kişileri,	 yerleri,	 durumları	 nasıl	 algıladığı	 gerçekten	 çok	

önemli.	 Çocuğa	 oradan	 nasıl	 davranıldığı	 çok	 önemli,	 sonraki	 deneyimleri	 açısından.	

Çocuklar	güvenlik	birimlerine	giderek	artan	oranlarda	geliyorlar.	Her	yıl	çeşitli	nedenler	

ile	geliyorlar.	Ve	2007	yılında	elli	yedi	bin	çocukken	2010’da	yüz	seksen	sekiz	bin	çocuk.	

Bunlar	TÜİK’in	rakamlarıdır.	2013’te	iki	yüz	yetmiş	üç	bin	çocuk,	yüz	seksen	yedi	bini	erkek,	

seksen	beş	bini	kız.	Bunların	yüz	on	beş	bin	dört	yüzü	suça	sürüklenen	çocuk,	yüz	yirmi	
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bini	mağdur,	on	altı	bini	kayıp,	sekiz	bin	beş	yüzü	bilgisine	başvurma	nedeni	ile	güvenlik	

birimine	getirilmiş,	iki	bin	sekiz	yüzü	evden	kaçma	bin	beş	yüz	on	dördü	sokakta	çalışma	

nedeni	ile	getirilmiş.	2017	yılında	bu	rakam	iki	yüz	on	dört	bin	doksan	dörde	çıkmış	ve	yüz	

on	 yedi	 bin	 dört	 yüz	 seksen	 altısı	 suça	 sürüklenen	 çocuk.	 Güvenlik	 birimine	 getirilen	

çocuklar	2012’de	total	iki	yüz	kırk	beş	bin	seksen	çocuk.	Erkekler	gördüğünüz	gibi	daha	

fazla	yüz	on	bir	bini	mağdur,	yüz	bini	suça	sürüklenme	nedeni	ile	getiriliyor	ve	diğerleri	de	

görüyorsunuz	 sunumda	 da	 İzmir,	 İstanbul,	 Adana,	 Kayseri,	 Konya,	 Ankara,	 Antalya,	

Gaziantep,	 Diyarbakır,	 ve	 Urfa’nın	 toplam	 verileri.	 İsnat	 edilen	 suç	 türü	 yüz	 bin	 suça	

sürüklenen	çocukta	dört	yüz	elli	yedi	öldürme,	yaralama	otuz	dokuz	bin,	cinsel	suçlar	üç	

bin,	tehdit	üç	bin	beş	yüz,	hırsızlık	yirmi	sekiz	bin	beş	yüz,	mala	zarar	verme	üç	bin	altı	yüz	

elli,	uyuşturucu	madde,	yağma,	gasp,	toplumsal	olaylar	olarak	sınıflandırılmıştır.	Güvelik	

birimine	 getirilen	 çocukların	 cinsiyetleri	 erkek	 çocuklar	 dokuz	 kat	 gibi	 daha	 fazla	 kız	

çocuklardan.	Suça	sürüklenen	çocuklarda	mağdur	olma	ve	evden	kaçan	ve	kayıp	çocuklarda	

cinsiyet	oranları	birbirine	yakın	rakamlar.	Hükümlülerde	Türkiye’de	ceza	infaz	kanunu	iki	

bin	on	üç	giren	hükümlü	sayısı	yüz	altmış	bir	bin	beş	yüz	on	birmiş.	On	 iki,	on	yedi	yaş	

hükümlü	 sayısı	 bunun	 yüzde	 üç	 nokta	 sekizi,	 çocukların	 yüzde	 doksan	 yedi	 nokta	 üçü	

erkek,	iki	nokta	yedisi	kız	ve	yüzde	seksen	bir	buçuğu	on	beş,	on	yedi	yaş	gurubu.	Evet,	

hırsızlık	yapma,	yaralama	gibi	rakamlar	ve	giderek	rakamlar	artıyor,	yani	çocuklar	giderek	

daha	fazla	suç	işliyor.	Çocuklarda	ceza	sorumluluğu	suça	sürüklenen	çocukların	on	iki,	on	

beş	yaş	aralığında	ceza	sorumluluğu	olup	olmadığı	hususu	soruluyor	biliyorsunuz.	Bunlar	

nerelere	gidiyor?	Adli	tıp	birimlerine,	adli	tıp	kurumlarına,	varsa	devlet	hastanesi,	varsa	

çocuk	 uzmanları,	 çocuk	 psikiyatristlerine	 gidiyor.	 Asgari	 ilkeler	 ve	 değerlendirmelerde	

mutlaka	çocuğun	suçu	işlemesinden	önceki	yaşam	koşulları	ve	suçun	hangi	ortam	içinde	

işlediği	dikkat	edilmesi	büyük	önem	taşıyor.	Yani	o	suç	o	çocuğun	yaşadığı	o	toplum	için	

nasıl	ele	alınıyor,	biliyorsunuz	2000’li	yıllarda	bir	taş	atma	davası	vardı,	uzunca	bir	süre	

medyada	 da	 gündem	 halindeydi,	 özellikle	 yaşı	 biraz	 fazlaca	 olanlar	 daha	 iyi	 hatırlıyor.	

Mesela	 o	 çocuklar	 o	 taş	 atmada	da	 benzer	 bir	 şekilde	 ele	 alınması	 üzerinde	 çok	 fazla	

tartışma	olmuştu.	Çünkü	orada	o	toplumda	taş	atma	bir	suç	davranışı	mıydı?	değil	miydi?	

O	bile	nerdeyse	belli	değildi.	Detayları	sonra	da	konuşulabilinir	böyle	bir	durumda	ne	olup	

bittiğini	anlamak	için	sosyal	inceleme	raporları	çok	işe	yarıyor.	Hangi	kesimden	nasıl	bir	

suç	davranışı,	o	 çocuğu	yaşadığı	koşullar	 ile	birlikte	ele	almak	çok	önemli.	Yine	ailenin	

sosyal	ve	eğitim	durumu	önemli.	Otuz	bire,	ikide	önemli	bir	şey	söyleniyor,	işlediği	fiilin	

hukuki	önemini	anlam	ve	sonuçlarını	algılamak	için	yeteneği	ya	da	davranışları	yönlendirme	

yeteneğinden	birinden	biri	yoksa	zaten	yoktur	veriyoruz	bu	da	önemli	bir	şey.	Bazen	adli	

tıp	uzmanları	bu	konuda	çelişkimiz	olabiliyor.	Belirtmek	istiyorum	ama	biz	Dokuz	Eylülde	

çok	şanslıyız	bu	açıdan	Çünkü	Dokuz	Eylül	Adli	Tıp	Ana	Bilim	Dalı	hakikaten	bu	konuda	çok	

çocuk	dostu	düşünen,	bizimle	 çok	 senkronize	düşünen	bir	 ana	bilim	dalı.	Ama	her	 yer	

böyle	değil.	Değerlendirmede	sosyal	inceleme	raporu,	hakime	ceza	durumunu	belirlemede	

yol	 gösterici	 dedik	 ama	 bunun	 yanı	 sıra,	 çocuğun	 bilişsel,	 ahlaksal	 ve	 sosyo	 duygusal	

özelliklerinin	 ve	 ruh	 sağlığının	 değerlendirilmesi,	 gerekli	 gördüğü	 taktirde	 de	 rapor	

isteniyor.	Şimdi	hemen	hemen	herhangi	bir	kriter	olmaksızın	herkes	benzer	rapor	istiyor.	

Raporsuz	böyle	bir	şey	olmuyor.	Bilirkişi	hekim	değerlendirmesi,	 	kültürel	koşullar,	aile	

koşulları,	psikiyatrik	muayene	bulguları	bizim	için	önem	taşıyor.	Bilirkişiler,	hekimler	kendi	

uzmanlık	alanına	giren	konularda	çocuğun	üzerine	atılan	suçu	da	dikkate	alarak	çocuğun	

bu	suçun	hukuki	anlam	ve	sonuçlarına	davranış	ve	yönlendirme	yeteneğini,	sebepleri	ele	

alıp	tartışmalı.	Bu	sebeplere	ilişkin	olumlu	olumsuz	kanaatlerini	belirtir	dedik.	Şimdi	bu	

noktada	Aydın	Adnan	Menderes’te	yapılmış	bir	çalışmadan	örnek	vermek	istiyorum.	Az	

önce	adli	tıp	uzmanları	ile	ilgili	verdiğim	bilgi	ile	birlikte	iki	yüz	yetmiş	doku	olgunun	yüz	

kırk	dokuzu	suça	sürüklenen	çocukmuş	ve	hırsızlık	yaralama	falan	gibi	isnat	edilen	suç	var.	
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Yüz	kırk	dokuz	olguya	 iddia	edilen	hukuksal	 suçun	anlam	ve	 sonuçlarını	 algılama	veya	

davranışlarını	yönlendirme	yeteneğinin	bulunup	bulunmadığı	sorulmuş,	bu	soruya	yanıt	

olarak	çocuk	ergen	ruh	sağlığı	uzmanlarına	yönlendirilen	otuz	üç	vakanın	yirmi	ikisinde	

yüzde	 altmışaltı	 nokta	 altı	 bulunmadığı,	 sadece	 ve	 sadece	 altı	 olguda	 bulunduğu,	 beş	

olguya	 da	 davranış	 yeteneğinin	 bulunduğu	 söylenmiş.	 Şimdi	 yüz	 on	 altı	 vaka	 adli	 tıp	

hekimlerine	gitmiş	kaçı	bulunduğunu	söylemiştir?	

	 -Yüzde	yüzü.

	 Evet,	biraz	onun	içinde	çocuğun	yararına	ne	yapabiliriz	diye	bakmak	çok	önemli	

bir	şey.	

	 -Onlar	için	adını	soyadını	ve	yaşını	bilmesi	yeterli.

Bende	 tam	 olarak	 onu	 söylüyorum	 böyle	 değil,	 bunu	 biliyorsa	 çocuk	 hapise	 girmek	

ne	 demek,	 suç	 işlersen	 hapise	 girersin,	 peki	 sonra	 ne	 olur	 çıkarsın.	 Böyle	 içeri	 girilir	

devam	edilir	ve	çıkılır	gibi	algılıyordu.	Çok	 ilginç	bir	vakaydı	bence,	birçok	yerde	örnek	

gösteriyorum.	Evet,	biz	nasıl	değerlendiriyoruz	ve	raporlandırıyoruz.	Çocuğun	biyososyal	

açıdan	 ayrıntılı	 değerlendirilmesi	 söz	 konusu,	 sosyo	 duygusal	 gelişim,	 hissel	 gelişim,	

ahlaki	 gelişim	 yargılama	 yetisinin	 olgunlaşması,	 karar	 verme	 yetisi	 dikkate	 alınması	

gerekiyor.	Ne	 yapıyoruz?	Çocuk	 ve	 aileden	mutlaka	olur	 alıyoruz.	Ayrıntılı	 öyküyü,	 çok	

ayrıntılı,	çocuk,	ana	baba	varsa	diğer	kişilerden	alıyoruz.	Mahkeme	dosyasını	çok	detaylı	

incelememiz	gerekiyor,	her	raporumuz	için	mutlaka	mahkeme	dosyası	istiyoruz.	Psikiyatrik	

muayene	yapıyoruz.	Yardımcı	testler	bilişse	düzeyde	değerlendirmek	için	evet	bir	klinik	

düşüncemiz	 oluyor	 ama	 bir	 de	 zeka	 testleri	 bazen	 projektif	 testler,	 sosyal	 inceleme	

psikiyatrik	 tanı	 ve	 sonuç,	 sonuçta	 işlediği	 fiilin	 anlam	 ve	 sonuçlarını	 algılayamadığı,	

davranışlarını	yönlendirme	yeteneğinin	gelişmemiş	olduğu	ya	da	biri	vardır	diğeri	yoktur	

diye.	 Şuraya	 şunu	 unutmuşum	 mutlaka	 suça	 sürüklenen	 çocukta	 tedbir	 kararlarını	

planlayarak	rapora	sunuyoruz.	Yani	bu	çocuk	bundan	sonrasında	ne	yapacak,	sonrası	ne	

olacak,	sağlıklı	açıdan	izlenecek	mi,	eğitim	açısından,	mesleğe	yönlendirilecek	mi,	eğitim	

alacak	mı,	örgün	eğitime	mi	devam	edecek	ya	da	aynı	anne	baba	ile	bir	daha	bir	daha	mı	

suça	sürüklenecek?		O	nedenle	danışmanlık	tedbiri	mi	gerekecek	ya	da	başka	planlarımız	

olabiliyor	her	çocuk	özelinde,	bu	değişebilir,	Mutlaka	sonuna	bunu	da	ekleyerek	raporu	

bu	şekilde	sonlandırıyoruz.	Deyip	konuşmamı	da	sonlandırıyorum	çok	teşekkür	ediyorum.	

	 Av.İlke	Erol:
 Teşekkür	ediyorum	bu	sunumunuz	için.	Tüm	konuklarıma	zamanı	iyi	kullandıkları	

için	de	ayrıca	teşekkür	ediyorum.	Oturuma	yarım	saat	geç	başlamamıza	rağmen,	süreyi	

yakaladık.	Gülcan	Hanımın	 süresinden	biraz	 çalmıştık.	Bu	arada	verdiğiniz	 raporlar	 çok	

önemli	bizim	için.	Bundan	sonraki	tüm	raporlarda	size	başvuracağım	diye	düşünüyorum.	

Gerçekten	 biz	 de	 her	 adımımızda	 çocuğun	 üstün	 yararı	 ilkesinden	 hareket	 etmemiz	

gerektiğini	düşünüyoruz.	Suça	sürüklenen	çocuk	da	olsa,	tedbir	kararının	alınması	yönündeki	

görüş	 çok	 anlamlı,	 önemli.	 Bizde	 kendi	 CMK	 eğitimlerimizde,	 vekil	 arkadaşlarımızdan	

bunu	özellikle	rica	ediyoruz.	Orada	çocuğun	hakkını	savunmak	için	varsınız.	Mutlaka	suça	

sürüklenen	çocuğu	da		korunmaya	muhtaç	çocuk	olarak	değerlendirin	ve	Çocuk	Koruma	

Kanunundaki	 tedbir	 kararlarının	alınmasını	 ve	hatta	uygulanmasını	 sonuna	kadar	 takip	

ediniz	 diye	 sevgili	meslektaşlarımıza	 önerimiz	 oluyor.	O	 yüzden	 sizin	 de	 raporlarınızın	

bu	şekilde	olması	elimizi	güçlendirir.		Görüşünüz	için	teşekkür	ediyorum.	Şimdi	Gülcihan	

Hanıma	kısaca	anlatmak	istediği	3	No’lu	protokol	için	söz	veriyoruz.	Ardından	sizlerden	de	

soru	cevabı	alarak	bu	oturumu	kapatacağız.
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 Av.Gülcihan	Türe:
	 Teşekkür	 ederim	 İlke,	 tıptan	 sonra	 tekrar	 hukuka	 geçiş	 yapıyoruz.	 Gerçekten	

hocalarımın	sunmuş	olduğu	bilgiler	bize	çocuk	açısından	umutlandırdı.	Ben	bir	çocuğun	

suç	işlediğine	hiçbir	zaman	inanmam.	Çünkü	o	çocuk	gelişmemiştir,	çünkü	o	çocuk	idrak	

etmemiştir.	 Cezadaki	 kast	 unsuru	 yoktur.	 Bu	 nedenle	 bizim	 çocuklarımız	 artık	 suça	

sürüklenen	diye	bir	 tabir	bile	olmasın	onlar	birer	 çocuktur,	devletin	görevi	eğitmektir.	

Eğitim	yapacaksınız.	Benim	yargıçlığı	bırakma	nedenim;	devlet	olarak	eğitim	vermemişiz,	

devlet	olarak	 iş	vermemişiz,	bu	 insanlar	suç	 işleyecektir.	Bir	profesör	suç	 işlemektedir,	

hiç	eğitim	almamış	işi	olmayan	insan	da	suç	işlemektedir.	Ben	gerçekten	ceza	yargıçlığım	

sırasında	 adaleti	 sağlamak	 zorundasınız	 ama	 bu	 sosyal	 olgudan	 dolayı	 devlet	 olarak	

yapmamız	 gerekeni	 yapmadığımız	 için	 ceza	 verirken	 orda	 bulunmaktan	 çok	 rahatsız	

olmuştum.	Özellikle	çocuklar	yönünden	istifa	etmiştim.	Bu	adalet	sisteminde	çocuklarımız,	

çocuktur	demek	zorundayız.	Adalet	önüne	çıkarmak	değil	hocalarımızla	hukukçularımızla	

birlikte	 çocuk	 adaletini	 gerçekten	 çok	 iyi	 noktalara	 getirmek	 durumundayız.	 Ben	 kısa	

kesmiştim	hocam	anlatacak	diye	ancak	protokolle	ilgili	birkaç	ayrıntı	vermek	istiyorum.	

Önemli	 bir	 şey	 çünkü	 özellikle	 ülkemiz	 göç	 almakta.	 Hocamız	 da	 göçmen	 çocuklar	

için,	 Birleşmiş	 Milletler	 Komitesine	 bireysel	 başvurunun	 önemli	 olacağını,	 ülkelerdeki	

çocukların	hakların	daha	etkin	koruma	altına	alınacağı	 için	ben	kısaca	salonda	hukukçu	

arkadaşlarımız	da	fazlaca	olduğu	için	bir	iki	açıklama	yapmak	istiyorum.	Çocuk	Haklarına	

Dair	Sözleşmenin	başvurusuna	ilişkin	protokolünde	bildiğiniz	gibi	az	önce	hocamız	anlattı	

uygulamasını.	Birleşmiş	Milletler	Komitesi	tarafından	izlenen	çocuk	haklarına	dair	üç	temel	

sözleşme	bulunmaktadır.	Çocuk	Haklarına	Dair	Sözleşme,	çocuk	satışı,	 çocuk	 fahişeliği,	

çocuk	pornografisi	ile	ilgili	Protokol,	çocukların	silahla	çatışmaları	ile	ilgili	Protokol,	Şimdi	

de	başvuru	usulüne	ilişkin	protokolü	taraf	olunması	ve	bu	taahhüt	ettiği	durumları	ihlal	

etmiş	olması	halinde	Birleşmiş	Milletler	Çocuk	Hakları	Komitesine	başvuruda	yöntemi	var.	

Bu	yarı	hukuki	bir	mekanizma,	hukuki	bir	bağlayıcılığı	yok.	Yalnızca	bu	usulü	kabul	etmiş	

bir	devletin	yetki	alanındaki	kişilere	açıktır.	Yalnızca	söz	konusu	bir	devletin	bir	eylemi	ya	

da	eylemsizliği	ile	bağlantılı	olan	insan	hakları	ihlali	içimdir.	Ulusal	makamları	tamamlayıcı	

nitelikte,	tüm	ulusal	makamları	bitirmiş	olması	gerekmektedir.	Bunların	etkili	olmaması	

ya	da	süreçlerin	uzaması	gibi	durumlarda	başvurulabilir.	İki	aşamalı,	yazılı	bir	süreçtir.	Bir	

kabul	edilme	kriterleri,	iki	davanın	esasıdır.	Komitenin	en	önemli		kriteri	açıklamakta	yarar	

görüyorum.	Komite	tarafından	takip	edilmesi	gereken	genel	prensipler,	komite	 ihtiyati	

protokol	hükümleri,	çocuğun	yüksek	yararını	sağlayacak	şekilde	ve	çocuğun	 isteklerine	

kulak	verilmesi,	hakkını	hayata	geçirecek	şekilde	olacaktır.	Yeni	usul	kuralları	çocuğa	özgü	

usulleri	güvence	altına	almak	zorundadır.	Komite,	 çocuğun	yüksek	yararına	 ters	düşen	

herhangi	bir	başvurunun	incelenmesini	reddetme	yetkisine	de	sahiptir.	Yine	önemli	bir	

madde	koruma	 tedbirleri	devletin	 sorumluluğundadır.	Komite	 ile	 iş	birliği	 yapan	ya	da	

komiteye	başvuru	yapan	bir	bireylerin	yalnızca	mağdurun	değil	kimlikleri	kendileri	rızası	

olmadan	 ifşa	edilmeyecektir.	Yine	önemli	bir	madde,	bireysel	başvurularda,	 çocukların	

ulusal	 düzeydeki	 hukuki	 ehliyetlerine	 bakılmaksızın	 doğrudan	başvurma	 imkanı	 vardır.	

Çocuklar	başkaları	tarafından	da	temsil	edilebilirler.	Hukuki	temsilcileri	tarafından	olması	

şart	 değildir.	 Eğer	 başvuru	mağdurların	 temsilcisi	 tarafından	 yapılmıyorsa,	 temsilcinin,	

mağdurun,	 mağdurların	 onayını	 göstermesi	 ve	 eğer	 mağdurun	 onayı	 yoksa	 bunun	

alınamamasının	haklı	nedenlerinin	açıklanması	gerekmektedir.	Şikayetçinin	talebi	üzerine,	

başvurunun	alınması	ardından	herhangi	bir	noktada	dava	esası	ile	ilgili	bir	karara	varılmadan	

önce	geçici	 tedbirler	 ilgili	 devletten	 istenebilir.	 Bir	 başvuru	 aşağıdaki	 koşullarda	 kabul	

edilebilir.	Hak	 ihlali	 sözleşmenin	 yürürlüğe	girmesi	 tarihinden	önce	olmamış	 ise	 ancak	

sürekli	bir	hak	durumu	ihlali	hariç	ise	yine	yapılabilecek.	Ulusal	çözümler	tükenmiş	ise	iç	

hukukumuz	tükenmişse	ya	da	süreçlerin	uzaması	gibi	nihai	kararın	verilmesinden	sonra	
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bir	yıl	içinde	başvuru	yapılmış	ise	bunun	mümkün	olması	durumunu	engelleyen	durumlar	

hariç,	 dava	 başka	 bir	 ulusal	mahkeme	 tarafından	 incelenmiyor	 ise	 başvuru	 alınacaktır.	

Buralardaki	 sonuçlarda	 dostane	 çözümdür.	 Komite,	 arabuluculuk	 yapmaktadır,	 çözüm	

üretilmesinde.	Bu	yükümlülüklere	uyulması	temenni	 ile	arabuluculuk	yapılır.	Komitenin	

himayesinde	 bir	 uzlaşmaya	 varılır	 ise	 başvurunun	 değerlendirilmesine	 son	 verilir.	 Yani	

bu	Avrupa	İnsan	Hakları	bireysel	başvurusundan	çok	farklı	bir	statüye	tabidir.	Sonuç	ve	

takibi	komite	bir	ihlal	olduğunu	tespit	ederse	o	zaman	tavsiye	niteliğinde	bir	karar	çıkarır.	

Söz	konusu	devlet	tavsiye	niteliğinde	kararı	göz	önünde	bulunduracak	ve	altı	ay	 içinde	

bu	 konu	 hakkında	 yazılı	 bilgi	 sunacaktır.	 Son	 bir	madde	 ağır	 ya	 da	 sistematik	 ihlallere	

yönelik	tahkikat	usulü	ek	ihtiyari	bir	mekanizma,	devletler	bunun	dışında	kalmayı	tercih	

etmeleri	mümkün.	Tüm	faktörlere	açık	yalnızca	mağdurlara	değil	ağır	ya	da	sistematik	

ihlallerin	 tespitine	 yönelik	 bilgiler,	 üyelik	 gizliği	 var	 ise	 ancak	 söz	 konusu	 devlete	

aktarılıyor	devletin	onayı	alınarak	söz	konusu	ülkenin	ziyaret	edilmesi	mümkün.	Bu	çok	

önemli	bir	madde,	bunun	için	biz	bu	protokolün	da	ülkemiz	tarafından	bakanlar	kurulu	

onayından	 sonra	 Birleşmiş	 Milletlere	 teyidinden	 sonra	 ülkemizde	 uygulanmasından	

önce	bizleri	ulusal	düzeyde	diğer	aktörlerle	çabalarımızı	çocuk	hakları	 ile	birleştirip	bu	

yasal	güvencelerin	bir	an	önce	mahkemelerimize,	savcılarımıza,	bireylerde,	tıp	alanında	

hocalarımızla	paylaşarak	hayata	geçirilmesi	için	çalışmalar	yapmalıyız.	İş	arkadaşlarımıza,	

hakimlerimize	 diğer	 meslek	 gruplarımıza	 bunları	 anlatmalıyız.	 Davalarımıza	 özellikle	

Birleşmiş	Milletlerin	 korumuş	olan	bu	dört	 ana	maddesi	 ile	 ilgili	 atıflarda	bulunmamız	

lazım.	Biz	hep	birlikte	çocuklarımızın	geleceği	için	dünyada	tüm	çocuklara	bayram	hediye	

eden	Ulu	Önder	Atatürk’ümüzün	yolunda	çocuklarımızdan	başlayarak	kendimize	de	saygı	

duyarak	devletimizin	varlığını	da	sahip	çıkarak	hepimizin	geleceğe	umutla	bakarak	yeni	

baştan	başlayarak	güzel	yarınlara	ulaşmak	dileğiyle	saygılar	sunuyorum.	

 Av.İlke	Erol:
	 Çok	 teşekkürler.	 Bizim	 için	 yol	 gösterici	 oldu.	 Şimdi	 soru	 cevap	 bölümümüze	

geldik.	Lütfen	sorularınızla	veya	katkılarınızla	sempozyuma	sizlerde	bir	iz	bırakın.	

 Soru:
	 Ben	Özlem	Hocama	sunumda	aynı	yerden	devam	edeceğim.	Benim	birçok	kere	

söylediğim	 bir	 şeyi	 aslında	 teyit	 ettiniz.	 Çocuklarla	 cezaevinde	 sürekli	 iletişim	 halinde	

biriyim,	on	yıldır	uğraşıyorum	bu	alanda.	Cezaevlerinde	tutulmanın	asgari	yaşın	 tıptaki	

gibi	on	sekiz	yaş	olmasını	savunuyorum,	dünyada	da	birçok	örneği	var.	Siz	dediniz	ki	pek	

çok	 arkadaşımız	 ceza	 ehliyeti	 olduğu	 yönünde	 rapor	 tanzim	 etti,	 	 sizin	 söylediğinizle	

taban	tabana	zıt.	Siz	cezai	ehliyeti	olmadığı	yönünde	rapor	verdiğinizi	söylerken	bir	adli	

tıp	kurumu	hepsinde	cezai	ehliyeti	vardır	verdiğini	söylediniz.	Şu	anki	uygulamanın	yanlış	

olduğunu	düşünüyor	musunuz?

 Cevap:	
	 Kesinlikle	düşünüyorum	yani	burada	hepimiz	çocuk	dostu	olarak	bir	araya	geldik.	

Çocukların	 yararına	 ne	 yapmak	 gerekiyorsa	 onu	 yapalım	 derim	 bir	 tanesi	 de	 bu	 evet.	

Hakikaten	on	sekiz	yaşına	kadar	bu	çocuklar	 işlediği	suçun	hukuki	anlam	ve	sonuçlarını	

anlama	ve	davranışlarını	yönlendirme	yeteneği	tam	gelişmemiştir	benim	kişisel	kanaatim	

ve	mutlaka	daha	detaylı	muayenede	biz	bunu	saptayabiliyoruz.	Evet,	on	iki	yaş	altı	hiçbir	

cezası	 yok	 tamam	 o	 zaman	 güle	 güle	 gibi	 bir	 yaklaşım	 kesinlikle	 olmamalı.	 Bizim	 bu	

çocuklarla	ilgili	planlarımız	olmalı	bu	çocuklara	yönelik	tedbir	kararları,	eğitsel	kararlar,	

tedavi,	ne	yapmak	gerekiyorsa	bu	çocuk	neden	suça	itildi	ise	onun	sorumluları	kim	veya	

kimlerse,	aile	çocuğun	genetik	özelliği	ya	da	ne	bileyim	neler	işte	eğitim	kurumları	medya	



38

falan	falan	değerlendirilerek	bu	çocuklar	için	planlar	yapılması	gerektiğini	düşünüyorum.	

Her	 çocuk	özelinde	 cezaevi	 ya	da	 ceza	 sistemi	değil	 çünkü	 cezaevine	değil	 ıslah	evine	

giriyor	 diyoruz	 yani	 ıslah	 evi	 çok	 matah	 bir	 yer	 değil	 oraya	 girince	 çıktıktan	 sonra	 o	

çocuktan	nasıl	bir	hayır	beklenir	ki.	Bence	bu	da	ayrı	bir	tartışma	konusu	ben	oraları	çok	

bilmiyorum	 ama	pek	 çok	 kişiden	 duyduğumuz	 bildiğimiz	 ıslah	 evine	 de	 girmesi	 uygun	

bir	 şey	değil	 çocuklar	 ile	 ilgili	 bir	 şey	 yapılmalı	 ama	ceza	değil	bu	 çocuk	bu	 işten	nasıl	

tedavi	ya	da	düzenlemeler	ile	daha	sağlıklı	bir	birey,	daha	üretken	ve	suç	işlemeyen	birey	

haline	 gelir.	 Ben	 şöyle	 fazladan	 bir	 rapor	 vermiş	 değilim	 hadi	 canım	 yazalım	 bunlarda	

çocuk	demedim.	Her	biriyle	birebir	görüşmeler	 ve	 incelemeler	 sonucunda	bu	 çocuğun	

gerçekten	bunu	anlamadığına	kanaat	getirdiğim	için	raporun	altını	imzaladım

 Prof.Dr.Mustafa	Ruhan	Erdem:
	 Ben	 şimdi	 konuşmanızdan	 çıkardığım	 sonuç	 şu;	 istediğiniz	 şekilde	 rapor	

verebiliyorsunuz	 herhalde	 değil	 mi	 yani	 adli	 tıp	 kurumu	 aynı	 vakada	 o	 şekilde	 rapor	

veriyorken	 siz	 farklı	 yönde	 rapor	 verebiliyorsunuz	 burada	 çocuğun	 ne	 söylediğinden	

ziyade	sizin	ne	söylediğiniz

 Cevap:
	 Değerlendirmelerimiz	biraz	farklı	yani.

  Prof.Dr.Mustafa	Ruhan	Erdem:
	 Kriterleriniz	mi	farklı	yani	bir	de	bu	konu	bize	sorulması	zorunludur	diye	bir	cümle	

geçti.	Gerçekten	siz	on	 iki	on	beş	yaş	arasındaki	çocuğun	 işlediği	 fiilin	hukuki	anlamda	

sonuçlarını	algılayabilme	durumunda	olup	olmadığının	bir	 tıpçıya	sorulması	gerektiğini	

mi	düşünüyorsunuz?

 Cevap:
	 Öyle	 denemdim.	 Galiba	 bilirkişi	 olarak	 hakimler	 bunu	 herhalde	 hepsinde	 bize	

soruyorlar	dedim.	Ve	bize	sorulmalı	mı	bilmiyorum,	sorulacaksa	mutlaka	bize	bu	ayrı	bir	

tartışma	konusu	bence	bize	sorulacaksa	da	çocuk	ergen	ruh	sağlığı	uzmanlarına	sorulmalı	

demeye	çalıştım.	Gerçekten	çocuğun	değerlendirilmesini	biraz	daha	ruh	sağlığı	boyutuyla	

yapabildiğimizi	düşünüyorum.	Biz	her	gelen	rapor	 için	en	az	on	haftalık	süre	 isteriz	ve	

on	haftada	bu	çocuğu	detaylı	değerlendiririz.	Bazen	bir,	iki,	üç	kere	görüşmeler	yaparız	

farklı	metotlar	 ile	bakarız.	Onun	 için	sorulacaksa	bize	sorulsun	diye	düşünüyorum	ama	

mutlaka	sorulmalı	mı	onu	bilmiyorum.	Başka	bir	tartışma	konusu	onu	birlikte	tartışalım	

ama	hakimler	genelde	soruyor	dedim.

 Av.Hatice	Kaynak:	
	 Aslında	kanunda	öyle	sorma	zorunluluğu	yok,	hakimler	kendileri	soruyor	eski	bir	

alışkanlıkla.	Adli	tıpa	soruluyor	aslında	bu	hiç	gerekmiyor	ama	biz	eğitimlerimizde	şöyle	

diyoruz.	Bir	adli	psikiyatrik	değerlendirme.	Çünkü	bu	otuz	ikinin	kapsamına	da	girebilir.	

Bu	 çocuğun	 akıl	 sağlığında	 sorun	 olabilir	 ama	 en	 önemli	 belirleyici	 sosyal	 inceleme	

raporu	çocuğun	yaşam	koşulları,	o	durumun	 içine	nasıl	girdiği	ve	ne	yapıyor	gerçekten	

yönlendiriyor	mu?	Yönlendiremiyor	mu?	Aslında	hakimin	ikisini	birlikte	değerlendirmesi	

gerekiyor.	 Adli	 psikiyatrik	 değerlendirme	 dediğimizde	 çok	 gelişmiş	 bir	 kavram	 değil	 o	

zaman	adli	 tıp	 ile	çocuk	psikiyatrinin	birlikte	olduğu	alan	yaratmak,	çok	benzer	bir	şey	

2005	yılında	Diyarbakır	Barosu	 ile	bir	çalışma	yapmıştık	 İki	bin	dosyayı	 inceledik	 iki	bin	

dosyanın	 tamamında	adli	 tıp	kurumu	farik	mümeyyizdi	demişti.	Ama	üniversitenin	adli	

tıpına	gittiğinizde	onlar	olmadığını	söylüyor.	O	zaman	incelemede	bir	hata	var	yani	adlı	
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tıpa	gitmesinde	değil	adli	tıp	kurumunun	incelemesinde	ve	kullandığı	yöntemle	ilgili	bir	

hata	var.		Çok	uzatmadan	söylemek	istiyorum	iki	tane	on	bir	on	iki	yaşındaki	çocuğa	bir	

abi	diyor	ki	okuldaki	bayrağı	 indirip	 işeyemezsiniz.	Onlarda	yaparız	diyorlar,	 	yapıyorlar	

DGM’de	 yargılandılar.	 Devlet	 alametlerine	 hakaret	 suçundan	 yargılanıyorlar,	 farik	

mümeyyizdir	denmiş	 ama	 çocuklar	bunun	anlamını	bilmiyorlar.	Bunun	devlete	hakaret	

olduğunu	bilmiyorlar	orada	karşı	komşunun	perdesini	indir	yap	dese	yapacak.	Orada	bir	

ayrımı	yok	çocuğun.	Yani	adli	tıp	kurumunun	incelemesinde	bir	problem	var	asıl	olarak.	

 Sosyal	Hizmet	Uzmanı	Nihat	Tarımeri:
	 Yarın	bir	sunumum	olacak	ama	bir	iki	bilgiyi	aktarmak	istedim	zorunluluk	olarak.	

Mustafa	 hocam,	 sosyal	 inceleme	 raporu	 kendine	 ait	 özel	 bir	 araçtır	 ve	 bu	 uygulama	

İsviçre	Medeni	 Kanundan	 beri	 üzerinden	 gidilen	 bir	 uygulamadır.	 Aslında	 tartıştığımız	

konu	teknik	bir	uygulama.	Pekin	Kurallarının	16.	maddesinde	araştırma	zorunludur.	Biz	

16.	maddeyi	genelde	sulandırdık.	Bunun	dayanağı	olan	 İsviçre	Medeni	Kanununda	beri	

bu	raporlama	zorunlu	gelmiştir.	Aynı	zamanda	Almanya’da	da	bu	raporlama	zorunluluğu	

vardır.	Bu	tıbbi	olan	bir	uygulama	değildir.	O	açıdan	bazı	konuları	 teknik	açıdan	yerine	

oturtmuş	 olursak	 bu	 soruları	 sorar	 yanıt	 da	 bulabiliriz.	 Aynı	 zamanda	 bu	 konuyu	 da	

somutlandırırsak;	yarar	ve	esenliğin	bir	tek	aracı	sosyal	inceleme	raporudur:	Her	ne	olursa	

olsun	 yarar	 ve	esenliğin	gözetilmesi	 ilkesine	 savcıda,	 avukatta,	 herkes	dahildir.	Bu	 ilke	

yerine	getirilmiş	olsa	kısmen	sorun	ortadan	kalacaktır	teşekkür	ederim.

	 Katılımcı:
	 Merhabalar	bende	sosyal	hizmet	uzmanıyım	Nihat	hocamla	aynı	 şekilde	sosyal	

inceleme	 raporlarından	 birinci	 derecede	 sorumluyuz.	 Aile	 ve	 Sosyal	 Politikalarda	

çalışıyoruz	 ve	 alanda	 yoksul	 insanların,	 istismara	 uğrayan	 çocukların,	 şiddete	 uğrayan	

kadınların	 evlerine	 girip	 çıkıyoruz.	 İnceleme	 raporlarını	 yazıyoruz.	 Belirli	 Avrupa	

ülkelerinde	 sosyal	 hizmetlerin	 gelişmiş	 olduğu	 yerlerde,	 sosyal	 hizmet	 uzmanları	 tek	

onlar	yapabiliyor	diye	biliyorum	ama	ben	kendi	açımdan	ülkemizdeki	uygulama	açısından	

bakacak	olursam	psikolog	 ,çocuk	gelişimi	 uzmanının	birlikte	 çalışmasına	bu	 yönde	her	

bakış	açısının	bulunmasını	ve	raporun	bu	şekilde	hazırlanması	mahkemeye	sunulmasını	

biz	 önemsiyoruz.	 Psikiyatrist	 mutlaka	 gerekiyor	 ama	 bu	 işin	 sosyal	 yanında	 en	 büyük	

sorunu	gözlemliyoruz;	 	sağlık	erişimi,	eğitim	erişimi	ve	belirli	sosyal	haklara	erişimi	çok	

kısıtlı,	bu	 ihmal	ve	 istismarlar	bu	yüzden	gerçekleşiyor.	Yoksulluk,	eşitlik	sağlanamazsa	

maalesef	böyle	şeyler	ortaya	çıkıyor.	

	 Sorum	 vardı	 eğitim	 hakkından	 yararlanamama	 özellikle	 alanda	 çok	 geliyor	

karşıma.	Karşımda	bir	anayasa	var,	bir	 çocuk	hakları	 sözleşmesi	var.	Bunları	 söylüyoruz	

yazılarımızda,	kurumlara	ama	önümüze	bir	yönetmelik	ile	cevap	veriliyor.	Bizde	bireysel	

olarak	 savunmakta	 olduğumuz	 için	 yine	 devlet	 kurumunda	 olmamızdan	 kaynaklı	

önereceğiniz	bir	çözüm	yolu	var	mı	nerelere	başvurabilirim?	Valilikte	oluşan	İnsan	Hakları	

Kurulu	 çözüm	 önerisi	 getirir	 mi	 ya	 da	 milli	 eğitim	 ile	 ortak	 çalışmalar	 yapılabilir	 mi?	

Gerçekten	çok	fazla	vasisi	olmayan	çocuk	var,	işlemler	çok	uzun	sürüyor	benim	gördüğüm	

büyük	 sorunlardan	 biri	 bu	 danışmanlık	 ile	 ilgili	 sorunlar,	 onu	 herkes	 biliyor	 teşekkür	

ederim	sağ	olun.

 Katılımcı:
	 Merhabalar	öncelikle	ismim	Ezgi	bende	sosyal	hizmetler	uzmanıyım.	İki	senedir	

Aliağa	Çocuk	ve	Gençlik	Ceza	İnfaz	kurumunda	çalışıyorum	aslında	söz	almak	istemedeki	

en	büyük	sebep	uygulamayı	iki	senedir	görüyorum.	Çocuklar	ile	çalışırken	şunu	gördüm,	
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çocukların	 gerçekten	 davranışlarını	 yönlendirme	 yeteneği	 bir	 yana	 davranışlarının	

sonuçlarını	 anlama	 yeteneği	 çok	 kısıtlı.	 O	 sunucu	 görseler	 bile	 öyle	 çıkarımlarda	

bulunuyorlar	 ki	 cezaevi	 dediğiniz	 gibi	 onlar	 için	 girilip	 çıkılacak	 bir	 yer.	 Çünkü	 çocuk	

sürekli	 bunu	 görüyor,	 sürekli	 bir	 sirkülasyon	 var,	 sürekli	 tutuklanıyor	 itiraz	 ediliyor.	 üç	

gün	 sonra	 tutukluluk	 itirazı	 kabul	 ediliyor.	 Zaman	 zaman	 ilk	 mahkemede	 değil	 ikinci	

mahkemede	çıkıyor	çocuk	bunu	öğreniyor	sürekli	böyle	olacağını	zannediyor.	Sonra	ceza	

almaya	başladığı	zaman	o	kadar	şaşırıyor	ki,	ben	ilk	kez	cezaevine	giren	altmış,	yetmiş,	

yüz,	 dosyam	 var	 diyen	 çocukla	 karşılaştım	 ve	 bunların	 sayısı	 hiç	 az	 değil.	 Siz	 oradaki	

herhangi	 bir	 çalışma	 ile	 çocuğun	 etkileme	 şansına	 çok	 da	 sahip	 olmuyorsunuz	 çünkü	

çok	umutsuz.	Ne	zaman	çıkacağını	bilmiyor	çıktıktan	sonra	neler	yaşayacağını	bilmiyor.	

Çocuklar	 kriminal	 çocuklar	 değil	 ,	 çocuklar	 aslında	 kurum	 içinde	ne	 yapması	 gerektiği,	

hangi	 kurallara	 uyması	 gerektiğini	 öğreniyor	 ve	 davranışlarını	 yönlendirebiliyor.	 Bu	

yüzden	sosyal	hayatında	da	yönlendirebilir	çıkarımını	yapıyorum	ama	bizdeki	uygulamalar	

o	kadar	eksik	ki.	Hayır	kesinlikle	onu	söylemek	istemiyorum	çocukların	profiline	baktığınız	

zaman	çocukların	genelde	belirli	mahallelerden	geldiğini,	genelde	belirli	ailevi	koşullara	

sahip	olduğunu	görüyorum.	Siz	önleyici,	onarıcı	bir	adalet	çalışması	yapmadığınız	sürece	

ceza	 infaz	sistemine	girmiş	bir	 çocuk	 için	neyi	konuşsanız	havada	kalıyor.	Ceza	verelim	

deseniz	çok	acımasız,	vermeyelim	deseniz	o	da	olmuyor.	Biraz	önce	söylediniz	ya	ne	çok	

sert	ne	de	tamamen	görmezden	gelmek	doğru	değil.	Hatta	şey	dediniz	Gülcihan	Hanım;	

hakimliği	 bırakma	 sebebim	 aslında	 hiç	 bir	 şey	 yapmadığımız	 çocuklara	 ceza	 vermek	

zorunda	kalıyor	oluşumuz.	Bakıyorsunuz	kimse	bir	şey	yapmamış,	çocuk	suç	işlemiş	zaten	

suça	doğru	gittiği	o	kadar	belirgin	bir	süreç	yaşıyor	ki,	okuldan	kopuyor,	kavga	etmeye	

başlıyor.	Neredeyse	tamamı	da	istismar	edilmiş	bir	şekilde	aileleri	tarafından,	belki	bilinçli	

belki	bilinçsiz	demek	 istediğim	aslında	kurumların,	kuruluşların	üstüne	düşen	görevleri	

yapması	gerekiyor.	

 Av.İlke	Erol:
	 Değerli	 katkılarınız	 için	 hepinize	 teşekkür	 ederim.	 Sosyal	 uzmanlar	 ve	 rehber	

öğretmenler	ile	çalışmak	bizim	için	değerli.	İzmir	Barosu	bir	ilki	gerçekleştirdi.	Çocuk	Hakları	

Merkezimizin	adli	birimini,	14	Şubat’ta		İzmir	Adliyesi’nde	açtık.	İzmirli	arkadaşlar	biliyor	

aldığımız	 başvuruları.	 Yaklaşık	 iki	 aylık	 süredir	 arkadaşlarım	 gönüllü	 nöbet	 tutuyorlar.		

Birimimize	en	çok	başvuru	rehber	öğretmenlerden	geliyor.	Risk	altında	bulunan	çocukları,	

suça	itilmekten	koruyabilmek	için,	oradan	gelen	veriler	bizim	için	önemli.	Çocuk	hakları	

merkezi	adli	birimizi	açtıktan	sonra,	ASPİM’den	koruma	tedbirleri	talep	ediyor	ve	takibine	

çalışıyoruz.	 Başvuruyu	 aldık,	 avukat	 olarak	 bitti	 demiyoruz.	 Çocuğu	 da	 takip	 ediyoruz.	

Büyük	bir	 ilde	yaşıyoruz,	gelen	başvurular	 fazla,	uğraştığımız	çok	davalar	var.	Mümkün	

oldukça	çok	meslektaşımızın	çalışmalarımıza	katılımını	bekliyoruz.	İşbirliğinizle	bir	şeyler	

yapmamız	 çok	 önemli.	 Konuşmacılarıma	 ve	 sizlere	 sabrınızdan	 dolayı	 çok	 teşekkür	

ediyorum.
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İKİNCİ	OTURUM

UYGULAMADA	ÇOCUK	YARGILAMASI

 Sunucu	Av.	Gözde	Uzsoy	:

	 İkinci	oturumumuzun	başlığı	“Uygulamada	Çocuk	Yargılaması”.	Bu	oturumumuzu	

yönetmek	 üzere	 Oturum	 Başkanımız	 Yaşar	 Üniversitesi	 Hukuk	 Fakültesi	 öğretim	

üyelerinden	Profesör	Doktor	Sayın	Fevzi	Demir’i	davet	ediyorum.	

Bu	oturumumuzda	diğer	konuşmacılarımız;	Ankara	Barosu	avukatlarından	aynı	zamanda	

Çocuk	 Hakları	 Merkezi	 üyesi	 ve	 İnsan	 Hakları	 Derneği	 yöneticisi	 avukat	 Sayın	 Hasan	

Erdoğan,	yine	Ankara	Barosu	avukatlarından	aynı	zamanda	ÇAÇAV	Genel	Koordinatörü	

Sayın	 avukat	 Şahin	Antakyalıoğlu,	 İzmir	Asliye	Ceza	Mahkemesi	hakimlerimizden	Sayın	

Sabri	Usta,	yine	İzmir	Çocuk	Ağır	Ceza	Mahkemesi	Başkanımız	Sayın	Yusuf	Şahin.	Şimdi	

oturumumuza	devam	etmeniz	için	sözü	sizlere	bırakıyorum.	

Oturum	Başkanı
Prof.Dr.Fevzi	Demir

Yaşar	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi

	 Öncelikle	 belirtmek	 isterim	 tartıştığımız	 konu	 ülkemizin	 kanayan	 bir	 yarası.	

Size	 örnekler	 de	 vereceğim.	 Bu	 yara	 17-18.	 yüzyıldan	 beri	 kanıyor,	 yani	 yavaş	 yavaş,	

yavaş	yavaş	bugünlere	kadar	gelmiş.	Evet,	ben	oturum	yöneticisiyim	ama	konuşmadan	

da	olmuyor	herhalde.	Çocuklarla	 ilgili	 konuda	daha	önce	de	bir	makalem	vardı.	Duran	

Ceyhan’ı	 bilirsiniz,	 çoğunuzun	 hocası	 da	 olmuştur,	 onun	 almanağında	 yayınladım.	

Biliyorsunuz	 kardeşlik,	 özgürlük	 ve	 eşitlik	 ilkeleri	 hukuki	 anlamda	 kölelikten	 çözülme,	

fiili	anlamda	olmasa	bile,	bu	1789	Fransız	İhtilaliyle	başladı	ve	işte	o	zamana	kadar	köle	

olarak	 çalışan	 insan,	geçti	 efendisinin	 karşısına,	bundan	böyle	dedi	benim	emeğimden	

istifade	etmek	 istiyorsan	 işte	ben	sana	günde	8	saat	çalışırım,	10	 liranı	alırım,	20	 liranı	

alırım.	Bu	pazarlık	gücünü	elde	ettiler.	Başlangıçta	çok	işe	yaradı.	Tabi	serbest	sözleşme	

özgürlüğü,	eşitlik	ilkesi.	Taraflar	eşit,	işçi	de	eşit,	işveren	de	eşit.	Klasik	hukukumuz	bizim	

böyle.	Başlangıçta	köylerden	şehirlere	akın	akın	 işçi	geldi.	Geldi	dedi	ki	birisi	 işverene,	

bak	dedi	o	sana	8	saat	çalışıyor	10	liraya	ama	ben	sana	10	saat	çalışacağım	8	liraya.	Tabi	

bugünkü	gibi	 ihbar	tazminatı,	kıdem	tazminatı,	 işten	çıkarırken	iş	güvencesi	hak	getire,	

yok	öyle	şeyler.	Dolayısıyla	ondan	sonra	gelen	ben	sana	12	saat	çalışacağım	6	liraya,	ben	
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sana	14	saat	çalışacağım	4	liraya,	ben	sana	16	saat	çalışacağım	2	liraya,	1	liraya.	1789’un	

üzerinden	30	sene	sonra	1808-1809	döneminde	günde	16-17	saat	çalışan	 işçiler	ancak	

kendi	 karınlarını	 doyurabilecek	 kadar	 ücret	 almaya	 başladılar.	 Öyle	 ki	 işverenler	 öyle	

ücret	 de	 vermiyorlardı,	 fiş	 veriyordu	 işçilere.	 İşverenlerin	 işyerlerinin	 karşısına	 kurmuş	

oldukları	 kantinlerde	 geçerliydi	 o	 fişler.	 Gidiyorlardı,	 veriyorlardı	 o	 fişi.	 İşte	 herhalde	

ekmek	 arası,	 sandviç,	 domates,	 peynir,	 jambon,	 domuz	 jambonlarından	 ancak	 kendi	

karnını	doyurabilirdi,	eve	ekmek	götüremiyordu.	O	yüzden	evin	hanımının	da,	çocuklarının	

da	 ilk	 defa	 çalışmaya	 başladığı	 dönemlerdir.	 Vahşi	 kapitalizm	 diyoruz	 biliyorsunuz.	 O	

özgürlükler	 sonunda	 vahşi	 kapitalizm	 gibi	 bir	 sonuca	 doğru	 gittiler.	 Öyle	 ki	 işyerinde	

hanımlar	da	 çalışıyordu	ama	hastalansalar	da,	hamile	de	olsalar	doğumun	son	gününe	

kadar	çalışacaklardı.	Bugün	olduğu	gibi	öyle	8	hafta	doğumdan	önce,	8	hafta	doğumdan	

sonra,	 6	 ay	 da	 çocuk	 bakım	 izni	 hak	 getire,	 yok	 böyle	 şeyler.	 O	 yüzden	 erken	 doğum	

olaylarına	 rastlanıyordu	 işyerlerinde,	 düşük	 olaylarına	 rastlanıyordu.	 O	 5	 yaşındaki,	 6	

yaşındaki	çocuklar	tekstil	fabrikalarında	mobil	taşıma	işlerinde	çalıştırılıyordu	günde	13	

saat,	14	saat.	Madenlerde	büyüklerin	giremediği	dehlizlerden	maden	çıkarma	işlerinde	

çalışıyorlardı.	Şimdi	böylesine	bir	dünya..	Artık	ondan	sonra	zaten	yavaş	yavaş	mücadeleler	

başlıyor.	 İşte	sendikalaşma	dediğimiz	olaylarla,	 işçilerin	verdiği	mücadelelerle	öncelikle	

çalışma	sürelerinde	ileri	gitme	gibi	bir	durum	söz	konusu.	 İşte	15-16	saatlik	süreleri	14	

saate,	13	saate,	12	saate,	8	saate	gelinceye	kadar	1869’lu	yıllara	kadar	gelmeniz	lazım.	

Biliyorsunuz	Amerika	Birleşik	Devletlerindeki	o	işçileri.	Orada	8	saatlik	çalışma	iş	gününe,	

Chicago	meydanlarında	sendika	liderlerinin	asılmalarından	sonra	ulaştılar.	Bu	ayrı	bir	şey	

biliyorsunuz,	tarih	olarak	karşımıza	çıktı.	

	 İşte	böylesine	durumlardan	özellikle	Batılı	 işçilerin	yalnız	onu	hemen	söylemek	

isterim,	 bizatihi	 verdiği	 mücadelelerle	 işte	 o	 sendikalaşma	 sırasında	mesela	 sendikler	

diyorduk	 ona	 biz.	 Sendik	 biliyorsunuz	 eski	 Yunancada	 site	 temsilcisine	 verilen	 isimdir.	

O	 sitedeki	 hakların,	 özgürlüklerin	 korunması	 için	 kendisine	 yetki	 verilmiş.	 Sendiklerin	

oturduğu	yere	de,	makamına	da	sendika	adı	verilirdi.	İşte	derdi	olan	giderdi	ona	söylerdi,	

komşusuyla	 varsa	 itilafı	 onlar	 yasalara	 uygun	 olarak,	 o	 Agora	 dediğimiz	meydanlarda,	

eglezya	dediğimiz	 halk	meclisinin	 kabul	 ettiği	 yasalar	 çerçevesinde	o	 sorunu	 çözmeye	

çalışırdı.	İşte	yüzyıllar	sonra	vahşi	kapitalizm	döneminde	bu	sendikleri	seçmeye	başladılar	

aralarından	işçiler.	İşverene	gönderdiler.	Dediler	ki	işte	bu	kadar	saat	çalışmak	çok	zor,	15	

saate	indirelim	.	Ben		size	bunu	dedi	zorla	mı	yaptım?	Siz	kendiniz	istediniz.	Beğenmeyen	

çeker	 gider	 dedi	 falan.	Hakikaten	de	öyle	 oldu.	Bu	 sendiklerin	 önderliğinde	dediler	 ki	

biz	 de	hep	beraber	bırakalım	 işi,	 işvereni	 zor	durumda	bırakalım.	 İşi	 bıraktılar.	 Paris’te	

Sen	 Nehrinin	 kenarında	 bir	 meydan	 vardı,	 Grev	Meydanı.	 Grev;	 kum	 demektir.	 Kumlu	

bir	meydan	o	 zaman.	Ama	çok	ünlü	bir	meydan.	Hem	amele	pazarı	 kuruluyor,	hem	de	

idam	cezalarının	infaz	edildiği	meydan.	İşsizlerin	toplandığı	yer.	İşte	buraya	greve	gitmek	

sözü	de	oradan	gelir.	Gittiler	de	ne	oldu?	 İşveren	 istediği	 gibi	 onlar	 yine	dışarıda,	 ben	

de	 hazır	 işgücü	 var,	 onların	 yerine	 koydu	 çalıştırmaya	 başladı.	 Yine	 kaybettiler.	 Ama	

onlar	da	1	 sene	 sonra	 tekrar	bu	16-17	 saatlik	 çalışma	 sürelerine	dayanamadığı	 için	ne	

yapalım,	 ne	 yapalım?	 Yine	 gittiler	 sendikler	 aracılığıyla	 işverenle	 görüştüler.	 Çalışan	

çalışır,	çalışmayan	defolur	gider	dedi.	Böyle	de	olursa	o	zaman	şimdi	işi	bırakıp	gitseler	

yerlerine	 arkadan	 gelecekler.	 Biraz	 daha	 akıllandılar.	 O	 zaman	 ayaklarına	 giydikleri	

sabolar	 var.	 Sabo	 biliyorsunuz	 tahtadan	 terlik	 demek.	 Ama	 çok	 ilkel	 o	 zamanlar.	 Yani	

bizim	 takunyalar	 gibi	 düşünün,	 nalınlar	 gibi	 yani.	 Ayaklarından	 işte	 o	 zaman	 saboları	

çıkarttılar.	Başladılar	makinelere	vurmaya,	kırmaya.	Sabotaj	lafı	da	sabodan	gelir.	Burada	

hala	 emniyet	 müdürlüğünde	 de	 sabotaj	 masasıyla	 asayişler	 yan	 yanadır.	 Ne	 ilgisi	 var	

diyeceksiniz.	 Oradan	 gelen	 bir	 örgütlenme	 biçimidir.	 Bizim	 hukukumuz	 zaten	 Fransız	
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stilinden	gelmedir	biliyorsunuz.	Oradaki	örgütlenmeyle	aynıdır.	 İşte	 sabotajlar,	grevler	

seneler	senesi	böyle	devam	ede	ede	önce	iş	sürelerinde	azaltma	sağladı.	Ama	işin	tuhafı	

asıl	 çocukları	 koruyucu	 yasa	 iş	 hukuku	 dediğimiz	 müessese	 çocukları	 koruyan	 yasayla	

gelmiştir	 zaten,	 iş	 kanunları	 yasasıyla	 gelmiştir.	 Çünkü	 askere	 alınan,	 Fransa’da	 askere	

alınan	çocuklar	1800’lü	yılların	başında	ellerine	silahları	alıp	dururken	hazır	ol	vaziyette	

pat	pat	düşüyorlar,	bayılıyorlar,	pat	pat	düşüyorlar,	bayılıyorlar.	Allah	Allah	ne	hastalık	var?	

Bir	de	onlar	vebayı,	kolerayı	da	geçirmişler.	Yine	öyle	bir	şey	mi	var?	Bakıyorlar,	bakıyorlar	

hastalık	 falan	 yok.	 Ama	 böyle	 yere	 düşen	 çocukların	 hepsi	 de	 Fransa’nın	 kuzeyindeki	

sanayileşmiş	bölgelerinden,	madenlerin	olduğu	yerlerden	geliyor.	Zavallılar	tabi	günde	

13-14	saat,	yetersiz	beslenmeyle	güç	kuvvetleri	kalmamış.	İşte	ilk	defa	Fransız	hükümeti	

inanır	mısınız	 insani	nedenlerle	değil,	güvenlik	nedeniyle,	böyle	giderse	yarından	sonra	

vatanı	savunacağımız	 insan	kalmayacak	diye	çocukların	çalışma	yaşını	9’a	getiriyorlar.	9	

yaşından	küçük	çocukların	çalışması	yasak	diyorlar.	Bilahare	o	9’dan	11-12,	12’de	kaldı.	

Bizde	de	12’de	kaldı	biliyorsunuz	Hıfzıssıhha	Kanunumuza	göre.	Sanayide	15’tir,	işte	hafif	

olan	işlerde	14’tür	falan.	Böyle	böyle	bu	çocukların	hikayesi	de	geçtiğimiz	yüzyıldan	bu	

yana	yara	halinde		devam.	Bizde	de	tabi	kanunlar	böyle	ama	fiiliyat	nasıl?	Şimdi	işte	onu	

çok	sevgili	oturumdaki	arkadaşlarıma	söz	vererek	başlayalım	diyorum.	

İlk	söz,	verilen	sıraya	göre	Sayın	Hasan	Erdoğan’ın.	Hasan	Erdoğan	Ankara	doğumlu.	1995	

yılından	bu	yana	da	Ankara	Barosuna	kayıtlı	avukatlık	yapmaktadır.	Çağdaş	Hukukçular	

Derneği,	 İnsan	Hakları	Derneği,	Özgürlükçü	Hukukçular	Derneği,	Ankara	Barosu	Çocuk	

Hakları	Merkezi,	Çocuk	Cezaevleri	Kapatılsın	Girişimi	sözcülüğü	ve	bu	gibi	pek	çok	sivil	

toplum	 örgütünde	 öğreticilik	 yapmış,	 insan	 hakları	 ve	 özellikle	 çocuk	 hakları	 alanında	

çalışmalar	 yapmıştır.	 Özellikle	 son	 yıllarda	 Suriye	 savaşı	 sebebiyle	 Türkiye’ye	 gelen	

mülteci	çocuklar	ve	çocuk	cezaevlerindeki	çocuklarla	ilgili	çalışmaları	yürütmüştür.	Halen	

İnsan	Hakları	Derneği	yöneticisi	ve	Ankara	Barosu	Çocuk	Hakları	Merkezi	üyesidir.	

Sayın	Erdoğan,	söz	sizin.

Av.Hasan	Erdoğan
Ankara	Barosu	Üyesi

	 Hocam	teşekkür	ediyorum.	

	 Öncelikle	bu	 sempozyumu	düzenleyen	başta	Baro	Başkanı	olmak	üzere	Çocuk	

Hakları	 Merkezindeki	 tüm	 meslektaşlarıma	 ayrı	 ayrı	 teşekkür	 ederim	 ve	 siz	 değerli	

izleyicilere	teşekkür	ederim	sabrınız	için.	Sabahtan	beri	gördüğüm	yoğunluk	aynen	devam	

ediyor.	

	 Şimdi	arkadaşlar,	panoda	suça	 sürüklenen	çocuk	vakası	 isimli	bir	dia	var.	 Şimdi	

ben	 size	 bu	 diayı	 anlatmayacağım.	 Ama	 onu	 buraya	 bırakacağım.	 Çünkü	 bugünkü	

arkadaşlarımın	büyük	bir	çoğunluğu	zaten	az	önce	Hocamın	bıraktığı	yerden	ben	devam	

edeyim.	Hocam	dedi	ki,	cümle	kelime	birebir	aynı	olmayabilir	ama	mevzuat	öyledir	ama	

uygulamada	 ne	 var	 ne	 yok	 onu	 arkadaşlarımız	 size	 anlatacak	 dedi.	 O	 yüzden	 burada	

mevzuat	var,	yani	çocuk	koruma	kanununda,	ceza	kanununda	suça	sürüklenen	çocuklarla	

ilgili	ne	tip	düzenlemeler	var	ve	çocuklara	ne	tip	özel	uygulamalar	yapılması	gerekiyor	bu	

diada	var.	Ben	sunumumun	sonunda	yine	burada	olan	ama	uygulamada	uygulanmayan,	

es	geçilen,	ihmal	edilen	pek	çok	durumu	size	anlatmaya	çalışacağım.	Ancak	özgeçmişim	

anlatılırken	 söylendi	 Çağdaş	 Hukukçular	 Derneği,	 İnsan	 Hakları	 Derneği,	 Özgürlükçü	

Hukukçular	 Derneğinde	 gönüllü	 olarak	 çalıştığım,	 yine	 Ankara	 Barosu	 Çocuk	 Hakları	

Merkezinde	gönüllü	olarak	çalıştığım	doğrudur.	Ben	yaklaşık	10	yıldır	çocuklarla	birebir	

temas	 eden	 bir	 arkadaşınızım.	 Yani	 sadece	 işin	 teorik	 çalışmasını	 değil,	 cezaevindeki	
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çocuklarla	temas	eden,	sokaktaki	çocuklarla	temas	eden,	son	2-3	yıldır	mülteci	çocuklarla,	

kamplarda,	sokaklarda	olan	çocuklarla	temas	eden	bir	arkadaşınızım.	O	nedenle	ben	bu	

suça	sürüklenen	çocuk	kavramına	bile	bu	kavram	beni	çok	çok	rahatsız	ediyor,	bu	kavramın	

da	tartışılması	gerektiğini	düşünenlerden	biriyim.	Hatta	hatta	biraz	daha	geriye	gelerek	

çocuk	ve	adalet,	çocuk	ve	suç…	Çünkü	ben	size	bu	dia	gösterisini	sunmayacağım,	ancak	

bir	makale	 hazırladım	 sizin	 için.	Onu	da	 bırakacağım	7-8	 sayfalık.	Orada	 da	 asıl	 olarak	

çocuk	 ve	 adalet,	 çocuk	 ve	 suç	 ve	 çocuk	 suçluluğunu	 yaratan	 etkenler,	 işte	 yoksulluk,	

mülteci	çocukların	durumu,	çocuk	tutukluluğunun	vehameti	ve	boyutu,	sonuçları,	çocuk	

cezaevlerindeki	 durum	 ve	 en	 son	 bu	 çocuk	 ceza	 adalet	 sistemi	 içerisinde	 uygulamada	

gördüğümüz	aksaklıkları	sizlerle	paylaşacağım.	

	 Şimdi	ben	bu	tip	sunumlarda	genelde	hep	Küçük	Prens’ten	alıntıyla	başlarım.	Yine	

aynı	şekilde	başlıyayım.	Küçük	Prens’in	daha	önsüzünde	Küçük	Prens	çocuk	kitabı	olarak	

bilinir	 ama	Küçük	Prens	 aslında	 bizlere	 yazılmış	 bir	 kitaptır	 ve	 Küçük	Prens’in	 başında	

Antoine	De	Saint	der	ki,	daha	önsüzünde	 ilk	cümlelerinden	biridir;	“bütün	büyükler	bir	

zamanlar	 çocuktular,	 pek	 azı	 bunu	 hatırlıyor	 olabilse	 de”	 der.	 İşte	 belki	 de	 çocuklarla	

uğraşan,	çocuk	adalet	sisteminde	çalışan	bizlerin	asıl	şiarımız,	asıl	yol	gösterimimiz	belki	de	

bu	olmalıdır.	Biz	çocuk	yanımızı	unutmamalı,	çocuklarla	temas	halindeyken	onların	çocuk	

olduğunu	asla	ve	asla	unutmamalı	ve	asıl	adalet	duygusunun	çocuklukta	gelişen	bir	şey	

olduğunu,	yine	ben	Küçük	Prens’ten	bir	örnekle	size	anlatayım.	İlk	bölümde	Küçük	Prens	

işte	bir	ülkeye	gider,	orada	sadece	bir	kral	yaşar.	Küçük	Prens	sıkılır	tabi,	kraldan	başka	

ülkede	başka	kimse	yok,	ben	gitmek	istiyorum	der.	Kral	der	ki,	gitme,	seni	adalet	bakanı	

yapacağım.	Küçük	Prens	şaşırır.	Peki	ne	yapacak	adalet	bakanı?	Bir	kral	var,	bir	ben	varım.	

Ben	sizi	yargılayamam,	siz	kralsınız.	Yok	der,	burada	bir	tane	fare	var,	o	fareyi	yakalarsın,	

ölüm	 cezası	 verirsin.	 Ama	bir	 süre	 sonra	 benden	 af	 dile	 dersin,	 affedersin,	 sonra	 yine	

yargılarsın,	yine	ölüm	cezası	verirsin	bu	şekilde	eğlenirsin	fareyle	der	kral.	Küçük	Prens	

der	ki,	fare	bile	olsa	hiçbir	canlının	yaşam	hakkının	benim	elimde	olmasını	kabul	edemem.	

Böyle	 adalet	 olmaz,	 ben	 ülkenizi	 terk	 ediyorum	 der.	 Aslında	 gerçek	 adalet	 duygusu,	

gerçek	adalet	ve	eşitlik	duygusu	çocukların	 içinde	var	olan,	bizim	çocukluğumuzda	var	

olan	bir	şey.	Bu	sebeple	çocuk	ve	suç	kavramı	aslında	çok	yan	yana	gelmemesi	gereken	

bir	şey.	Ama	bizim	sistemimizde	şöyle	bir	şey	var,	ceza	sistemimizde;	biz	çocukları	çocuk	

olarak	görmüyoruz,	küçük	suçlular	olarak	görüyoruz.	12-15	yaş	arasındaki	 suçlular,	15-

18	yaş	arasındaki	suçlular	ve	yaşlarına	göre	bu	çocuklara	verilecek	cezalarda	 indirimler	

öngörüyoruz.	Yani	yasanın	sistematiği	bu	ve	ister	istemez	uygulamada	da	bu	yaşanıyor.	

İşte	 12-15	 yaş	 arasındaysa	 şu	 kadar	 indirim	 yapılır	 veya	 tabi	 ceza	 ehliyeti	 varsa	 bir	

önceki	 oturumda	 anlatıldığı	 gibi	 ama	 15-18	 yaş	 arasında	 ceza	 ehliyeti	 varsayılarak	 bu	

ön	 kabulle	 yargılama	 yapılıyor	 ve	 sadece	 indirim	 yapılıyor.	 Ama	bizim	 aslında	 suç	 diye	

değerlendirdiğimiz	 şey,	 yani	 yine	 büyüklük	 ve	 çocukluk	 algısına	 dönersek	 suçu	 kim	

tanımlıyor?	 Yetişkinler,	 bizler.	 Yasaları	 kim	hazırlıyor?	Bizler,	 yetişkinler.	 Peki	 bu	 adalet	

süreci	dediğimiz	süreç	 içerisinde	çocukları	katabiliyor	muyuz?	Bütün	uluslararası	çocuk	

metinlerinde	çocukların	katılım	hakkı	yok	mu	Türkiye’nin	imza	attığı	sözleşmelerde?	Peki	

çocuklar	adalet	sistemi	içerisinde	nerede	varlar?	Peki	bugün	burada	çocuklar	var	mı?		 	

Çocuklar	 hukuk	 dendiğinde	 ne	 anlıyor,	 adalet	 dendiğinde	 ne	 anlıyor,	 ceza	 dendiğinde	

ne	 anlıyor,	 cezaevi	 dendiğinde	 ne	 anlıyor	 biliyor	muyuz?	 Bilmiyoruz.	 Biz	 yine	 o	 büyük	

aklımızla,	onların	küçük	aklına,	tırnak	 içerisinde	kullanıyorum	büyük	ve	küçüğü,	onların	

küçük	 aklına	 hükmediyoruz.	 Egemen	 olan	 biziz,	 özne	 olan	 onlar.	 Ama	 gerçekte	 onlar	

için	bir	şey	yaptığımızı	söylüyoruz.	Bu	benim	söylediğim	şeyler	işin	teorik	kısmı	ama	bu	

bizim	temel	önyargılarımız	ve	bunlar	üzerine	kuruyoruz	biz	sistemi.	Yani	çevirin	sokakta	

insanları,	 yapılan	 araştırmalarda,	 çocuk	 nedir,	 ne	 düşünürsünüz,	 çocukluk	 dediğinizde	
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aklınıza	ne	gelir	diye.	Bize	temel	öğretilen	kalıplarla	verilen	cevaplar	şunlar	arkadaşlar;	

büyük	çoğunluk	yarınlarımızın	teminatı,	geleceğimiz,	terbiye	edilmesi	gereken,	eğitilmesi	

gereken	 masum,	 sürekli	 oyun	 oynayanlar,	 mutlu	 ailesi	 olması	 gerekenler	 ve	 küçük	

insanlar	olarak	 tanımlamışlar.	Peki	biz	bu	küçük	 insanlara,	geleceğimizin	 teminatı	olan	

insanlara	 suçlu	 olarak,	 şimdi	 ceza	 sisteminde	 suça	 sürüklenen	 çocuk	 diye	 bir	 tanım	

var,	 eğer	 çocuk	18	 yaş	 altında	bir	 sanık	 varsa	 sanık	demiyoruz,	 suça	 sürüklenen	 çocuk	

diyoruz.	Çünkü	diyoruz	ki	o	çocuktur,	yaptığı	eylemin	sonuçlarını	bilemeyebilir,	başkasına	

vereceği	zararın	boyutlarını	bilemeyebilir,	bu	eylemin	sonucunda	kendisinin	karşılaşacağı	

müeyyideyi	bilemeyebilir.	Suça	itilen,	suça	sürüklenen	çocuk	diyoruz.	Ben	şimdi	size	bir	

örnek	 vereceğim.	Bu	dosyada	 avukatlık	 yaptım	ben.	 Kim	burada	 suça	 sürüklenen,	 kim	

sanık	siz	karar	verin.	

	 Ankara	 Yüksel	 Caddesinde	 15	 tane	 lise	 öğrencisi	 zorunlu	 din	 eğitimine	 hayır	

diye	bir	pankart	açtılar	ve	emniyet	görevlileri	bu	çocukları	aldılar,	yaka	paça	götürdüler	

ve	 ters	 kelepçe	 taktılar.	 Az	 önce	 göstermediğim	 slayttaki	 kurallardan	 biridir,	 çocuğa	

kelepçe	 takılmaz,	 yasaktır	 diye	 ve	 olayın	 gerisine	 geleyim.	 Bundan	 birkaç	 yıl	 önce	

Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi	Türkiye’deki	zorunlu	din	dersinin	Avrupa	İnsan	Hakları	

Sözleşmesinin	 ifade	özgürlüğü	ve	 inanç	özgürlüğüne	aykırı	olduğu,	bu	sebeple	zorunlu	

din	dersinin	kaldırılması	gerektiği	 yönünde	karar	 verdi.	Bu	karardan	 sonra	bu	dediğim	

olay	 2-3	 yıl	 önce	Ankara’da	 yaşanan	bir	 olay.	Bu	 karardan	 sonra	 çocuklar	 biz	 din	dersi	

istemiyoruz	 diye	 Kızılay’da	 İnsan	 Hakları	 Anıtının	 önünde	 bir	 oturma	 eylemi	 yaparken	

kimseye	saldırmadılar,	taş	atmadılar,	sadece	önlerinde	bir	pankart	var,	pankartta	zorunlu	

din	dersi	istemiyoruz.	Altında	da	“liseli	Umut”	diye	bir	imza	var.	Yani	herhangi	bir	illegal	

örgütün	 imzası	da	yok.	Polis	geldi,	direkt	saldırdı	ve	bu	çocukları	gözaltına	aldılar,	 ters	

kelepçeyle	gözaltına	aldılar	ve	bu	çocuklar	örgüt	üyesi	olmaktan	yargılandı.	Şimdi	suça	

sürükleyen	kim	sizce	burada?	Burada	suça	sürükleyen	sistem.	Eğer	devlet	bir	düzenleme	

yapmıyorsa,	eğer	devlet	açıkça	hukuka	aykırı	bir	şeyde	ısrar	ediyorsa	…	suça	sürüklenen	

çocuk	kavramında	bunları	tartışmamız	gerekiyor.	Bakın	ben	uygulamaya	geleceğim	ama	

benim	asıl	gördüğüm,	asıl	en	çok	beni	yaralayan	durum	bu	suça	sürüklenen	çocuk	kavramı.	

Suça	 sürüklenen	çocuk	kavramında	o	 suça	 sürüklenen	 ibaresi	nedir	acaba?	Yani	ailesel	

faktörler	mi,	toplumsal	faktörler	mi,	ekonomik	faktörler	mi,	siyasal	faktörler	mi,	bunların	

hepsi	mi?	Bakın	ben	1	yıl	 kadar	önce	Malatya’da	 sanıyorum	Şahin	de	vardı,	 yine	 çocuk	

konulu	sempozyuma	katıldım.	Orada	bir	savcı	meslektaşımız,	meslektaşım	diyorum,	savcı	

meslektaşımız	 Kurtuluş	 Tayanç,	 makaleme	 de	 not	 aldım	 onun	 cümlesini,	 aynen	 şöyle	

bir	cümle	kullandı;	özel	mülkiyetin	tavan	yaptığı	bu	kapitalist	düzende	çöp	kutusundan	

ekmek	 arayan	 bir	 çocuğun,	 fırından	 ekmek	 ya	 da	 simiti	 izinsiz	 alması	 hırsızlık	 olarak	

kabul	 edilen	 bir	 düzenle	mücadele	 edilmelidir.	 Bunu	 söyleyen	 bir	 savcı.	 Yani	 eğer	 bir	

çocuk	çöpten	ekmek	topluyorsa,	o	çocuğun	fırından	aldığı	ekmek,	aldığı	diyorum	bakın,	

çaldığı	demiyorum,	izinsiz	alabilir.	Ben	buna	çalmak	demiyorum,	hırsızlık	demiyorum	ama	

kanunlarımız	hırsızlık	diyor.	Ben	bir	 avukat	olarak	 konuşuyorum	bunları	 aynı	 zamanda.	

Çünkü	 benzer	 örnekler	 var.	 Yine	 İstanbul’da	 bir	 sempozyuma	 katıldım	 ben,	 çocuk	

cezaevleri	ve	çocuk	suçuyla	ilgilendiğim	için.	Orada	da	bir	başka,	yani	hep	iyi	örnekler	yok,	

maalesef	kötü	örnekler	de	var.	Orada	da	bir	başka	meslektaşımız;	bir	çocuğun	sadece	bir	

kitap	çaldığı,	TEOG	sınavına	hazırlık	kitabı	çaldığı	için	çocuk	mahkemesinde	yargılandığını	

ve	beraat	kararı	verdiğini,	çünkü	ona	ihtiyacı	olduğu	için	almış	olduğunu	gerekçeli	kararda	

yazdığını	 söyledi.	 Ama	 biz	 de	 ona	 şunu	 söyledik;	 evet,	 verdiğiniz	 karar	 doğru	 ama	 bu	

çocuğu	oraya	kadar	getiren	sistemi	niye	sorgulamıyorsunuz?	O	kitapçı	bir	kitap	çaldı	diye	

o	çocuğu	niye	karakola	götürür?	Karakoldakiler	yok	mu	başka	 işleri	bir	kitap	çaldı	diye	

o	çocuğu	savcıya	götürürler?	Savcının	yok	mu	başka	işi	o	çocuk	için	 iddianame	hazırlar?	
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Hakim	o	iddianameyi	niye	iade	etmez	o	çocuğu	mahkemede	yargılar?	Çünkü	bizim	ceza	

sistemimize	 göre	 evet	 burada	 çoğunluk	 avukat	 ama	 çalınan	 ya	 da	 el	 konulan	 maddi	

eşyanın	ekonomik	değerine	bakılmaz,	sayısına	da	bakılmaz,	1	tanesi	de	suçtur.	Ama	bakın	

çocuk	diyoruz.	Çocuk	dediğimiz	zaman	işte	bu	suç	kavramının,	adalet	kavramının	tekrar	

tekrar	tartışılması	ve	değerlendirilmesi	gerekir.	Şimdi	bir	önceki	oturumda	söylendi	mi	

bilmiyorum	ama	Türkiye	ciddi	anlamda	yoksulluk	yaşayan	bir	ülke	ve	Türkiye’de	nüfusun	

yüzde	20’si,	sayısal	veriler	de	var,	TÜİK	verilerine	göre	15	yaşından	küçük	çocuklarda	4	

milyon	900	bin	çocuk	açlık	sınırında	yaşıyor	Türkiye’de.	18	yaşının	altına	alınırsa	bu	sayı	

5	milyon	800	bine	çıkıyor.	Türkiye’de	6	milyon	çocuk	açlık	 sınırında	yaşıyor.	Şimdi	açlık	

sınırında	 yaşayan	bir	 çocuğun	bir	 ekmek	 çalması	 suç	olabilir	mi?	Kardeşleri	 için	3	 tane	

ekmek	çalması	suç	olabilir	mi?	

	 Yani	 bunların	 değerlendirilmesi	 gerekiyor.	 Özellikle	 18	 yaş	 bir	 de	 çocuk	

kavramıyla	birlikte	düşünün	bunu.	 Sadece	 yoksullukla	değil.	 18	 yaş	 altındaki	 bir	 çocuk	

evde	kardeşleri	varsa,	küçük	kardeşleri	varsa,	bakın	birazdan	mültecilere	de	geleceğim,	bu	

çocuğun	fırından	ekmek	alması	onun	doğal	bir	görevidir,	yapması	gereken	bir	şeydir.	Eğer	

annesi,	babası	işsizse,	evde	kardeşleri	açsa	bu	onun	görevidir.	Biz	hukukçular,	hakimler,	

avukatlar,	savcılar	yaşamdan	ayrı,	yaşamdan	uzak	düşünmemeliyiz.	Hukuk	sistemimizde	

biz	yetişkinlere	yaptığımız	sayısal	veri	muamelesini,	mesela	burada	rakamlar	var,	 işte	1	

yıl	içerisinde	165	bin	tutuklu	cezaevlerine	girmiş	Türkiye’de.	Sayısal	veri.	Çocuklar	için	de	

aynı	şeyi	yapıyoruz.	2.365	tane	çocuk	tutuklu.	Bu	çocukların	annesi,	babası,	bu	çocuklar	

nereden	 geldiler,	 eğitim	 seviyeleri	 ne,	 annesinin,	 babasının	 durumu	 ne?	 Bu	 çocuklar	

cezaevinden	çıktıktan	sonra	ne	yapıyorlar?	Cezaevine	girmeden	ne	yapmışlar?	Bu	konuda	

çalışan	hiç	kimse	yok.	Yani	bu	benim	söylediğim	şey	bireysel	tepkilerim	değil.	Bu	konuda	

çalışma	yapılması	gerekiyor.	TÜİK	verilerine	göre,	Adalet	Bakanlığı	 istatistiklerine	göre	

tutuklanan	çocukların	yüzde	68,6’sı	tekrar	1	yıl	içerisinde	tutuklanıyor	arkadaşlar.	Yüzde	

70’i	 tekrar	 cezaevine	 giriyor.	 Neden?	 Çünkü	 cezaevinden	 çıkan	 çocuklarla	 ilgili	 hiçbir	

çalışma	yok.	Sivil	toplum	örgütlerinin	çalışmasına	Adalet	Bakanlığı	izin	vermiyor.	Adalet	

Bakanlığının	da	bir	çalışması	yok.	Varsa	çalışması	olduğunu	bilen	bana	söylesin.	Ama	böyle	

bir	çalışma	yok	ve	bu	çocuklar	tekrar	tekrar	cezaevine	giriyor.	Sonra	alanda	uğraşanlar	

pek	çok	kişiden	duyduğum	bir	tabirdir	bu;	suç	makinesi	tabirini	duyuyorum	ben	çocuklar	

için.	 Şimdi	 bir	 çocuğa	 suç	makinesi	 denilebilir	mi?	 Eğer	 o	 çocuk	 15	 kez	 sizin	 önünüze	

geldiyse,	 15	 kez	 adliyeye	 geldiyse,	 15	 kez	 cezaevine	 gitmişse	 suçlusu	 sizsiniz,	 biziz,	

toplumuz,	bu	bizim	kabahatimiz.	Eğer	15	yaşında	bir	çocuk	16	defa	cezaevine	girdiyse	o	

çocukla	ilgili	kim	ne	yaptı?	Bakanlık	bir	şey	yaptı	mı?	Adalet	Bakanlığı	ya	da	Aile	ve	Sosyal	

Politikalar	Bakanlığı	herhangi	bir	şey	yapmış	mı?	Sivil	toplum	örgütleri	bir	şey	yapmış	mı?	

Çocuklar	cezaevindeyken	çocuklara	ne	verilmiş,	ne	yapılmış?	İşte	az	önce	Hocamız	dedi	

ki,	çocuklara	resim	dersi,	müzik	dersi	vesaire	verilebiliyor	mu,	o	konuda	cezaevinde	bir	

çalışma	var	mı?	Benim	bildiğim	yok.	15	yaş	altı	çocukların	çalıştırılması,	hatta	18	yaş	altı	

çocukların	cezaevinde	çalıştırılması	yasaya	göre	yasak	ama	çocuklar	paraları	olmadığı	için	

cezaevinde	iş	yurtlarında	çalıştırılıyor	arkadaşlar.	Günlüğü	10	lira,	15	lira	gibi	rakamlarla	

marangozhanelerde,	elektrik	atölyelerinde,	deri	atölyelerinde,	ayakkabı	sayahanelerinde	

çocuklar	 çalıştırılıyor.	 Niye?	 Çünkü	 çocukların	 cezaevindeki	 tüm	 ihtiyaçlarını	 çocuklar	

kendileri	 karşılıyorlar.	 Sabunları	 yoksa	 onun	 parasını	 vermek	 zorundalar,	 çamaşırları,	

atletleri,	külotları	yoksa	bunun	parasını	kendileri	vermek	zorunda.	Yani	çocuk	ceza	adalet	

sisteminde	o	kadar	büyük	çarpıklıklar	var	ki	çocuk	cezaevinde	kalan	çocukların	yüzde	70’i	

tutuklu,	yüzde	30’u	sadece	hükümlü.	Bu	bile	uygulamada	çok	ciddi	bir	yanlışlık	olduğunun	

en	net	göstergesi.	Bu	kadar	 çok	 tutukluluğa	başvurulması	 sebebiyle	bu	yara	bu	kadar	

çok	büyüyor	ve	Adalet	Bakanlığının	verdiği	rakamlar	günlük	verilerdir.	2.300-2.400-2.200	
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gibi	veriler	o	gün	itibariyle	cezaevinde	bulunan	çocuk	sayısıdır.	Bizim	tespitlerimize	göre	

yıl	 içerisinde	 10	 binden	 fazla	 çocuk	 Türkiye	 genelinde	 cezaevine	 giriyor.	 120-130	 bin	

çocuk	Hocamın	sunumunda	vardı,	karakolla,	kollukla	tanışıyor.	Yani	dolayısıyla	bu	çocuk	

suç	 ve	 adalet	 kavramını	 tartışırken,	 düşünürken,	 biz	 onları	 nereye	 koyuyoruz,	 çocuğu	

çocuk	olarak	görebiliyor	muyuz	bunları	değerlendirmemiz	gerekiyor	ve	bir	de	mutlaka	

değinmemiz	gereken	bir	durum,	biliyorsunuz	son	Suriye	savaşından	kaynaklı	Türkiye’de	

resmi	rakamlarla…	2	dakikam	kalmış.	

	 Prof.Dr.Fevzi	Demir:
	 Özür	dilerim,	yani	20	dakika	herkesin	hakkı,	o	yüzden…

	 Av.Hasan	Erdoğan:
	 Tamam	Hocam.	Hocam	2	dakika	daha	alayım.	Çünkü	mültecilere	gelecektim	asıl.	

O	 zaman	ben	mültecilere	 geçiyorum	 arkadaşlar.	 Geçmek	 istemiyorum	 ama	 1,5	milyon	

mülteci	var	ve	şu	an	resmi	rakamlarla	Türkiye	cezaevinde	250-300	tane	mülteci	çocuk	var	

tutuklu	olan.	Bu	çocuklara	cezaevinde	dil	bilen	avukat	gitmiyor.	Bu	çocukların	tercümanı	

yok	 mahkemelerde.	 Bu	 çocuklar	 kendi	 kaderine	 nasıl	 sokakta	 terk	 edilmişlerse	 aynı	

şekilde	maalesef	cezaevlerinde	de	kendi	kaderlerine	terk	edilmiş	durumdalar.	

Ben	 bu	 ceza	 sistemindeki	 gördüğüm	 birkaç	 şeyi	 paylaşayım	 buradan.	 Sadece	 şikayet	

etmiş	 olmakla	 kalmayayım.	 Yalnız	 yine	 katılımcılardan	 birisi	 dedi	 ki	 arada;	 hep	 şikayet	

ediyorsunuz,	 çözüm	 yolu	 yok	mu?	 Çözüm	 yolu	 var.	 Çocuk	 cezaevlerini	 kapatacaksınız.	

Çocuk	 yargılamasını	 kaldıracaksınız.	Bunun	örnekleri	 var.	Ben	 yazın	Almanya’ya	gittim.	

Almanya’da	 onarıcı	 adalet	 diye	 bir	 sistem	 uyguluyorlar.	 Hatta	 18	 yaş	 değil,	 	 21	 yaşa	

kadar	 uyguluyorlar.	 21	 yaşa	 kadar	 çocuklar	 adliyeye	gitmiyor.	Gençlik	mahkemesi	 diye	

mahkemeler	 kurmuşlar.	 Gençlik	 mahkemelerinde	 sadece	 hukukçular	 yok,	 psikologlar,	

sosyologlar,	sosyal	hizmet	uzmanları	var	ve	çok	istisnai	hallerde	çocuklar	kapalı	kurumlara	

yerleştiriliyor.	Kapalı	kurum	da	cezaevi	değil.	Evler	var,	okullarına	gidip	geliyorlar.	Yani	

alternatifi	var,	alternatifi	yok	değil.	Sadece	biz,	bu	sistemin	ezberciliğinden	vazgeçmeli,	

bu	sistemin	çocuklara	bir	faydasının	olmadığını,	topluma	bir	faydası	olmadığını	görerek	

çocuklar	 için	 bir	 şeyler	 yapmak	 isteyelim.	 Çocuklar	 için	 bir	 şey	 yapmak	 istediğimizde	

alternatifi	var	ve	çocuk	cezaevlerinin	mutlaka	ve	mutlaka	kapatılması	gerekiyor.	Çünkü	

hiçbir	 faydası	 yok,	 ne	 çocuklara,	 ne	 topluma.	 Uygulamada	 gördüğüm	 birkaç	 şeyle	

bitireceğim	Hocam	çok	özür	dileyerek.

	 Şimdi	 bakın,	 çok	 temel	 bir	 şey	 var,	 çok	 ciddi	 bir	 şey	 var.	 Çocuk	mahkemelerini	

kapatıyor	 şu	 an	 Adalet	 Bakanlığı.	 Ankara’da	 da	 kapatılıyor,	 İstanbul’da	 da	 kapatılıyor,	

İzmir’de	 de	 kapatılıyor.	 Ama	 çocuk	 cezaevleri	 açılıyor.	 4	 çocuk	 cezaevi	 daha	 açılacak	

önümüzdeki	 yıl	 içerisinde.	 Siz	 çocuk	mahkemelerini	 kapatırken	niye	 çocuk	 cezaevlerini	

açıyorsunuz?	 Suç	 potansiyeli	 mi	 görüyorsunuz,	 suç	 patlaması	 mı	 olacak?	 Niye	 çocuk	

mahkemelerini	 kapatıyorsunuz?	 Çocuk	 mahkemelerinin	 kapatılmaması	 gerekir,	 bu	

konuda	 bizim	 çalışma	 yapmamız	 gerekir.	 Yine	 aynı	 şekilde	 çocuk	 yargılamasında	

birleştirme	kararları	veriliyor.	Eğer	dosya	içerisinde	yetişkin	varsa	yetişkinin	yargılandığı	

mahkemeyle	 dosyalar	 birleştiriliyor.	 Birleşmelerde	 de	 tabi	 o	 mahkemelerin	 usulleri	

uygulanıyor.	Birleştirilen	dosyalarda	bu	çocuklarla	ilgili	sosyal	inceleme	raporlarının	çok	

zaman	alınmadığını	görüyoruz.	Çocuklarımız	sabaha	karşı	gece	yarıları	gözaltına	alınıyor,	

yapılmaması	 gereken	 bir	 şey	 ve	 kelepçeleniyor	 gözaltı	 sırasında.	 Bırakın	 gözaltında	

kelepçelemeyi,	tutukluyken,	hastaneye	giderken	kelepçeleniyor	kelepçe	yasağı	olmasına	

rağmen.	Koruma	tedbirlerine	başvurulmuyor	mahkemelerde.	Sadece	mağdur	çocuk	için	

sanki	 düzenleme	 varmış	 gibi	 hareket	 ediliyor.	Ama	 suça	 sürüklenen	 çocuklar	 için	 de	o	
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koruma	tedbirleri	vardır.	Biz	talep	etmiş	olmamıza	rağmen	pek	çok	mahkeme	bizim	bu	

taleplerimizi	reddediyor.	

	 Bağlayalım,	peki	bağlıyorum,	bağlıyorum…	Şimdi	tabi	avukatların	da	hataları	var.	

Çocuk	 davalarında,	 genelde	 CMK	 avukatları,	maalesef	 bizler	 takip	 ediyoruz.	 Ben	 CMK	

avukatlığı	yapmıyorum	ama	CMK	avukatı	arkadaşlarımız	davaları	yeterince	takip	etmiyor.	

Bu	konuda	da	barolar	üzerine	düşen	görevi	yapmıyor	davaları	takip	etmeyen	avukatlar	

hakkında.	 Çünkü	 çocuklar	 diyor	 ki,	 bir	 kez	 bir	 devletin	 avukatı	 geldi.	 CMK’yı	 bilmiyor.	

Duruşmada	benim	avukatım	olduğunu	söyledi.	Ama	ne	cezaevine	geldi,	ne	bana	dosya	

hakkında	bilgi	verdi.	Ben	ceza	aldım.	Şimdi	ne	yapacağımı	dahi	bilmiyorum	diyor.	Dosya	

üzerinde	çocuğun	avukatı	var	ama	meslektaşım	davayı	takip	etmiyor.	Bunun	gibi	pek	çok	

sorun	var.	Ben	vaktimi	çok	aştım,	çok	özür	diliyorum	sabrınız	için.	Teşekkür	ediyorum.

	 Prof.Dr.Fevzi	Demir:	
	 Estağfurullah.	Çok	çok	teşekkür	ediyoruz.	

	 Şimdi	 buradaki	 sıralamaya	 göre	 diğer	 avukat	 arkadaşımız	 Şahin	Antakyalıoğlu.	

Antakyalıoğlu,	 Ankara	 Barosu	 avukatı.	 İskenderun	 1980	 doğumlu.	 2003	 yılında	 Doğu	

Akdeniz	 Üniversitesi	 Hukuk	 Fakültesinden	 mezun	 olmuş.	 2004	 yılı	 itibariyle	 Ankara	

Barosuna	 kayıtlı	 olarak	 serbest	 avukat	 meslek	 faaliyetini	 sürdürüyor.	 Antakyalı	 olup	

özellikle	aile	hukuku,	 çocuk	adalet	 sistemi	ve	ceza	hukuku	alanlarında	deneyim	sahibi.	

Arabuluculuk	 sistemi	 kapsamında	 da	 Adalet	 Bakanlığınca	 düzenlenen	 arabuluculuk	

siciline	 kayıtlı.	 13	 yıldır	 çocuk	 hakları	 alanında	 gönüllü	 çalışmalarda	 bulunmuş,	 birçok	

alanda	 çalışan	 uzmanlara	 yönelik	 eğitimler	 gerçekleştirmiştir.	 Çocuklara	 yönelik	 cinsel	

sömürü	ile	mücadele	koordinatörlüğü,	çocuk	alanında	çalışan	avukatlar	koordinatörlüğü,	

Türkiye…	Ensar	Vakfıyla	da	ilgilendiniz	mi?	

	 Av.Şahin	Antakyalıoğlu:
	 Allah	korusun.

 Prof.Dr.Fevzi	Demir:
	 Türkiye	 Gençlik	 Federasyon	 Başkan	 Yardımcılığı,	 Ankara	 Barosu	 Çocuk	 Hakları	

Merkezi	 Başkanı,	 Türkiye	 Barolar	 Birliği	 Çocuk	 Hakları	 Komisyonu	 üyeliği,	 UNİCEF	

öncülüğünde	oluşturulan	çocuklara	yönelik	şiddetin	önlenmesi	ortak	ağı	yönetim	kurulu	

üyeliği,	Uçan	Süpürge	Derneği	öncülüğünde	oluşturulan	çocuk	gelinlere	hayır	platformu	

yürütme	kurulu	üyeliği	yapmıştır.	

Ben	bir	defacık	olsun	hiç	olmazsa	ilgilenmesini	isterdim	Sayın	Antakyalıoğlu’nun.	Buyurun	

söz	size	ait.	Ensar’la	diyorum	bir	defacık…

Av.Şahin	Antakyalıoğlu
Ankara	Barosu	Üyesi

	 Ben	yanlış	anlamışım.	Başka	şekilde	ilgilenme	diye	düşünmüştüm.	

	 Herkese	 merhaba.	 Aslında	 buradaki	 herkes	 deneyim	 sahibi,	 herkes	 çocuk	

haklarının	 bir	 ucunu	 illaki	 tutmuş	 ve	 deneyimlemiş	 olan	 bir	 topluluk	 karşısında	 tabi	

ne	 söylenebilir?	 Şöyle;	 Hasan	 Bey	 konuşurken	 ben	 çok	 özet	 bir	 şey	 söyleyeyim	 dedim	

kendi	 kendime.	 Hasan	 Erdoğan’ın	 anlattığı	 her	 şeyi	 mağdur	 çocuk	 vakası	 kapsamında	

değerlendiriyoruz.	 Çünkü	 zaten	 bir	 suçun	mağduru	 olarak,	 yani	 bir	 çocuğa	 yönelik	 bir	

suçun	 işlenmesi	 sonucu	bir	 zarar	doğmuşsa	çocuğa	mağdur	çocuk	olarak	 isimlendirme	

yapıyoruz.	Mağdur	çocuk	tanımı	çocuk	koruma	kanununda,	korunma	ihtiyacı	içinde	olan	
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çocuk	 şeklinde	 tanımlanıyor.	 Genellikle	mağdur	 çocuk	 ve	 korunma	 ihtiyacı	 içinde	 olan	

çocuk	birçok	noktada	kesişebiliyor	ve	müdahale	noktaları	benzerlikler	gösteriyor.	

	 Tabi	biz	yıllardır	çocuk	hakları	konusunda	birçok	hak	 ihlalini	göre	göre	artık	bir	

noktadan	sonra	sanki	meşrulaştırıyoruz.	O	kadar	meşrulaştırmışız	ki	hakim	olsun,	savcı	

olsun,	 avukat	 olsun,	 sivil	 toplum	 örgütleri	 bir	 kısmı	 yine	 aynı	 şekilde	 olsun	 çok	 basit	

temel	hukuk	kurallarını	 sanki	doğruymuş	gibi	 uyguluyor	 ve	doğruymuş	gibi	 savunuyor	

ve	karşımızdakine	de	öyle	davranıyoruz.	Başka	 illerin	durumu	biraz	daha	 iyi	gördüğüm	

kadarıyla	ama	mesela	Ankara	örneğinde	maalesef	aynı	şeyi	söyleyemeyeceğim.	Gerek	aile	

mahkemeleri	 olsun,	 gerek	 çocuk	mahkemeleri	 olsun,	 gerekse	 ceza	mahkemeleri	 olsun	

maalesef	bunca	yıla	rağmen,	bunca	eğitimlere	rağmen	ve	bunca	farklılıklara	rağmen	hala	

biz	çocuk	haklarının	A,	B,	C’sini	konuşuyoruz.	Tabi	bugün	söyleyeceklerim	arasında	illaki	

güzel	örnekler	var,	illaki	işini	yapan,	düzgün	yapan,	emsal	kararlar	oluşturan	mahkemeler	

de	var.	Onları	şimdilik	bir	kenara	koyuyorum	ama	daha	çok	karşılaştığımız	maalesef	hep	

olumsuz	örnekler	oluyor.	Biz	aslında	işte	Türkiye	hepinizin	bildiği	gibi	1989	yılında	Birleşmiş	

Milletler	 çocuk	 haklarına	 dair	 sözleşmeye	 imza	 attı.	 95	 yılında	 da	 onayladık.	 Bu	 kadar	

süre	geçmesine	rağmen	bugüne	kadar	 -istisna	hakimler	var-	ama	önlerinde	sözleşmeyi	

bulunduran	bir	hakim	yok	kolay	kolay.	Sadece	TCK	var.	TCK’yla	biz	yönetiyoruz	bu	sistemi.	

Çocuk	 adalet	 sistemine	 sadece	 TCK	 perspektifinden	 yaklaşıyoruz.	 Bu	 programın	 son	

oturumunda	Nihat	 Bey	 var,	 “çocuk	 korumama	 kanunundan”	 bahsedecektir	 illaki	 kendi	

kitabından.	Gerçekten	de	 şu	an	en	 iyi	 tanımlayacak	 şey	bu	belki	de.	Bir	 çocuk	koruma	

kanunu	var	diye	kendimizi	avutuyoruz	ama	aslında	çocuk	korumama	kanunu.	Biz	çocukları	

koruyamıyoruz.	Yani	mağdur	çocuklara	yönelik	müdahale	sistemimiz	çok	yetersiz	kalıyor.	

Nasıl	kalıyor?	Bir;	mevzuattan	kaynaklanan	tabii	ki	eksiklikler	var.	Ama	mevcut	durumda	

mesela	 Hasan	 Erdoğan’ın	 bahsettiği	 bütün	 bu	 aksaklıkların	 birçoğunu	 gerçekten	 biz	

bu	 hakları	 özümsemiş	 olsaydık	 bu	 birçoğunu	 yaşamayacak	 olurduk	 şu	 an.	 Sadece	 tek	

başına	koruyucu	ve	destekleyici	tedbirler,	böyle	 lafta	geçiyor	ama	gerçekten	kurumlar,	

mahkemeler	 ve	 biz	 avukatlar	 bunun	 değerini,	 kıymetini	 biliyor	 olsaydık	 eminim	 çocuk	

suçluluğunun	 belki	 yüzde	 70-80’ini	 azaltacaktık.	 Belki	 çocuk	 mağduriyetlerinin	 büyük	

bir	kısmını	azaltacaktık.	Belki	mağdur	çocuklara	o	perspektifle	ama	işin	özünü	kavrayıp	

o	bilinçle	hareket	edersek	mağdur	olan	çocukların	 rehabilitasyonu,	 tedavisi	 ve	 tazmini	

bunların	hepsini	 sistematik	bir	 şekilde	verebilecek	bir	hukuk	sistemine	sahibiz	aslında.	

Ama	işte	her	zaman	klasik	söylenir;	uygulayıcının	elinde	kötü	oluyor.	Evet,	birçok	eksiklik	

var	mevzuat	olarak,	belki	 yasa	koyucu	bunları	 biraz	daha	düzenlemesi	gerekiyor	 fakat	

şu	hali	hazırdaki	haliyle	bile	inanmayacaksınız	ama	çocuk	mahkemelerinden	daha	çocuk	

koruma	kanunundaki	bazı	maddeleri	yeni	duyduklarını	söyleyenler	var	ya	da	avukatlara	

yönelik	yapılan	mesela	çalışmalarda	daha	5	yıllık,	10	yıllık	avukatlar…	Bunları	şikayet	olarak	

söylemiyorum,	 kendimizi	 görmek	 açısından,	 bir	 ayna	 tutmak	 için	 söylüyorum.	Hepimiz	

mükemmel	değiliz,	 hepimiz	hatalar	 yapabiliriz.	Ama	burada	daha	 farklı	 bir	 şey	 var.	Biz	

daha	bırakın	geliştirmeyi	daha	biz	haklarımızı	bilmiyoruz,	çocukların	haklarını	bilmiyoruz.	

Avukatlar	olarak	da	haklarımızı	bilmiyoruz,	çocukların	da	haklarını	bilmiyoruz.	Dolayısıyla	

yargı	nezdinde	veya	bakanlıklar	nezdinde	biz	bunları	 ileri	süremiyoruz.	Hayır,	sen	bunu	

yanlış	 yapıyorsun	 diyemiyoruz	 ya	 da	 yanlış	 yapıyorsun,	 neresi	 yanlış	 diye	 sorduğunda	

cevabını	 veremiyoruz.	 Hangi	 madde,	 nerede	 bunu	 da	 bilmiyoruz.	 Daha	 gerçekten	

koruyucu	 destekleyici	 tedbiri	 ilk	 kez	 duyan	maalesef	 meslektaşlarımız	 var.	 Çocukların	

özellikle	psikolojisi	etkilenmiş	olan	ya	da	etkilenmesi	muhtemel	suçların	mağduru	olan	

çocuklara	bildiğiniz	gibi	mutlaka	sosyal	çalışma	görevlisi	bulunduruluyor	diyor	CMK.	Ama	

gel	gelelim	yakın	bir	tarihte	Ankara’da	bir	polis	merkezinde	AŞTİ’ye	yakın	bir	yerde,	daha	

çok	olmadı,	2	ay	olmadı,	biz	dedi	ilk	defa	duyuyoruz.	Abartısız	ilk	kez	duyuyoruz	dedi,	ilk	
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kez	yapıyoruz	bunu	dedi.	Biz	de	dedik	ki	hayır,	yanında	sosyal	çalışma	görevlisi	olmazsa	

ifadeyi	aldırmayacağız	dedik.	Savcıyı	aradı.	Nereden	çıkarıyor	o	dedi.	Oradan	bağırıyor,	

sesi	geliyor	oradan.	İşte	avukatı	var	ya,	yeterli	değil	mi	diyor.	Buna	tanıklarımız	var,	böyle	

abartı	bir	şeyler	değil.	Skandal	ötesi.	Yani	burası	başkent	Ankara	ve	merkezi	bir	yer	burası.	

İsmini	de	söyleyeyim	Çiftlik	Polis	Merkezi.	Neyse	ki	polisler	iyi	niyetli	ve	yardımcı	olmaya	

çalıştılar.	 Yasa	 maddesini	 uygulayalım	 dediler,	 nasıl	 yapalım	 dediler.	 Uzman	 bulacağız	

dedik.	Uzmanınız	yok	mu	dedik,	yokmuş	uzmanı.	

	 Şimdi	tabi	o	esnada	hani	derdimiz	orada	kişiyi,	kişileri	mağdur	etmek	ya	da	bir	

şeyi	yokuşa	sürmek	değil.	Bir	kanun	maddesinin	nasıl	uygulanmadığını	göstermek.	Yani	

uygulatmak	 aslında,	 öğretmek,	 göstermek.	 Bu	 bazen	 bizim	 saatlerimize	 mâl	 oluyor	

bir	 şeyi	görüştürmek.	Çünkü	siz	 farklı	bir	 şey	 istediğiniz	 zaman	sabahlıyorsunuz.	Onun	

gelmesi,	 gitmesi,	 aranması,	 taranması,	 şusu	 busu	 derken	 saatler	 geçiyor	 ve	 büyük	 bir	

bedel	 ödüyoruz.	 Hem	onlar	 ödüyor,	 hem	biz	 ödüyoruz.	 Ama	 en	 büyük	 bedeli	mağdur	

ödüyor.	Çünkü	siz	orada	uzmanı	direttiğiniz	zaman	orada	aile	ya	da	kadın,	cinsel	saldırı	

mağduru	kadın	için	de	bu	geçerli,	cinsel	saldırı	mağduru	kadın	varsa	yine	sosyal	çalışma	

görevlisi	bulundurulur	diyor.	Siz	orada	bunu	direttiğiniz	 zaman	ne	diyor	mağdur	ya	da	

ailesi?	Avukat	bey,	bırak	ya,	hadi	2	cümle	sarf	edecek	gideceğiz.	Ama	iş	orada	bitmiyor	

işte,	yani	2	cümleyle	bitmiyor	ya	da	işte	çocuk	şubeler,	çocuk	bürolar.	Şimdi	gerek	çocuk	

koruma	kanunu	gereğince,	gerekse	işte	çocuk	şube	yönetmeliğine	göre	çocuklarla	ilgili	

tüm	işlemleri	çocuk	şube	müdürlüğü	yürütür,	ilçelerde	çocuk	bürolar	yürütür.	Ama	sanki	

böyle	bir	şey	hiç	yokmuş	gibi	Ankara’da,	hiç	yokmuş	gibi	patır	patır	böyle	karakollarda	

bu	ifadeler	alınıyor	ve	bu	merkezlerin	uzmanı	yok,	kamera	sistemi	yok.	CMK	kaç	yılında	

değiştirildi	ve	bunca	yıldır	bu	sesli	görüntülü	kayıt	olayı	ve	yanında	sosyal	çalışma	görevlisi	

bulundurma	zorunluluğu	hala	yok.	Yani	kanunda	var,	uygulamada	yok.	Bu	inanılmaz	bir	

şey	ve	bunu	söylediğinizde	biz	ilk	kez	duyuyoruz,	ilk	kez	yapıyoruz	diyorlar.	Tamam	dedim,	

o	 zaman	Ankara	Emniyet	Müdürlüğünü	arayın,	orada	uygulama	çoktur,	onların	uzmanı	

vardır,	oradan	bir	uzmanı	aradılar.	Kim	çıkarıyor	bunu?	Talep	ettiğiniz	gibi	bir	de	 suçlu	

oluyorsunuz.	

	 Yok.	 Yok.	Hepsinin	delili	 var,	 gruplara	da	 yazdım,	Mağdur	Hakları	Dairesine	de	

yazdım,	 sığınma	 evlerini	 aradık,	 il	 müdürlüğünü	 arattırdık,	 polisler	 harıl	 harıl	 yardımcı	

olmaya	 çalıştılar	 ve	 hiç	 uzman	 bulamadık	 biliyor	 musunuz?	 Hiç	 uzman	 bulamadık.	 Ve	

deliller	kaybolmasın	diye	sadece	adli	tıpa	yönlendirdik,	deliller	toplansın	diye.	İlk	mesai	

saatinde	 adliyeye	 gönderildi,	 ifade	 öyle	 alındı.	 Şimdi	 bakın,	 daha	 biz	 bu	 noktadayız.	

Yani	 sanki	 ilk	 çağdayız.	Maalesef	 ilk	 çağdayız.	 Ama	 tabi	 son	 zamanlarda	 adli	 görüşme	

odalarından	duyduğunuz,	birçok	adliyede	sanırım	26	ilde	adli	görüşme	odaları	oluşturuldu,	

bundan	gerçekten	büyük	bir	medet	umuluyor.	Umarım	iyi	bir	uygulamaya	başlar.	Fakat	

yine	bence	yeterli	olmayacak.	Çok	sınırlı	çünkü.	Bu	sefer	sadece	çocuklarla	sınırlandırılmış	

değil.	Yetişkinler,	kadınlar,	çocuklar,	dezavantajlı	gruplar,	kırılgan	gruplar	hepsi	adliyede	

bu	 birimlerde	 ifade	 verebilecek	 ve	 sosyal	 çalışma	görevlileri	 bundan	 hiç	 hoşnut	 değil,	

şikayet	ediyorlar.	Çünkü	zaten	adliyede,	mahkemede	çok	yoğunlar.	Zaten	sosyal	inceleme	

raporunu	 yetiştiremiyorlar	 halihazırda.	 Bir	 de	 üstüne	 böyle	 bir	 nöbet	 görevi	 verildi.	

Gece	nöbeti,	 hafta	 sonu	nöbeti.	 Kimi	 illerde	1	hafta,	 2	hafta	peş	peşe	nöbet	 verilmiş.	

Şimdi	 kişileri	 siz	 zaten	 yormuşsunuz,	 şimdi	 daha	 da	 yoracaksınız.	 Artık	 hiç	 dermanları	

kalmayacak.	 Nasıl	 bir	 verim	 bekleyeceğiz?	 İşini	 sevmeyerek,	 zorla	 gidiyorsa	 o	 çocuğa	

nasıl	bir	faydası	olur?	Biz	işleri	karma	karışık	hale	getiriyoruz.	İşte	diyoruz	ya	işin	özünü	

anlamadan	hareket	ediyoruz,	tepeden	inme	iş	yapıyoruz.	Evet,	güzel	bir	mekanizma,	iyi	

bir	şey	ama	baktığınız	zaman	donanımsal	olarak,	personel	olarak	yetersiz.	Ne	diyoruz?	
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İleride	düzelir,	denene	denene	düzelir.	İşte	çocuk	izleme	merkezleri	için	de	söylendi.	Yine	

güzel	bir	uygulamaydı,	yine	öyle	başladı	ama	şimdi	ben	size	yine	bizim	yaşadığımız	bir	şeyi	

söyleyeyim.	Nedir	ÇİM’in	amacı?	Diğer	 illeri	az-çok	 iyi	biliyorum	ama	şu	an	Ankara’daki	

ne	 hale	 döndü.	 İkincil	 istismarların	 önlenmesi	 amacıyla	 bu	 tür	 merkezler	 oluşturuldu,	

kuruldu.	 Çocuklar	 defalarca	 ifade	 vermesin,	 tekrar	 tekrar	 travma	 yaşamasın,	 tek	 bir	

elde	bu	hizmetler	 verilsin,	 bu	hizmetler	 çocuğun	ayağına	gitsin.	Çok	güzel.	Ama	 şimdi	

diyelim	ki	bir	müvekkil	ya	da	mağdur	geldi	ailesiyle	birlikte.	Siz	de	dilekçenizi	hazırladınız,	

adliyeye	 gittiniz.	 Çünkü	 direkt	 ÇİM’e	 kabul	 etmiyorlar.	 Direkt	 ÇİM’e	 gidemiyorsunuz.	

Önce	 savcılığa	 gideceksiniz	 ya	 da	 polise	 gideceksiniz,	 o	 savcılığa	 talimat	 alacak.	 Ama	

bizim	 deneyimimizde	 ne	 oldu?	 Savcıya	 gittik,	 o	 karşı	 kaleme	 gönderdi,	 kalem	 havale	

etmek	için	başka	bir	yere	gönderdi.	Bir	havale	kağıdıyla	dolaşıyoruz	çocuk,	anne	vesaire.	

İkamet	 ettiğin	 ilin	 ilçe	 emniyet	müdürlüğüne,	 ilçe	 emniyet	müdürlüğü	o	 kağıdı	 havale	

ediyor.	Ondan	sonra	senin	ikamet	ettiğin	yerin	polis	merkezine	gidiyorsun.	Aynen	böyle	

oldu.	Ondan	sonra	onlar	eğer	yoğun	değillerse,	yeterince	personeli	varsa	ki	birçok	polis	

merkezinin	1’dir,	2’dir,	en	fazla	3’tür	böyle	aktif	koşturan,	randevu	alıyor,	o	gün	zaten	çok	

yoğun	oluyor,	bir	sonraki	güne	kalıyor.	Çok	zorlarsanız	acildir	şudur	budur	falan	belki	o	

şekilde	aynı	gün	gideceksiniz.	Ama	şey	çok	fazla,	15-20	dosyaya	bakıyorlar.	Bazen	1	ifade	

saatlerce	sürebiliyor.	Şimdi	siz	o	çocuklara	orada	bekletiyorsunuz	saatlerce.	Gece	yarısına	

kadar	bekletilen	çocuklar	var.	Cinsel	istismar	mağduru	çocuk.	Gidiyor	saat	11’e	randevu	

veriyor.	Gece	10-11-12	değişiyor.	O	saate	kadar	o	çocuklar,	aile,	avukat	herkes	bezmiş	bir	

halde	ve	ifade	ver	şimdi,	çarpılmışsın	orada,	halin	yok,	bıkmışsın.	Bunları	yaşamamak	için	

vazgeçiyorlar	biliyor	musunuz?	Vazgeçiyor,	anlatmıyor,	çocuk	da	anlatmıyor.	3	tane	vaka	

örneği	vereceğim.	Belki	akademisyenler	araştırır	ya	da	ilgilenen	kişiler.	

	 ÇİM’de	 ifadesi	 alınan	 çocuklarla	 bir	 istatistik	 çalışma	 yapılsa	 ne	 güzel	 olur.	

Sadece	bu	hafta	3	ayrı	çocuk	dedi	ki;	biz	çok	korktuk	ÇİM’den	dedi.	Birbirinden	bağımsız	

çocuklar	bunlar,	ürktük	dediler.	Nine	bana	anlatmadınız	diye	sorduğunuzda,	anlatamadık,	

korktuk	dedi.	Biz	ÇİM’i	niye	kurduk?	Çocuklara	özgü	bir	ortam	olsun,	çocuklar	rahat	rahat	

korkmadan	ifade	edebilsinler	kendilerini	diye.	Ama	demek	ki	başka	bir	yöne	evrilmiş,	artık	

çocukları	ürküten	bir	şey.	Merkezden	işte	30	kilometre	uzakta	bir	yerde.	Gitmesi	bir	dert,	

gelmesi	bir	dert.	Çocuğun	okulu	varsa	zaten	başka	bir	dert.	Ne	yaptık?	Çocukları	bir	kez	

daha	kendi	elimizle	bu	şekilde	daha	da	örselemiş	olduk.	Buraya	birçok	nokta	almıştım,	işte	

cinsellik	amaçlı	 turizm,	çocuk	ticareti,	çocuk	fuhuşu	bunların	hepsi	 ticari	cinsel	sömürü	

boyutuyla	ele	alacaktım	ama	son	5	dakika	geçtiği	için	belki	soru-cevap	kısmında	devam	

ederiz.	

Teşekkür	ederim.

 Prof.Dr.Fevzi	Demir:
	 Çok	teşekkür	ediyoruz.	Gerçekten	çok	enteresan	örneklerdi	yani.	

 Av.Hasan	Erdoğan:
	 Hocam	eğer	izin	verirseniz,	arkadaşlar	çok	özür	dilerim.

	 Prof.Dr.Fevzi	Demir:
	 Estağfurullah.	

 Av.Hasan	Erdoğan:
	 Bir	 fotoğraf	 göstermek	 istiyorum	 size.	 Anlattıklarımın	 özetidir.	 Bütün	

konferanslarda	ben	bu	fotoğrafı	gösteririm	ama	burada	çok	sıkıştığı	için	gösteremedim.	
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Bu	fotoğraf	bir	doktor	 reçetesi	arkadaşlar.	Cezaevinde	kalan	12	yaşında	bir	çocuk	 için,	

çocuğun	ismini	karaladım,	hazırlanan	bir	doktor	reçetesidir.	Doktor	ilaçları	yazmış,	altına	

da	çocuğa	sormuş,	ne	istiyorsun	diye.	Oyuncak	araba	istiyorum	demiş.	Çocuğa	oyuncak	

araba	 yazmış.	Bu	 çocuk,	 cezaevinde	olan	bir	 çocuk	arkadaşlar.	Bu	anlattığım	her	 şeyin	

özetidir.	

	 Hocam	teşekkür	ederim.

 Prof.Dr.Fevzi	Demir:
	 Estağfurullah.	Çok	güzel,	çok	güzel.	

Sırada	 Sayın	 Usta	 var.	 Sabri	 Usta,	 İzmir	 2.	 Asliye	 Ceza	Mahkemesi	 Hakimi.	 1965	 İzmir	

doğumlu.	 9	 Eylül	 Üniversitesi	 Hukuk	 Fakültesini	 1988	 yılında	 bitirdi.	 Demek	 ki	 benim	

öğrencim	de	olmuşlar.	1993	yılında	hakimlik	mesleğine	başlamış.	Çağlayan,	Dumlupınar,	

İncirliova,	Manisa,	İzmir’de	çalışmıştır.	UNİCEF	çocuk	adalet	sistemi	kapsamında	eğitimci	

kadrosunda	 yer	 almış	 olup	 halen	 İzmir	 2.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi	 Hakimliği	 görevini	

sürdürmektedir.	

	 Buyurun	Sayın	Usta.

Hakim	Sabri	Usta
İzmir	2.	Asliye	Ceza	Mahkemesi

	 Teşekkür	ederim.	

	 Özgeçmişlerden	 de	 anlaşılacağı	 gibi	 en	 yalın	 olan	 benim.	 Sadece	 hakim	 Sabri	

Usta.	 Daha	 önceden	 ümidimi	 yitirmiştim	 Manisa’da	 çalışırken.	 Hiç	 çocuk	 hakimliği	 de	

yapmadım	 şimdiye	 kadar.	 Hiç	 istemedim.	 Çünkü	 Hasan	 Beye	 katılıyorum,	 orada	 ceza	

vermek	hiç	hoşuma	gitmeyecekti.	En	sonunda	hani	bir	ceza	vermeniz	gerekiyor	ya,	sonra	

Facebook	filozofunun	sözünü	okuyunca	biraz	kendi	kendime	bir	şeyler	yapayım	dedim.	

Facebook	filozofu	şöyle	diyordu;	ümidini	yitirme,	patlıcandan	bile	reçel	oluyor,	senden	

neler	olmaz.	Bunu	duyunca	kendi	kendime	ne	yapabilirim	dedim.	Manisa’da	bütün	liseleri	

dolaştım	tek	tek.	İzinli	günlerimde	veya	izin	alarak	hepsine	gidip	şöyle	dedim	çocuklara;	

siz	adliyeye	gelirseniz	bu	kadar	güler	yüzlü	olmayız.	Ben	sizin	yanınıza	geleyim,	nasıl	oraya	

gelmezseniz,	nasıl	bizimle	tanışmazsanız,	nasıl	adliye	kapısından	içeriye	girmezsiniz	diye	

size	 anlatayım.	 Ondan	 sonra	 orada	 görüşmeyelim	 dedim.	 Tamamen	 liseleri	 dolaştım.	

Sağolsun	o	zamanki	başsavcı	 şimdi	 ceza	 tevkif	evleri	genel	müdürü,	o	da	çok	yardımcı	

oldu	ve	birçok	istismara	uğramış	çocuk	da	tespit	ettik	o	gezilerimiz	sırasında.	Çocuklara	

şimdi	 bıçak	 taşımanın	 ne	 kadar	 büyük	 sonuçları	 olacağını,	 hakaret	 etmenin,	 nelerin	

hakaret	 olacağını	 anlattım.	 Dedim	 savcılar	 ve	 polisler	 çok	 heyecanlı,	 zaten	 böyle	 suç	

işlemiş	insanlar	arıyorlar.	Manisa’nın	kötü	örneği	de	var.	İlginç	bir	örneği	de	söyleyeceğim,	

çocukla	alakası	yok.	Adamın	biri	başvurdu	Manisa’da,	babam	kayboldu	diye.	Soruşturma	

yaptılar.	Adam	itiraf	etti	ben	öldürdüm	diye.	Bana	gönderdiler,	tutuklamak	üzereykenler,	

babası	çıktı	geldi.	Güneydoğu’da	bir	yaylaya	çıkmış,	telefon	çekmiyormuş.	Adam	da	merak	

etmiş	oğlu	kaç	gündür	babamdan	haberim	yok.	İşte	bunu	anlatıyorum,	diyorum	bakın	ne	

kadar	heyecanlı,	çözüm	meraklı	polisler	var.	

	 Av.Hasan	Erdoğan:
		 Ama	iyi	çözmüşler	itiraf	etmiş,	babasını	öldürdüğünü	itiraf	etmiş.	Ettirmişler.

 Hakim	Sabri	Usta:
	 Çocuklara,siz	 geleceğinize	 ben	 sizin	 önünüze	 gelip	 bunları	 size	 anlatayım,	

korkutmak	 gibi	 olmasın	 diye	 söylüyorum	 ve	 İzmir’de	 de	 ona	 devam	 ediyorum.	 Hatta	
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Başkanım	da	sağolsun	toplantılara	korsan	olarak	katılıyorum	çocuk	toplantılarına.	Orada	

soruyorlar	çocuk	hakimi	misiniz,	değilim.	Hasan	Beyi	dinleyince	acaba	Ankara’da	TCK	145	

yok	mu	Hasan	Bey?	Bir	ekmek	çalan,	bir	simit	çalan	veya…

	 Av.Hasan	Erdoğan:
	 Bir	kitap	çalan…

 Hakim	Sabri	Usta:
	 Hiç	ceza	vermedi	mi?	Verince	kafasına	vuruyor	istinaf	mahkemesi.	

	 Av.Hasan	Erdoğan:
	 Cezaevinde	ama	yargılanıyorlar.

 Hakim	Sabri	Usta:
	 Yargılanabilir.	Çünkü	oraya	kadar	gelelim	hiç	olmazsa,	yargılansınlar	da	ben	hiç	

ceza	verildiğini	görmedim.	

	 Arkadaşlar,	 1976	yılında	Yargıtay	1.	Hukuk	Dairesi	bir	 karar	 vermiş.	Onu	örnek	

olarak	her	zaman	önümde	tutuyorum,	buraya	da	getirdim.	Şöyle	diyor	kararında,	“hakim;	

insana,	 tabiata,	gerçeğe,	olağana	sırt	çevirmeden,	katı	kalıplar	 içinde	sıkışıp	kalmadan,	

uyuşmazlığa	 insan	 kokusu	 taşıyan	 bir	 çözüm	 getirmek	 zorunluluğundadır.”	 İşte	 en	

önemli	ilke	budur	hakim	için.	Biraz	evvel	söylediğimiz	olayda	da	,	eğer	biz	hakim	olarak,	

savcı	olarak	o	 çözümü	 insan	kokusu	 taşıyan	bir	 çözüm	getirirsek	dediğim	gibi	 sorunlar	

çözülecektir.	 Bunu	 örnek	 almamız	 gerektiğini	 düşündüğümden	 davranışlarım	 da	 hep	

böyle	olmuştur.	Asliye	ceza	hakimliği	yaparım	ama	ilginç	bir	uygulamam	vardır.	Birkaç	kez	

rastladım,	çocuklarla	birlikte	suç	 işleyenler	ben	büyüğe	ceza	verdim,	 sabit	oldu	cezası.	

Sonra	kararı	istedim,	baktım	ki	çocuk	daha	fazla	ceza	olmuş.	İndirim	olduğu	halde	onda,	

düşünün	bakın	ben	büyüğe	ceza	veriyorum,	çocuklar	daha	fazla	ceza	alıyor	Bu	sefer	şöyle	

bir	uygulama	yapmaya	başladım	kendi	kendime;	hemen	çocuk	olduğunu	görür	görmez		

çocuk	mahkemesine	diyorum	ki	hiçbir	şeyi	elleme,	bana	gönder	çocuğu.	Yani	hani	büyükle	

birleştirme	açısından.	Hakimler	de	ona	şaşırıyor.	Pek	sevmezler	bilirsiniz	hakimler	dosya	

birleştirmeyi.	

	 Ben	isteyince	hemen	gönderiyorlar.	Hiç	olmazsa	ellerinden	birkaçını	kurtarayım	

diye.	Adalet	Bakanlığı	da,	HSYK	da	sizin	gibi	çalışıyor	artık.	Mesela	çocuk	mahkemelerini	

kapattılar.	2	tane	çocuk	ağır	ceza	vardı.	Şimdi	sadece	Başkanım	kaldı.	O	da	zaten	sıkıntılarını	

anlatacak.	

	 Ben	bir	de	burada	avukat	arkadaşlar	çok	var	ya,	mağdur	çocuğun	CMK	236	gereği	

dinlenmesini	 size	 anlatayım.	 Tam	 olarak	 gördüğünüz	 şöyle	 olur,	 kapağın	 üzerinde	 bir	

not	vardır	dosyada,	şöyle	yazar;	çocuk	geldiğinde	uzman	çağırılacak.	Kesinlikle.	Mübaşir	

elinde	 gelir	 dosyayla,	 fısır	 fısır	 hakime	 der	 ki;	 çocuk	 geldi,	 ne	 yapayım?	Hakim	 de	 der	

ki;	 çabuk	 bir	 uzman	 çağır.	 Ben	 araya	 başka	 bir	 dosya	 aldım.	O	 uzman	 koşa	 koşa	 gelir.	

Gelir,	oturur	çocuğun	yanına.	Avukat	arkadaş	da	oradadır.	O	mağdur	çocuğu	başlarsınız	

dinlemeye.	 Çoğu	 zaman	uzman	hiç	 çocukla	 konuşmaz.	Amaç	 neydi?	 Çocuğu	bu	 adalet	

mekanizmasında	o	kötü	saydığımız	yerde	çocuğun	girmemesi	gereken	o	dişlilerin	içindeki	

örselenmeyi	 önlemektir.	 Fakat	 uzmanın	 söylediği	 bile	matbudur	 bilgisayarda.	 Şöyledir	

hatırlayabildiğim	kadar;	çocuğun	görünüşü	ve	yaşı	-devam	edin	siz	de	biliyorsunuz-	anlaşılır	

dille	olayı	anlatması	ve	işte	gelişimine	dikkat	edilerek	söylediklerine	itibar	edilebilir.	Bunu	
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kim	yapmışsa	böyle	bir	kalıp	var.	Söylemese	bile…	Bizde	var	asliye	ceza	mahkemesinde.	

Şimdi	görüşme	odaları	diye	bir	uygulama	çıktı.	Avukat	arkadaşlardan	ricam	artı	parantez	

içinde	söyleyeyim,	bu	yapıldığında	müdahale	eden	avukat	arkadaş	da	görmedim	bu	böyle	

olmaz	diye,	görmedim	yani.	Hep	hakimlere	vurdunuz	ya	biz	buradayken,	hakim,	savcılara…	

Ben	de	biraz	avukat	arkadaşlara,	meslektaşlara	eleştiri	getireyim.	Hiç	bunu	hakim	bey	bu	

böyle	olmaz,	bu	çocuk	ikincil	örselenmeyi	önlemek	için	uzmanı	çağırdık.	Çocuk	koruma	

kanununda	 da	 yazıyor	 bunun	 böyle	 olduğu	 diyen	 çıkmadı	 ne	 yazık	 ki.	 Şimdi	 işte	 bir	

yerden	mesela	ben	uzlaşma	eğitimcisiydim	aynı	zamanda.	Uzlaşmanın	şöyle	başladığını	

biliyorum;	 hiç	 kanunda	 yokken,	 bu	 yönetmelikte	 yokken	 bazı	 avukatlar	 ve	 hakim,	

savcıların	bir	uygulama	başlatıp	bunlara	uzlaşma	sağladığını	tarafların	ve	daha	sonra	bu	

zorlamayla	kanunlara	girdiklerini	biliyorum.	Biz	de	bunu	yapabiliriz	kendi	açımızdan.	Bu	

tür	uygulamaları,	bu	tür	yanlış	uygulamaları	veya	daha	güzel	uygulamaları	hakim,	savcı	

veya	mahkemelerde	yaptırmasak	bile	tutanağa	geçirtiriz.	 İstinaf	başvurularımızda	veya	

temyiz	 başvurularımızda	 söyleriz.	Mesela	Başkan	Beyin	 biliyorum,	 istinaf	mahkemeleri	

açılırken	o	kadar	uğraştı	ki	çocuk	istinaf	dairesi	oluşturmak	için.	Fakat	bilmiyorum	neden,	

o	 kurulmadı,	 başaramadı	 yani.	 Çocuk	 istinaf	 dairesi	 kurulsaydı	 düşünün	 bir	 de	 çocuk	

yargılanmalarının	istinaf	uygulaması	oraya	gidecekti.	

	 Canlı	 teşhisten	 de	 bahsedeyim.	 Bir	 canlı	 teşhis	 gören	 var	 mı?	 Baktınız	 mı	

tutanaklara?	Bundan	sonra	merak	edip	bakarsanız	kanuna	göre	oraya	şüphelinin	benzeri	

kişilerin	konulması	lazım.	Orada	mağdur	veya	görgü	tanığı	cam	arkasından	bunları	görmesi	

lazım.	Oradaki	numaralardan	2-3	kez	yer	değiştirip	hangisi	olduğunu	sorması	lazım.	Ama	

bizdeki	 büyüklerinkini	 anlatıyorum,	 4	 tane	 polis,	 1	 tane	 şüpheli.	 Polisler	 belli	 oluyor	

ama	böyle	bıyıklar,	böyle	emin	duruşları	da	var,	dersin	ki	bu	polis,	1	numara	polis	hemen	

görür	görmez.	4	tane	polisi	ben	hiç	görgü	tanığı	olmasam	derim	ki	bunlar	polis,	öbürünü	

bilmiyorum.	Bizim	canlı	 teşhisimiz	böyle	oluyor.	Çocuk	canlı	 teşhisine	hiç	 rastlamadım.	

Allah’tan	ya	bilmiyorlar,	ya	yapmak	istemiyorlar.	

	 Şimdi	orada	da	çocuğun	biliyorsunuz	velisini	iznini	almak,	çocuğun	onayını	almak	

lazım.	Onun	yanına,	şüphelinin	yanına	şüpheli	gibi	görünecek	çocukları	koymanız	lazım.	

Onu	bulamadıkları	 için	veya	dediğim	gibi	bizde	demek	ki	 yok.	 İzmir	 iyi	bir	örnek.	Canlı	

teşhis	 bak	 merak	 edeceksiniz,	 gittiğiniz	 zaman	 bakacaksınız,	 hiç	 rastlamadınız	 ama	

büyüklerde	delil	olarak	kullanılan	bir	şey.	

	 Sayın	meslektaşlarım	bir	şey	daha	söyleyeceğim.	Kötü	yapılıyor,	kötü	kanunlar	var	

diyorlar	ama	Hocam	siz	daha	iyi	bilirsiniz,	bir	atasözü	mü;	iyi	hakim	kötü	kanunları	yontar	

diye.	Bir	 deyiş	 var.	 Yani	 hakim	ve	 savcı	 olarak	 veya	 avukat	olarak	hepimiz	 aynı	meslek	

içindeyiz.	Çocuklar	 için	kötü	olan	kanunlar	hakkında,	kötü	olan	düzenlemeler	hakkında	

benim	dediğim	gibi	en	azından	bir	tanesini,	sadece	bir	tanesini	kurtarsanız	ben	liselerde	

dolaşmaya	öyle	başladım.	Mesela	1.000	çocuğa	diyelim	ulaştım,	1.000	çocuğa	anlattım.	

Birini	 kurtarsam	 hepsine	 değer	 diye	 düşünüyorum.	 Sadece	 biri	 için.	 Hatta	 Başkanımla	

bir	 proje	 hazırladık.	 İsmi	 “Deniz	 Yıldızı”	 diye.	 Hani	 o	 hikayeden	 yola	 açtık.	 Toplantıda	

Milli	 Eğitim	Şube	Müdürlüğüne	 sorduk.	Kavga	 çıktı,	 dediler	 ki	bunun	 finansmanını	 kim	

sağlayacak,	iznini	kim	sağlayacak,	biz	bunu	yapamayız.	İnanın	3	toplantı	gittim	bunu	kabul	

ettirebilmek	 için.	 O	 toplantılarda	 İzmir’deki	 liselere	 gidip	 bunları	 yaptırmak	 için,	 yani	

konuşabilmek	için	çocuklarla	başaramadık.	Ama	ben	bu	sefer	ne	yaptım?	Korsan	olarak	

gidiyorum.	Liselere	telefon	ediyorum,	diyorum	ki	beni	çağırın,	size	meslek	anlatacağım	

hakim,	savcı,	avukat,	noter.	Biliyorsunuz	bir	Beyoğlu	Noteri	150	bin	 lira	kazanıyor	ayda	

biliyor	musunuz	deyince	bütün	liseliler	noter	olmak	istedi.
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Şimdi	korsan	olarak	gidiyorum,	mesleği	tanıtacağım	deyince	araya	bunları	sokuşturuyorum	

hemen.	 Çocuklara	 bak	 gelmeyin,	 etmeyin,	 heyecanlanmayın,	 heyecanlısınız	 biliyorum,	

işte	 kanınız	 kaynıyor,	 hormonlar	 şöyle,	 hormonlar	böyle…	En	 sonunda	bir	 alkış	 tufanı,	

beni	de	gaza	getiriyorlar.	Ben	de	 sık	 sık	gidip	 çocukları	 kendi	 çapımda	kurtarabilirsem	

mutlu	oluyorum.	

	 Başkasının	 hakkına	 tecavüz	 etmeyeyim.	 Çok	 teşekkür	 ederim	beni	 dinlediğiniz	

için.	

	 Prof.Dr.Fevzi	Demir:
	 Evet,	biz	de	çok	teşekkür	ediyoruz	Sayın	Usta.	Şimdi	söz,	Sayın	Yusuf	Şahin’de.	Evet,	

Sayın	Şahin	1957	Malatya	doğumlu.	81	yılında	Ankara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesinden	

mezun	 olmuş.	 1986	 yılında	 hâkimlik	mesleğine	 başlamış.	 2005	 yılından	 itibaren	 çocuk	

adalet	sistemi	içinde	çalışmaktadır.	On	yıldır	İzmir	1.Çocuk	Ağır	Ceza	Mahkemesi	Başkanlığı	

görevini	 sürdürmektedir.	Çocuk	ağır	 ceza.	Hem	çocuk	hem	ağır	 ceza.	Çarpıcı	 değil	mi?	

Bilmiyorum.	Bana	da	öyle	geldi	yani.	Vallahi	ilk	defa	duyuyorum.	48	yıllık	hocayım	ama	ilk	

defa	duyuyorum.	Sayın	Şahin,	söz	sizde.

Hakim	Yusuf	Şahin
İzmir	1.	Çocuk	Ağır	Ceza	Mahkemesi	Başkanı

	 Hocam	 teşekkür	 ederim.	 Sayın	 katılımcılar,	 hepinizi	 saygıyla	 selamlıyorum.	

Aslında	Bedriye	Hanım	benim	yanıma	gelip	de	sempozyuma	katılmamı	istediğimde	o	gün	

önümde	bir	dosya	vardı.	Çok	da	kızmıştım	dosyayı	incelerken.	Bir	itiraz	dosyasıydı.	Tam	

ceza	konusu	ile	ilgili	bir	konuydu.	Bedriye	Hanım’a	dedim	ki	ben	bunu	anlatayım.	2005’ten	

beri	 biz	 bunu	 çözemediysek	 hala.	 Ama	 sempozyumun	 havasına	 baktım.	 Arkadaşlar	 bu	

şimdi	gerçekten	yavan	kalacak.	Ben	kısa	kısa	notlar	aldım.	Hasan	Hoca’mdan	başlayarak.	

Öncelikle	 onları	 bir	 değerlendireyim.	 Ondan	 sonra	 arkadaşlar	 konuma	 zaman	 kalırsa	

avukat	arkadaşlara	sitemlerimi	ileteyim.

	 Suça	sürüklenen	çocuklara	için	tedbir	kararları	uygulanmıyor	şeklinde	bir	eleştiri	

geldi.	Allah’tan	yanımda	getirmişim.	Sene	2009,	mahkememizin	bir	kararı,	 	uygulamada	

neler	 oluyor	 görmek	 açısından	önemli.	 Aslında	ben	bunu	 zaten	 verecektim	de	oradan	

başlayınca	 ilk	 sıraya	 aldım.	 Elimde	 bir	 sosyal	 inceleme	 raporu	 var.	 12-15	 yaşındaki	 bir	

çocuk	için	aldığımız	bir	rapor.	Raporumuzun	çok	kısa	ne	olduğundan	bahsedeyim.	Anne,	

üç	kardeş	ve	bir	yaşındaki	bir	yeğeniyle	kalan	X’in	bir	suçtan	dolayı	babasının	ceza	evinde	

olduğu.	Bu	X	şahıs	ayağını	küçükken	geçirdiği	bir	kaza	nedeniyle	takma	ayakla	gezdiği,	

9-3	 yaşlarında	 iki	 kardeşi	 daha	 olduğu.	 Çadırda	 yaşadığı	 vs.	 vs.	 ekonomik	 yönden	 çok	

çok	kötü	bir	tablo.	Anneyle	birlikte	yaşıyorlar.	Bu	çocuğun	cezai	ehliyeti	olduğu	için,	biz	

12-15’er	göre	yaptığımız	araştırma	sonucunda	çocuğa	cezayı	verdik,	erteledik.	Allah’tan	

erteleme	kapsamına	girdi.	Ancak	kararımın	son	bölümünü	okuyacağım	size,	sizinle	onu	

paylaşacağım.	

	 Gerçekten	 çocuk	 ağır	 ceza	 bu	 anlamda	 her	 sene	 psikiyatrik	 tedavi	 görmemi	

gerektiren	nitelikte	bir	mahkeme.	O	kadar	çok	kötü	durumlarla	karşı	karşıya	kalıyorsunuz.	

Bir	tarafta	atıyorum	cinsel	istismar	mağdurları,	bir	tarafta	suça	sürüklenen	çocuklar.	Eğer	

hâkim	olarak	kendinizi	dosyaya	verip	yaşayarak	onu	yapıyorsanız.	Cahit	Hocama	dedim	çok	

kötüyüm,	beni	artık	tedaviye	al.	O	da	beklerim	dedi	ama	inşallah	bir	tedaviden	geçeceğiz.	

Şimdi,	 hükmün	 son	 fıkrasını	 okuyorum	 arkadaşlar.	 “Suça	 sürüklenen	 çocuk	 hakkında	

alınan	sosyal	inceleme	raporunda,	bir	sureti	eklenerek,	İl	Sosyal	Hizmetler	Müdürlüğüne	
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müzekkere	yazılıp	Çocuk	Koruma	Kanununun	5.madesi	uyarınca	suça	sürüklenen	çocuk	ve	

ailesi	hakkında	gerekli	inceleme	yapılarak	uygun	görülecek	tedbirlerin	ilgili	mahkemeden	

istenmesine”.	Bakın	herhangi	bir	güvenlik	tedbiri	falan	vermemişim.	Benim	aldığım	sosyal	

hizmetler	raporu	aileyi	çok	fazla	 incelemediği	 için,	Aile	Sosyal	Politikalar	Müdürlüğüne	

yazı	yazıyorum.	Diyorum	ki,	bu	çocuk	aynı	zamanda	korunmaya	ihtiyacı	olan	bir	çocuktur.	

Gidin	 aileyi	 inceleyin.	 Hangi	 tedbirler	 gerekiyorsa	 bunları	 alın.	 Ve	 bırakın	mahkemeyi,	

vatandaş	 olarak	 görevimiz.	 Burada	bir	 sorun	 var	mı?	 Kararım	Yargıtay’a	 gitmiş.	 6.Ceza	

Dairesi’nin	kararını	okuyorum.	“Sair	temyiz	yazılarının	reddine”.	Güzel.	Ondan	sonra	diyor	

ki,	5237	Sayılı	TCK’nın	2.maddesi	kanunun	açıkça	suç	saymadığı	bir	fiil	için	kimseye	ceza	

verilemez	ve	güvenlik	tedbiri	de	uygulanamaz.	Hangi	güvenlik	tedbiri?	İşte	bunları	saymış	

saymış.	Diyor	ki,	5395	Sayılı	Çocuk	Koruma	Kanununun	10	ve	11.maddesinde	düzenlenen	

koruyucu	ve	destekleyici	tedbirler	suça	sürüklenen	ve	ceza	sorumluluğu	olmayan	çocuklar	

hakkında	çocuklara	özgü	güvenlik	tedbiri	olarak	anlaşılır	hükmü	karşısında	sanık	hakkında	

uygulama	 koşulları	 bulunmadığı	 halde,	 ayrıca	 5395	 Sayılı	 Çocuk	 Koruma	 Kanununun	

5.madesi	 uyarınca	 tedbir	 kararı	 verilmesi	 bozmayı	 gerektirmiş.	 Ancak	 bu	 husus	 diyor,	

keşke	bozsa	gönderse	de	ben	de	direnip	göndersem.	Bunu	da	yapmıyor	arkadaş.	Bunu	

diyor,	 hüküm	 fıkrasından	 çıkararak	 kararını	 onadım	 diyor.	 Burada	 arkadaşlar,	 Yargıtay	

6.Daire.	Bu	2009	yılı.	Bakın	benim	herhangi	bir	günüm	ki,	benim	yeterli	olsaydı	o	güvenlik	

tedbirinin	yerine	geçmeyecek	de	koruyucu	destekleyici	tedbir	olarak,	elimdeki	CD	yeterli	

olsaydı	 o	 kararı	 da	 verecektim.	 Ama	 veremedim,	 yeterli	 değildi	 bilgim.	 Niye	 anlattım	

bunu?	Çocuklar	için	tedbir	kararlarını	ondan	sonra	ne	yaptık?	İzmir	ölçeğinde	arkadaşlarla	

paylaştık.	Bilmiyorum	kaçınız	biliyorsunuz?	İş	yoğun	olunca	çok	bir	araya	da	gelemiyoruz.	

Bundan	sonra	ben	de,	 iyi	Yargıtay.	Sen	öyle	biliyorsan.	Değişik	 işler	yaptım.	Biraz	önce	

Sabri	Usta	dedi,	patlıcanla	ilgili…	hâkimler	de	çözüm	bulabilir	arkadaşlar,	bulamaz	değil.

Bir	 şey	 daha	 söyleyeyim.	 Bunu	 söylerken	 tabii,	 karşılık	 olsun	 diye	 değil.	 Tespitlerin	

hepsine	 katılıyorum.	Hepinize	 teşekkür	 ediyorum.	Belki	 biz	 bu	 eğitimleri	 aldığımız,	 bu	

bilince	ulaştığımız	için	bu	şekilde	davranabiliyoruz.	Türkiye’deki	çocukla	ilgili	yargılamalar	

yapan	hâkimler	bu	durumda	mı?	Maalesef,	üzgünüm.	Şöyle	söyleyeyim.	Yaklaşık	60	kişilik	

bir	kadroyduk.	Bunların	yarısı	sosyal	hizmet	uzmanıydı.	Hatice	Hanım	daha	iyi	bilir.	Onlarla	

birlikte	çalışarak	yaklaşık	100	arkadaşımızla	birlikte	çalışma	yaptık.	Ama	gördüğüm	İzmir	

ölçeğinde	 geriye	 kalan	 tek	 kişi	 benim.	 Bu	 konuda	 yetişmiş	 çocuk	 hâkimlerinin	 hiçbiri	

yok.	Niyeyse	devlet,	masraf	da	yapıyor,	emek	de	harcıyor.	Bizleri	hazırlıyor.	Ondan	sonra	

bakıyorsun,	çocuk	hâkimi	işte	bilmem	ne	asliye	cezada,	bilmem	ne	ağır	cezada.	Olacak	şey	

değil.	Buradan	geleyim,	çocuk	mahkemelerinin	kapatılması	olayına.	16	ağır	cezaydı	diye	

hatırlıyorum	Türkiye’de.	Son	gelirken	veriler	aldım.	Sekize	inmiş	arkadaşlar.	En	son	bizim	

iki	çocuk	ağır	kapatıldı.	Gerekçesini	de	söyleyeyim	hemen.	Fiziki	olarak	yer	olmadığı	ve	

özellikli	mahkeme	gerektiği	için.	Bu	kabul	edilecek	bir	şey	değil.

	 Dokuz	tane	çocuk	mahkemesiyle	başlamıştık,	üçe	indik	arkadaşlar.

Suç	oranı	azaldı	mı?

	 Onu	söyleyeceğim.	Bu	arada	biz	kurulduğumuzda	3	ağır	cezamız	da	vardı.	Bizim	

yetki	alanımız	İzmir’in	tümüydü.	Yani	 ilçeler	yetki	alanımızdaydı.	Şu	anda	yetki	alanımız	

sadece	 İzmir	ağır	 cezayla	sınırlı.	Karşıyaka’da	suç	 işleyen	bir	 çocuk	bize	gelmiyor	daha.	

Maalesef	acı.	Ancak	bundan	acı	olan,	gerçekten	bundan	acı	olan.	Uzman	olarak	yetişmiş,	

kendini	geliştirmiş,	bu	dala	emek	harcamış	çocuk	hâkimlerinin	olmayışı.	Savcı	Bey	biraz	

önce	belirtti.	Çocuk	hâkiminin	elinden	dosyayı	almaya	çalıştığını	söyledi.	Bu	acı	bir	şey.	Bir	

çocuk	hâkimi,	eğer	yaşı	büyükten	daha	çok	ceza	verme	yoluna	gidiyorsa	burada	bir	problem	

vardır.	 Çocuk	 hâkimi	 olmasında	 problem	 vardır.	 Ben	 hep	 söylerim.	HSYK’yla	 da	 zaman	
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zaman	toplantılarımızda,	ne	olursunuz	ağır	ceza	hâkimlerinden	çocuk	hâkimi	yapmayın,	

olmaz.	Ama	tanıyor	arkadaşlar,	o	alışkanlıklarını	da	devam	ettiriyorlar.	Gerçekten	acı	bir	

durum.

	 İstinaf	mahkemelerinin	 aynı	 zamanda	 ilk	 derece	mahkemesi	 olarak	 görevi	 var	

arkadaşlar.	 Bozduğu	 dosyayı	 ilk	 derece	mahkeme	 olarak	 yeniden	 yargılamadır	 bu.	 Biz	

uluslararası	sözleşmelere	imzayı	atıyoruz.	Çocukların	ayrı	bir	yargı,	adalet	sisteminin	içinde	

olduğunu	söylüyoruz,	kabul	ediyoruz.	Ama	gelgelelim	haydi	Yargıtay’ı	bir	derece	anladım.	

İstinaf	mahkemelerinde	bu	zorunlu	olduğu	halde	ve	bu	konuda	çalışmalarımı	bizzat	gidip	

bakanlığa	gönderdim.	Ne	olursunuz	istinafta	bir	çocuk	dairesi	kurun.	Şunu	gösteremedim	

utandım.	6.Ceza	Dairesinin	bir	davası	var	diye	söylemeye	utandım.	Ama	bu	işi	madem	her	

dalda	bir	 takım	uzmanlıklar	 arıyorsunuz.	Özel	güvenlik	mahkemeleri	 kuruyorsunuz.	Bu	

da	bunun	uzmanlık	alanı.	 İstinafta	bir	daire	kurun	dedim.	Geçen	kurul	başkan	vekilimiz	

gelmişti,	ona	da	sitem	etmiştim.	Ben	size	dargınım	dedim.	Bu	kadar	hazırlık	yaptım	dedim.	

Bana	söylediği	şu	oldu.	Biliyorsunuz	şu	kadar	hâkim	bildiğiniz	nedenlerle	alındı.	Açığımız	

çok	 fazla.	 Kuramadık	dedi.	 Benim	 yedi	 tane	bölge	 adliye	mahkemesi	 var.	Üçer	 kişiden	

verseydiniz,	haydi	dördüncüyü	istemiyoruz.	Dörder	kişiden	verseydiniz	28.	Bu	kadar.Bir	

diyeceğim	yok	dedim.	Sonra	ben	bu	yaşa	geldiğim	için	böyle	rahat	konuşuyorum.	Diğer	

arkadaşlar	bu	kadar	rahat	konuşur	mu,	kolay	değil.

	 Peki,	 Şahin	 Bey’in	 anlattıklarına	 gerçekten	 üzüldüm.	 Ankara	 gibi	 bir	 yerde	

bunların	yaşanması	kabul	edilir	bir	şey	değil.	Ben	İzmir	ölçeğinde	özellikle	cinsel	istismar	

mağdurlarının	yaşı	küçükse	çağırmam.	Çünkü	Çocuk	İzlem	Merkezinde	alınmış	CD	ifadeleri	

vardır.	Bunun	bize	eğitimi	verildiği	için	ben	bilincindeyim	arkadaşlar.	Her	arkadaş	bilinçli	

olmayabilir	ama.	

	 Ama	bir	problem	olabilir,	hâkimin	kafasında	sorması	gereken,	bir	eksikliği	olabilir.	

Veya	müdafinin	haklı	bir	gerekçesi	olabilir.	Bu	durumda	da	çağrılıp	dinlenir.	Biz	mümkün	

olduğunca	 örselenmesini	 önlemek	 için.	 Bunu	 şunun	 için	 söylüyorum.	 Çocuk	 İzlem	

Merkezinde	 burada	 gördüklerim,	 gerçekten	 sağlıklı	 güzel	 ifadeler	 alınıyor	 arkadaşlar.	

Yani	 burada	 hep	 vurmayalım,	 iyi	 şeyleri	 de	 analım.	 Ben	 gördüğüm	 ifadelerden	 gayet	

memnunum,	 gayet	 güzel	 ifadeler	 alınıyor.	 Onlar	 bizim	 için	 yeterli	 oluyor.	 O	 çocuklar	

oyun	oynarken	alınıyor	 ifadeleri.	Bayağı	orada	yetişmiş	uzmanlar	var.	Bahsedilen	o	adli	

görüşme	odaları	da	kuruldu	biliyorsunuz.	İlk	talepte	ben	bulundum.	Bu	anlamda	İzmir’in	

kötü	olduğunu	söylemem	mümkün	değil.	

	 Bir	 de	 uzman	 çağırma	 işinde,	 ilk	 etapta	 biz	 de	 bilmiyorduk.	 Yasada	 yazıyor	

işte.	 Cinsel	 istismar	mağdurları,	 yaşı	 küçüklerin	 yanında	 uzman	 bulundurun.	 Ama	 niye	

bulundurun?	Bu	yasada	gerçekten	yok.	Bir	eksiklik.	Biz	de	ilk	etapta	bir	bocaladık	yani.	

Uzman	ne	 yapar	 falan.	 Tabii	 bunun	eğitimini	 aldıktan	 sonra	bilincine	 vardık.	Ne	diyor?	

Beyanlarına	itibar	edilebilir.	Beyanına	itibar	etmek	bir	sübut	sorunudur.	Mahkeme	bunu	

sen	çözeceksin	ne	demek?	Beyanına	 itibar	etmek.	Doğruyu	mu	söylüyor	gibi	kavramlar	

değil	önemli	olan	mağduru	orada	duruşmaya	hazırlamaktır.	Neyle	karşılaşacağıyla	 ilgili	

bilgi	 verilmeli.	 Örselenmeden	 oradan	 nasıl	 ayrılması	 konusunda	 onu	 yönlendirmesidir.	

Uzmanın	görevi	bu	olur.

	 Birazdan	 size	 hazırladığım	 konuyu	 anlatacağım	 da	 Savcı	 bey	 anlattığı	 için	

hemen	oradan	 konuya	 gireyim.	 Bir	 çocuğun,	 suçun	 fiilin	 hukuki	 anlam	 ve	 sonuçları	 ile	

davranışlarını	yönlendirme	yeteneğinin	gelişip	gelişmediği	konusunda.	Biz	baktık	ki	bir	
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eksiklik,	çok	kötü,	cezalar	da	çok	arttı.	Özellikle	uyuşturucu	cezalarının	arttığı	dönem.		Bir	

koordinasyon	toplantısında	milli	eğitim	temsilcisine	dedik	ki.	Her	yere	gidemeyiz,	herkesle	

konuşmaya	zaman	yetmez.	Bu	mümkün	değil.	 İşte	okullardaki	rehberlik	öğretmenlerini	

çağırın	da	biz	onlara	anlatalım.	Onlar	da	oraya	gitsin.	Eşim	de	öğretmen,	bunu	araştırsın.	

Bu	kadar	 laçka	bir	 teşkilat	görmedim.	Milli	Eğitim	müdür	yardımcısı	yazı	gönderiyor.	O	

gün	için	orada	olmaları,	izinli	sayılmaları	konusunda.	Sayın	Cahide	Hocam	da	vardı	yanlış	

hatırlamıyorsam.	200	kişi	çağrılmış,	80	tane	uzman	saat	10’da	geldi.	Derdimiz	cezaların	

unsurlarını	 biraz	 anlatmak,	 ağırlığını	 anlatmak,	 çocukları	 bilinçlendirmelerini	 sağlamak.	

Baktık	öyle	olmayacak.	Daha	doğrusu	Sabri	Bey	yaptı,	benim	katkım	yok	da.	Yanılmıyorsam	

Bornova’daydı,	 oradaki	 bir	 anımı	 anlatmak	 istiyorum.	Bornova’ya	 gittik,	 cinsel	 istismar	

suçlarında	 103-1	 dediğimiz	 o	 basit	 şeklindeki	 ceza	 8	 yıl	 arkadaşlar.	 8	 yıl.	 Öğrencileri	

topladık,	anlatıyorum.	Diyorum	ki,	çocuklar	bakın	cezalar	çok	ağırlaştı.	Ola	ki,	dürtüleriniz	

çok	fazladır.	Köşeye	gidip	de	bir	öpüşmeniz,	birbirinize	sarılmanız,	biraz	okşamanız	8	yıl	

diyorum.	Böyle	çüşş	diye	bir	ses	geldi.	Şimdi	o	ses	o	kadar	doğal	ki,	o	kadar	içten	ki.	Yani	

ben	sevindim	böyle	geldiğine.	Aynen	böyle	arkadaşlar,	çüş	dedi.	Yanına	gittim,	okşadım.	

Kızım	 çok	 haklısın	 dedim.	 Fakat	 gerçek	 bu	 arkadaşlar.	 Maalesef	 gerçek	 bu.	 15	 yaşını	

doldurmuşsa,	biraz	önce	Hasan	Bey	de	belirtti.	Bizim	ceza	yargılamamız	iyileştirici,	onarıcı	

ceza	yargılaması	falan	değil.	Yani	çocukların	burada	mahkemelerde	hâkimler	şöyle	böyle.	

Bizde	yetki	 falan	yok.	Aklınızdan	böyle	 şeyler	geçmesin.	15	yaşından	büyük	çocukların	

yargılamasını	yapıyoruz,	cezasını	veriyor,	ceza	indirimi	yapıyoruz.	Ha	iki	yıldan	aşağı	inerse	

büyüklere	ne	yapıyorsak	onlara	da	onu	yapıyoruz.	Çok	bir	fark	yok.

	 Ama	 ben	 size	 şimdi	 çok	 kısa	 olarak	 31/1-2-3’ten	 basit	 bir	 şey	 yapayım.	 Ceza	

yargılamasında	 sorumluluk	 yaşıyla	 ilgili	 olarak	 uluslararası	 konulmuş	 bir	 standart	

yok.	 Biz	 yine	 Birleşmiş	Milletler	 Sözleşmesinde,	 bizim	 de	 taraf	 olduğumuz,	 40.madde	

yanılmıyorsam.	Sadece	imzacı	devletlerin	bir	yaş	sınırlaması	olmasıyla	ilgili	bir	düzenleme	

konmuş.	Onun	dışında	başka	bir	şey	yok.	Pekin	Kuralları	var	ona	ek	olarak.	Onun	dışında	

sayılabilecek	 Pekin	 kurallarında	 da	 bu	 yaş	 sınırının	 çok	 aşağıda	 tutulmaması,	 bu	 yaş	

sınırının	 tespit	 edilirken	 çocuğunun	 gelişimin	 göz	 önüne	 alınması	 şeklinde	 bir	 takım	

tanımlar	konmuş.	Bundan	sonra	da	üye	devletler	kendilerine	göre	çeşitli	yaşlar	almışlar.	

Türkiye’deki	durum	ne	dersek?	Ben	yasadan	çok	fazla	bahsetmeyeceğim	ancak	bunlarla	

ilgili	 kovuşturma	 yapılmaz,	 soruşturma	 yapılmaz	 diyor.	 Güvenlik	 tedbiri	 uygulanabilir	

diyor.	O	da	 ihtiyari	olarak	düzenlenmiş.	Aklınıza	uygulamada	şunlar	gelebilir.	Yakalama	

yapılabilir	mi,	gözaltına	alınabilir	mi?	Yakalama	zaten	zorunlu	yapılacaktır.	Bunun	kimlik	

tespiti,	yaşı	gerekir.	Fakat	gözaltı	işlemi	yapılamaz.	

	 Fiziki	 görünüm	 acaba	 daha	 büyük	 gibi	 gösterirse	 neler	 yapılabilir.	 Eğer	 savcı	

böyle	bir	ihtimal	görüyorsa,	doğum	tarihinin	uygun	olmadığını	düşünüyorsa	asliye	hukuk	

mahkemesine	dava	açıp	yaş	düzeltmeden	sonra	davayı	açabilsin.	Daha	doğrusu	kovuşturma	

yapabilsin.		Yaşını	düzelttikten	sonra	ancak	yapar.	Uygulamada	neler	olmaktadır?	Çok	kısa	

ondan	bahsediyorum.	Bunları	 kısa	 kısa	 geçiyorum.	Uygulamada	 12	 yaştan	 küçükler	 ile	

ilgili	savcılar	çocuk	hâkimlerinden	tedbir	kararları	isterler.	Çocuk	hâkimleri	de	onunla	ilgili	

sosyal	 inceleme	raporu	alıp	ona	göre	karar	verirler.	Ancak	şahsi	kanaatimi	 söyleyeyim.	

Güvenlik	 tedbir	 yargılaması	 usulümüzde	 yok.	 Bence	 yine	 Çocuk	 Koruma	 Kanununun	

4.maddesi	 aynen	 şöyle	 diyor.	 Çocuk	 ve	 ailesi	 bilgilendirmek	 suretiyle	 karar	 sürecine	

katılmaları	 gerektiğini	 Çocuk	 Koruma	 Kanunu	 söylüyor.	 Bu	 anlamda	 güvenlik	 tedbiri	

yargılamasının	da	usule	girmesi	gerektiğini	düşünüyorum.	Çocuk	ve	ailesinin	görüşünü	

alıp	 problemin	 nerden	 kaynaklandığını	 tespit	 açısından	 olumlu	 olacağını	 söylemek	

istiyorum.	



59

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı

	 30/1-2’ye	 gelelim.	 En	 problemli	 ve	 dikkat	 çekilmesi	 gereken	 konu	 bu.	 Bunun	

üzerinde	duracağım.	Zaten	30/1-3	üzerinde	durdum.	Şimdi,	evet	Bedriye	Hanım	geldiğinde	

dediğim	gibi	bir	karar	okuduğumdan	bahsetmiştim	girişte	size.	O	kararı	inceledikten	sonra	

nasıl	bir	karar	vermişiz	ve	mahkememizin	kararını	kısaca	size	okumak	 istiyorum.	Çocuk	

yargılanmış,	 12-15	 yaş	 grubunda.	 İşte	 hırsızlıktan	 ve	 konut	 dokunulmazlığını	 ihlalden	

sonra	 da	 hakkında	 hükmün	 açıklanmasının	 geri	 bırakılmasına	 karar	 verilmiş.	 Bunların	

itiraz	mercileri	bildiğiniz	gibi	ağır	cezalar.	Bize	geldiği	için	işin	esasına	girerek	inceledik.	

Şimdi	diyeceksiniz	ki,	yeni	mi	uyandınız?	Eskiden	beri	niye	uyanmadınız	da	incelemediniz?	

Eskiden	biliyorsunuz		sadece	şekli	olarak	denetliyorduk.	İçerik	olarak	denetleyemiyorduk.	

Ancak	Yargıtay’ın	son	iki	yıldır	verdiği	kararlar	gereği	artık	içerik	olarak	da	denetliyoruz.	

Dosyanın	 tetkikinde	 suça	 sürüklenen	 çocuğun	 suç	 tarihi	 itibariyle	 12-15	 yaş	 grubunda	

olduğunu,	 İzmir	Adli	Tıp	Kurumundan	fiilin	hukuki	anlam	ve	sonuçlarını	algılama	ve	bu	

fiille	 ilgili	davranışlarını	yönlendirme	yeteneğinin	bulunduğuna	dair	rapor	alındı.	Ayrıca	

İzmir	4	Çocuk	Mahkemesi	pedagogu	tarafından	düzenlenen	sosyal	inceleme	raporunda	

da,	bilişsel,	sosyal,	duyusal	gelişiminin	yaşıtlarına	oranla	gerilik	gösterdiği,	özellikle	soyut	

düşünme,	muhakeme	 etme,	 düşünme	 becerilerinin	 de	 gerilikler	 sergilediği,	 çevresiyle	

uyumlu	bir	ilişki	kuramadığı,	iletişim	kurma	ve	sürdürmede	sorunlar	yaşadığı,	annesinin	

verdiği	bilgiye	göre	beş	yıl	önce	kontrol	için	hastaneye	yönlendirildiği	ve	yüzde	50	zihinsel	

engelli	olduğu.	Şimdi	bakın,	 iki	tespite	bakın	arkadaşlar.	Birisi,	adli	tıp	uzmanı	böyle	bir	

rapor	veriyor.	Bunun	fiilin	hukuki	anlam	ve	sonuçlarını	algılama,	davranışlarını	yönlendirme	

yeteneği	gelişmiştir	diyor.	Öbür	sosyal	inceleme	raporu	da	aksini,	bu	yazılar	karşısında	bu	

çocuğun	fiilin	hukuki	anlam	ve	sonuçlarını	algılama,	davranışlarını	yönlendirme	yeteneği	

gelişmiştir	diyebilir	miyiz	arkadaşlar?	Şimdi	burada,	biliyorsunuz	12-15	yaş	arasındaki,	biraz	

sonra	okuyacağım,	kararın	devamını.	Bir	açıklama	yapayım.	12-15	yaşındaki	çocuklarla	ilgili	

olarak	 fiilin	hukuki	anlam	ve	sonuçlarını	algılama,	davranışlarını	yönlendirme	yeteneği,	

kısaca	 ceza	 sorumluluğu	 diyeyim	 uzun	 oluyor.	 Ceza	 sorumluluğu	 var	 olup	 olmadığını	

mahkeme	kendi	belirler	arkadaşlar.	Mahkeme	neye	göre	belirler.	Aldığı	sosyal	inceleme	

raporuna	göre.	Çünkü	5395’in	35.maddesi	net	olarak	bunu	vurgulamış.	Ancak	mahkeme	

bunu	yeterli	görmediği	takdirde	adli	psikiyatrik	rapor	da	alır.	Fakat	uygulamada	tam	tersi	

oluyor	bilesiniz.	Öncelikle	savcılar	dava	açmak	için	çoğunlukla	SİR	almazlar	zaten.	Dava	

açmak	 için	bir	adli	psikiyatrik	 raporu	alır	dosyaya	koyar.	Ondan	sonra	davasını	açar.	Ve	

çok	acı,	zaman	zaman	da	şunu	da	görürsünüz.	Adli	psikiyatrik	rapor	fiilin	hukuki	anlam	

ve	 sonuçlarını	 algılamaz,	 davranışlarını	 yönlendirmezi	 teyit	 ederse	 bazen	 takipsizlik	

kararı	da	vermiştir.	Bunlar	çok	açık	uygulamalar.	Böyle	şeyler	gördüğünüz	zaman	lütfen	

müdahale	edin.	Bu	tür	bir	kararı	vermek	sadece	mahkemeye	aittir.	Savcı	böyle	bir	karar	

veremez.	 Mahkemeye	 geldiğinde	 de	 lütfen	 12-15	 yaşındaki	 çocuklarla	 ilgili	 SİR’leri	

okuyun	 arkadaşlar.	 Bunlar	 çocuğun	 fotoğrafını	 çeken	 çok	 çok	 önemli	 ve	 ben	 bırakın	

cümlesini,	 kelime	 kelimesine	 okuduğum	 ve	 okunmasının	 gerektiğini	 düşündüğüm	 SİR	

raporlarını	okuyun.	Bu	SİR	şöyle	söyleyeyim.	Cinsel	istismar	suçundan	bana	gelen	12-15	

yaş	grubu	içerisindeki	çocuklarla	ilgili	bu	raporları	değerlendirdikten	sonra,	şayet	çelişkiye	

düşüyorsam.	Yani	iki	rapor	birbirini	doğrulamıyorsa	ben	üniversitelerin	adli	tıp	ve	çocuk	

ergen	bölümlerinden	 raporlar	 istiyorum.	Bu	 iki	 rapordan	birine	üstünlük	 tanıyacaksam	

bunu	 mahkeme	 kararında	 açıklıyorum.	 Şöyle	 iki	 rapor	 var	 diyorum.	 Bunu	 inceledim,	

bunu	inceledim.	Ama	şuna	şu	gerekçelerle	üstünlük	tanıdım.	12-15	yaşındaki	çocuklarla	

ilgili	olarak	mahkeme	adli	psikiyatrik	rapora	atıf	yaparak	karar	veremez.	Nihayetinde	bu	

ikisi	de	bir	bilirkişi	raporudur.	Bilirkişi	raporları	esasen	sonucu	da	göstermemelidir.	Ama	

uygulamada	ne	yazık	ki	bu	sonucu	da	yazarlar	gönderirler.	Böyle	olsa	bile	bu	iki	raporlara	

lütfen	 dikkat	 edelim.	 Çocuklarla	 ilgili	 ben	 şöyle	 söyleyecektim	 onu	 unuttum.	 Bizdeki	

özellikle	cinsel	istismar	suçlarında	çocuklarla	ilgili	olarak	gelen	dosyaların	yüzde	25-30’u	
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ceza	verilmesine	yer	olmadığı	şeklinde	çıkmaktadır.	Şimdi,	bu	mahkeme	kararına	devam	

ediyorum	arkadaşlar.	“somut	olarak	da,	her	ikisi	de	bilirkişi	raporlarıyla,	adli	tıp	doktoru	

tarafından	verilen	çocuğun	psikiyatrik	değerlendirme	raporu	ile	sosyal	çalışma	görevlisi	

tarafından	verilen	sosyal	 inceleme	raporunu	değerlendirerek	suça	sürüklenen	çocuğun	

fiilin	 hukuki	 anlam	 ve	 sonuçlarını	 algılama,	 davranışlarını	 yönlendirme	 yeteneğinin	

bulunduğu	 kanaatine	 nereden	 varıldığı	 hususunda	 dosyada	 bir	 açıklama	 yoktur.	 Bu	

kararda	 anlatımı	 yapıldığı	 üzere	 adli	 tıp	doktoru	 tarafından	 verilen	psikiyatrik	 raporda	

suça	 sürüklenen	 çocuğun	 fiilin	 hukuki	 anlam	 ve	 sonuçlarını	 algılama,	 davranışlarını	

yönlendirme	 yeteneğinin	 geliştiği	 belirtildiği	 halde	 sosyal	 inceleme	 raporunda	 tam	

aksi	 görüş	 bildirilmiştir.	 Bu	 durumda	 hangi	 bilirkişi	 raporuna	 niçin	 üstünlük	 tanındığı,	

gerekçeleriyle	açıklanmalı	veyahut	bu	çelişkiyi	giderecek	şekilde	yeniden	heyet	raporu	

alınması	sonucuna	göre	karar	verilmesi	gerekirken	sadece	doktor	raporuna	dayalı	olarak	

suça	 sürüklenen	 çocuğun	 ceza	 sorumluluğunun	 var	 olduğunun	 kabul	 edilmesi	 yasaya	

aykırı	 olduğundan,	 suça	 sürüklenen	 çocuk	 müdafinin	 itirazının	 farklı	 bu	 gerekçelerle	

kabulüne”.	Çünkü	on	yıldır	görev	yapıyorum.	Hiçbir	avukat	arkadaşımdan	bir	günden	bir	

güne	efendim	bu	çocuğun	ceza	ehliyeti	yoktur,	mahkeme	burada	doğru	değerlendirme	

yapmamıştır	şeklinde	bir	dilekçe	görmedim.	Ve	biz	bunu	bu	nedenlerle,	farklı	gerekçelerle	

kabulüne	 diyerek	mahkeme	 kararını	 kaldırdık.	 Bunları	 örnek	 olarak	 sizlerle	 paylaşmak	

istedim.	 Çok	 doluyum	 ama	 hocamın	 sabrına	 sığınarak	 biraz	 da	 zamanını	 çaldım.	 Özür	

diliyorum.	Teşekkür	ederim.

 Prof.Dr.Fevzi	Demir:
	 Efendim,	görüyorsunuz	çok	karışık	 sorunlarla,	 yani	 çözümlenmesi	de	zor	değil.	

Sayın	Şahin’e	hakikaten	katılıyorum	da.	Şimdi	aklıma	iki	şey	geldi	konuşmalar	sırasında.	

İki	husus	var.	Birincisi,	özellikle	avukat	arkadaşların	karakollarda	karşılaştıkları	sorunlarla	

ilgili.	 Karakollardaki	polislerin	 yargıçlarla	 ikili	 ilişkilerin	 sorununun	 çözümü	 için	 yıllardır	

benim	kitaplarımda	adli	kolluk	sistemini	hep	savunurum.	Acaba	adli	kolluk	sistemi	buna	

bir	çare	olabilir	mi?	Yani,	savcının	emrindeki	emniyet	kuvvetleri	demektir	bu.	Şimdi,	bir	

adli	kolluk	diye	bir	şey	var	ama	savcının	emrinde	değil.	Yani	gene	emniyet	müdürünün	

emrinde.	Yine	polisin	özlük	haklarıyla,	şuyla	buyla	savcının	emrine	verilecek	kolluk	sistemi.	

Bir	de	ben	Sayın	Usta’dan	bir	Yargıtay	kararı	okudu.	İşte	şuna	şuna	uygun	insani	kokular	

veren	diye.	Hakim,	savcı	yetiştiriyoruz.	Görüyor	musunuz?	Hâkim,	insana,	tabiata,	gerçeğe,	

olağana	sırt	çevirmeden	ve	katı	kalıplar	içinde	sıkışıp	kalmadan	uyuşmazlığa	insan	kokusu	

taşıyan	bir	 çözüm	getirmek	zorundadır.	Harika	bir	 şey	yani	bu.	Ben	buna	çok	 teşekkür	

ediyorum.	Karar	31.12.1976	gün.	70-9370-13138	sayılı	karar.	Neresi	olursa	olsun.	Tarih	

bunu	yazsın	en	azından.	Ben	bunu	kitabıma	alacağım.	Tarih	de	bunu	yazsın.	Yani	bizim	

görevimiz	biraz	da	saptamada	bulunmak.	Nasıl	17-18.	Yüzyılda	ki	olayları	saptıyoruz	da	

bunu	niye	saptamıyoruz?	Yani,	bu	konuda	çok	teşekkür	ediyorum	Sayın	Usta.	

	 Prof.Dr.Fevzi	Demir:
	 Hocam,	arkadaşlar.	Bir	daha	tekrarını	istiyorlar.

 Hakim	Sabri	Usta:	
	 Yargıtay	 1.Hukuk	 Dairesi.	 31.12.1976	 gün,	 70-9370	 Esas	 ve	 13138	 Karar	 sayılı	

karar.	Yani	bana	göre	çok	harika	bir	şey	bu.	Anayasa	kitabına,	yine	yargı	bağımsızlığından	

hâkimlerle	 ilgili	 olarak.	 Tabi	 şu	 çok	 önemli.	 Bu	 karaların	 isabeti.	 Biliyor	 musunuz?	

Atatürk’ün	13,5	milyonluk	Türkiye’sinde	4	bin	hâkim	görev	yapıyordu.	Şimdi	80	milyon	

olduk.	 10	bin	 hâkim	bile	 değil.	O	 İbrahim	Okur’un	HSYK	başkanı	 olduğu	 zamanda	 	 bir	

konuşmasında	demiş	ki.	Bunun	5500’ü	de,	yarısı	kürsüde	demiş.	Yani	nüfusumuz	altı	kat	



61

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı

artarken	hakim	sayısı		2,5	kat	artıyor	ama	onun	da	yarısı	idari	işlerde.	Çözümlerde	değil.	

Yani	bu	kadar	çok	ihmal	edilmiş	olan	bir	devlet	kurumu.	Bana	göre	devletin	kendi	kendisini	

ihmal	etmiş	olması	diyor.	Şayet	adalet	mülkün	temeliyse.	Sonra	biz	de	hocalar	olarak,	tabii	

bu	işe	severek	kendisini	vermiş	sadece	aklıyla	değil	gönlüyle	de	bu	işi	yapan	birisi	olarak	

birdenbire	ben	rahatsız	oldum.	Rahat	konuşabiliyorum	ben	diyor.	Herkes	rahat	konuşacak	

rahat.	Hâkimsiniz	siz	yani.	Öyle	şey	olur	mu	yani?	Benim	de	gençliğimde,	yani	64’te	girdim	

hukuk	 fakültesine.	 64-69	 arasında.	 O	 zaman	 Rahmetli	 Çetin	 Altan’ın	 bir	 romanı	 vardı.	

Büyük	Gözaltı	diye.	Acaba	büyük	gözaltında	mı	 yargı	 teşkilatı?	Bu	geldi	 aklıma	yani.	O	

tabii	ceza	evinde	geçen	bir	roman	biliyorsunuz	tabii	de	ama	orada	da	öyle	dışarıda	nasıl	

böyle	büyük	bir	gözaltında	bulunuyor.	Çok	güzel	vermiş	onu.	Şimdi	bilmiyorum	piyasada	

var	mı	yok	mu?	İlk	yazdığı	romanlardan	birisiydi	Çetin	Altan’ın.	Tabii	ben	çok	üzülüyorum	

buna.	Yani	kıyaslamayı	yaptığınız	zaman	da	yargı	bağımsızlığı	için	neler	gerektiği	anayasa	

kitabıma	 tabii	 bütün	bunları	 yazacağız.	Başka	 çaremiz	 yok.	Ben	 yazarım.	Okuyan	okur,	

yapan	yapar.	Zaten	bilim	adamını	kimse	düşünmüyor	ki.	Kimse	bilim	adamını	dinlemiyor	

yani.	Bilim	adamları	içinde	bilim	adamlığı	sıfatını	bırakıp	siyasetçi	olursanız	o	zaman	onları	

dinliyorlar.	Onun	için	ben	arada	bir	çıkıyor	milletvekili	olmuş,	bilmem	ne	milletvekili	diyor.	

Profesör	 doktor	 bilmem	ne	 diyor.	 Rahatsız	 oluyoruz	 biz,	 tarafsız	 kişilerdenim.	Hangisi	

olursa	olsun,	hangi	partiden	olursa	olsun.	Bunlara	akademik	unvanlarını	kullandırmayın,	

yasaklayın	 dedim.	 Oraya	 çıkanların	 profesörlüğü	 mü	 kalmış	 Allah’ını	 seversen?	 Kendi	

partisinin	programıyla,	tüzüğüyle	bağlı	olan	insanın	artık	profesörlüğü	mü	kalır	Allah’ını	

seversen?	Olmaz	ki?	Hani	nerde	bilim	adamının	tarafsızlığı,	şuyu	buyu?		Olmuyor,	o	yüzden	

tabii	beni	heyecanlandırdınız	yani.	Evet,	en	fazla	yarım	saatlik	bir	süre	için	soru	cevaba.	

Ondan	sonra	yarım	saatlik	bir	ara	vereceğiz.	Buyurun,	sorusu	olanlar.

 Soru:
	 Hâkim	 beylere	 bir	 sorum	 olacak.	 Şimdi	 diğer	 barolardan	 gelenler	 de	 İzmir	

Barosuna	bildirdi.	Biz	barolar	olarak	tercih	ettiğimiz	yerde	uygun	olan	dosyalara	katılma	

talebinde	 bulunuyoruz.	 Genelde	 çoğu	 baro	 mağdur	 çocukların	 yanında	 oluyor.	 Ve	 bu	

taleplerimizden	 sizin	 mahkemelerimizden	 ne	 karar	 çıktığını	 bilmeyerek	 söylüyorum.	

Genelde	 ret	kararı	 çıkıyor.	Bir	 iki	mahkemeden	sağlam	gerekçelerle	kabul	kararı	 ya	da	

karşı	oy	yazısı	kararları	çıktı.	Ama	bu	konuda	çok	direniyoruz.	Hatta	ben	bu	konuda	en	son	

katıldığım	bir	duruşmada	doktrin	görüşlerinde	hatta	doktrin	görüşüyle	birlikte	ceza	genel	

kurulu	 kararını	 sundum.	Orda	 aynen	 şu	 şekilde	 söylüyordu.	 Kanunun	 katılma	 talebine	

ilişkin	maddesinde,	237	olması	lazım	yanlış	hatırlamayayım.	Orada	mağdur	ve	zarar	gören	

olarak.	Ama	hayır,	mağdur	ve	zarar	gören	doğrudan	yazmıyor	katılma	talebinde	o	şeyde.	

Mağdur	ve	şikâyetçinin	haklarına	ilişkin	maddede	de	orada	mağdur	ve	şikâyetçinin	hakları	

derken	 mağdurun	 doğrudan	 zarar	 gören	 olarak	 yorumlanması	 gerektiği,	 şikâyetçinin	

haklarının	da	dolaylı	zarar	gören	olarak	yorumlanması	gerektiği,	bu	bağlamda	dolaylı	zarar	

görenin	 de	 katılma	 talebinin	 kabul	 edilmesi	 gerektiğine	 ilişkin	 2006	 tarihli	 ceza	 genel	

kurulu	kararını	da	mahkemeye	sundum.	Ama	talebim	yine	reddedildi.	Bu	konuya	 ilişkin	

gerekçelerinizi	ve	hukuki	görüşlerinizi	almak	istiyorum.	Çünkü	biz	de	duruşmalarımızda	

ve	dosyalarımızda	kullanmak	isteriz.

 Hakim	Yusuf	Şahin:
	 Bana	hiç	bu	şekilde	bir	talep	gelmedi

	 -Peki,	gelse	nasıl	değerlendirirsiniz?	

	 -Onu	 düşünür	 değerlendiririm.	 Şu	 anda.	 Bana	 gelmedi	 ama	 ben	 konuyu	 yanlış	

anladım	 herhâlde.	 Baronun	 tüzel	 kişiliği	 ile	 birlikte	 değerlendirmem	 gerekir.	 Ama	

benim	önüme	gelen,	hatırladığım	kadarıyla,	böyle	bir	ret	ettiğim	burada	bir	öğretmenin	
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öldürülmesi	davası	vardı	okulların	birinde.	Belki	hatırlayanınız	vardır	iki	üç	yıl	önce.	 	Bir	

öğrenci	 gidip	 sınıfta	 öğretmenini	 öldürmüştü.	Orada	 çeşitli	 sendikalar	 davaya	 katılma	

taleplerinde	bulundular.	Sendikalar	olarak.	Baro	var	mıydı	yok	muydu	çok	hatırlamıyorum.

Hatta	şöyle	bir	karar	da	var.	Çocuk	Esirgeme	Kurumunun	Bursa’da	olması	lazım.	Onu	da	

doğrudan	zarar	gören	olarak	duruşmaların	kabulüne	karar	verilmişti.

	 Şimdi	bir	iki	cümleyle,	çok	uzatmaya	gerek	yok.	Bir	çocuk	korunma	altına	alınıyorsa	

ÇKK	5.maddesi	uyarınca.		Zaten	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı	burada	taraftır.	6284	

sayılı	yasaya	göre	ise,	orada	2	ve	27/2	maddesinde	bayanlar	ve	çocuklar	için	yine	Aile	ve	

Sosyal	Politikalar	Bakanlığından	bahsediliyor.	

	 -Ben	onu	savunmuyorum.	Baro	adına	sordum	size.	

	 -Baroyla	ilgili	ben	bir	karar	vermedim.	

	 Hakim	Sabri	Usta:
	 -Ben	belki	onu	anlatabilir	miyim?	Daha	dün	kadın	haklarıyla	 ilgili	baronun	şöyle	

bir	müdahilliğine	karar	verdik.	Daha	önceden	belki	şu	an	43’ten	2.asliye	cezaya	alındığım	

için.	43	dosyaları	dağıtıldı,	bana	dönmediği	için	rahat	konuşuyorum.	Dosya	bir	daha	bana	

gelmeyecek.	 Ben	 avukata	 karşı	 işlenilen	 bir	 suç	 için	 dosyayı	 okutmamışlar,	 sulh	 ceza	

hâkimliği	önünde	polis	zorla	almış.	Ben	de	görevli	memuru	görevini	yapmasında	direnme	

diye	söyledim.	Polise	ceza	vermiştim.	Hatta	baro	müdahil	olmuştu,	kabul	etmiştim.

	 -Gerekçelerinizi	acaba	bizle	paylaşır	mısınız?

	 -Hiçbir	 gerekçe	 yazmadım.	 Ama	 bakın	 söyleyeyim.	 Sorunu	 söyleyeyim.	 İstinaf	

mahkemesine	gitti.		Bir	ayda	dönen	dosya	beş	ay	sürdü	dönmesi.	Merak	ediyorum	bir	ay,	

karar	vermiş	daire	niye	dönmüyor.	Şeye	takılmış.	Baronun	müdahil	olup	olamayacağına

	 -Ne	diye	döndü	dosya?

	 -Müdahilliğini	kaldırdılar	baronun

	 -Hep	böyle	oluyor

	 -İşte	 gerekçe	 soruyor	 da	 ben	 hiç	 görmedim	 tartışılacak	 bir	 şey	 yok.	 Baronun	

müdahilliğini.	İstinaf	tartışmış.	Beş	ay	sürdü	dönmesi.	Üst	kurula	gitmiş,	alt	kurula	inmiş,	

daireye	geri	dönmüş.	Onu	bulabilirsiniz.	Şu	anda	dosya	numarasını	hatırlamıyorum	ama.	

Tabi,	müdahilliğini	kaldırdılar.	

	 Soru:
 Av.Şahin	Antakyalıoğlu:
	 Ben	ek	bir	şey	sorabilir	miyim	bu	arada?	Genellikle	baro	ve	sivil	toplum	örgütlerinin	

ki	 kabul	 edilmiyor	 ama	Aile	 Sosyal	 Politikalar	 Bakanlığı	 birçok	 davaya	müdahilliklerini.	

Peki,	duruşmalara	gelmediklerinde	bir	şey	yapıyor	musunuz?

	 -Hayır.

 Av.Şahin	Antakyalıoğlu:
Kanundan	 kaynaklı	 ama	 ben	 bunu	 özellikle	 sordum,	 dikkat	 çekmek	 için.	 Son	 bir	 yıldır	

yaklaşık	10-15	dosyada	hepsine	müdahil	oluyorlar	ve	hiç	birine	gelmiyorlar.	Ve	hepsinde	

istisnasız	 mazeret	 gönderiyorlar.	 Dün	 bir	 tane	 gördüm.	 İş	 mahkemesinde	 duruşmam	

olduğundan	katılamayacağım.	ASPB	vekilinin	ne	işi	var	iş	mahkemesinde?	Yani	çocuğun	

üstün	yararı	nerde	kaldı	ve	ASPB	nasıl	bir	sözleşme	yapıyor	bu	vekillerle?	Ve	maalesef	

bu	 işin	 ticarileştiğini	 görüyoruz.	 Vekâlet	 ücreti	 çıkıyor	 3960	 lira.	 Ve	 hiç	 duruşmalara	

gelmeden	 ona	 ödeniyor	 ve	 çocuğa	 hiçbir	 katkısı	 yok.	 Maalesef	 bunun	 ticarileştiğini	

görüyoruz.	Bilmiyorum	İzmir’de	nasıl?	Onun	için	açtım	bunu	da.	Ben	çocuk	mahkemesinde	

hemen	 fırladım	 ayağa	 ve	 reddedilmesini	 istedim.	 Şöyle	 şaşırdılar.	 Bu	 farklı	 bir	 boyut.	
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Siz	 dedim,	 mağdurun	 yanında	 yer	 alıyorsunuz	 ve	 çocuk	 cezalandırılsın	 diyorsunuz	

çocuk	 mahkemesinde,	 çocuk	 ağır	 ceza	 mahkemesinde.	 Siz	 suça	 sürüklenen	 çocuğun	

da	 bakanlığısınız,	 o	 çocuğu	 da	 korumak	 durumunda.	 Menfaat	 çatışması	 oluyor.	 Bunu	

kabul	 etmemeniz	 gerekiyor	 dedim.	 Kaldılar	 böyle.	 Aralarında	 konuştular,	 ya	 işte	 falan	

dediler	geçti.	Sonra	 iki	celse	geçti.	 İkisinde	de	mazeret	gönderdiler.	Ve	birçok	dosyada	

artık	daha	bir	dikkat	etmeye	başladım.	Nerdeyse	artık	hepsinde	mazeret	yolluyorlar.	Bu	

kadar	suistimal,	bu	kadar	görevi	kötüye	kullanma	olamaz.	Biz	tabii	parasından,	vekâlet	

ücretinden	geçtik.	O	önemli	değil.	Ama	o	çocuğun	o	an	a	bakanlığa,	 takibe,	 izlenmeye	

ihtiyacı	var.	O	sadece,	o	an	çocuk	değil.	Diğer	kardeşleri	de	mağdur.	Aile	de	mağdur.	Tekrar	

çocuğun	 mağdur	 olmaması	 için	 tedbir	 alınması	 gerekiyor,	 izlenmesi	 gerekiyor.	 Çocuk	

sürüklenmesin	diye	takibi,	izlemeyi	yapması	lazım.	Bakın,	birçok	istismar	mağduru	çocuk,	

gördüklerim	arasında	nerdeyse	yüzde	90’ı	okula	gitmiyor	artık.	İstismar	olayından	sonra	

okula	gitmiyor,	gönderilmiyor.	Ve	bunların	birçoğu	da	psikolojik	olarak	destek	görmüyor.

 Av.Hasan	Erdoğan:
	 Bu	konuda,	izin	verirseniz	bu	konuda	çok	çarpıcı	bir	örnek	vermek	istiyorum.	Daha	

çok	yakın	zamanda,	hemen	dibimizde	Manisa’da,	buradan	da	giden	arkadaşlar	var.	Ben	

de	Ankara’dan,	Ankara	Barosu	adına	o	davayı	takip	pettim.	Küçük	bir	çocuğumuz,	özürlü	

bir	çocuğumuz	önce	cinsel	istismara	uğramış	sonra	da	öldürülmüştü	maalesef.	O	davaya	

yaklaşık	yanılmıyorsam	yirmiye	yakın,	27	baro	müdahil	dilekçesi	verdi.	Fiilen	de	yirmiye	yakın	

baro	davayı	 takip	etti.	Diyarbakır’dan,	Malatya’dan,	Mersin’den,	 İstanbul’dan,	 İzmir’den	

barolardan	avukatlar	geldi.	Biri	de	bendim.	Başkan	bizim	talebimizi	reddetti.	Müdahillik	

talebimizi	reddetti.	Ama	biz	oraya	çocuğu	ve	ailesini,	daha	doğrusu	çocuğu	kaybetmiştik.	

Aileyi	korumak	adına	ve	çok	trajik,	ağır	travmatik	bir	olay.	Kamuoyunda	infial	yaratan	bir	

olay,	biz	bu	sebepten	buraya	geldik	dedi.	Dedenin	avukatlığını	 yapıyoruz	dedik,	 yasayı	

tersten	dolanarak	müdafisiyiz	dedik.	Fakat	o	davada	bizim	talebimizi	reddeden	başkan,	

Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı	vekilinin	talebini	kabul	etti.	Fakat	o	yani	bilen	biliyor	

ama	çok	acı	bir	şey.	Sonra	o	baba	diğer	çocuğu,	10	yaşındaki	çocuğunu	ve	eşini	katletti	

ve	öldürdü.	Yani	bir	aile	yok	oldu.	Sadece	bir	cinsel	istismar	vakası	ya	da	çocuğun	cinayeti	

değildi.	İşte	bunu	yazsanız	buna	kimse	inanmaz.	Çok	kısa	süre	içinde	bir	aile	komple	yok	

oldu	ve	bu	davaya	müdahil	olarak	katılmak	isteyen	27	baro	talebini	o	mahkeme	reddetti.	

Şimdi	bu	hâkim	suçlu	değil	mi?	Bu	hâkimin	kabahati	yok	mu?	Öldürülen	çocuğun	kardeşini	

de	babası	öldürdü.	Barolar	oraya	gönüllü	olarak	katıldı,	bizim	hiç	kimseden	bir	talebimiz	

yoktu	ki.

 Katılımcı:	
	 Kısa	bir	şey	ekleyebilir	miyim?	Bahsettiğiniz	Çocuk	koruma	Kanunu.	6284’te	kaldı	

ki	çocuğu	ve	aileyi	koruma	yükümlüsü	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı.	Şimdi	burada	

katledilen	bir	kadın	ve	iki	çocuk	var.	Dolayısıyla	koruma	yükümlülüğünü	yerine	getirmeyen	

bir	kurumun	dosyada	müdahillik	talebi	yerine	getirilirken	hukuka	ve	insan	haklarına	katkı	

sunmak	üzere	çocuğu	ve	bir	yerde	ikincil	mağduriyetleri	önlemek	üzere	orada	bulunan	

baroların	müdahillik	talebi	kabul	edilmeli.	Ve	bunu	üzülerek	söylüyorum	heyetin	tamamı	

katıldı	hâkime.	Ve	bize	orada	ne	işiniz	var	dercesine	davranıldı.	Ben	Manisa	avukatıyım.	

Diğer	şehirlerden	gelen	avukat	arkadaşlarıma	daha	sonra	dosyalar	bana	sorulduğunda	

bir	şey	söyleyemedim.	Hala	o	babanın	eşini	ve	diğer	10	yaşındaki	kızı	öldürmesine	ilişkin	

soruşturma	devam	ediyor.	Ve	soruşturma	devam	ediyor.	Soran	herkese	onu	söylüyorum	

sadece.	Soruşturma	devam	ediyor.

	 -Arkadaşlar	isterseniz	bir	hâkim	olarak	biraz	cevap	vereyim.	Çok	şey	geldi.	Bakın,	

biz	yasalarla	bağlıyız.	Biz	yasaların	üstünde	kişiler	değiliz.	Hele	hele	bir	açık	düzenleme	
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varken	buna	aykırı	davranmak	mümkün	değil.

	 -Avukatlık	Kanunu	da	çok	açık.

	 -Geleceğim.	Diyorsunuz	ki	bunları	korumakla	görevli	olan	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	

Bakanlığı	bu	davaya	niye	katıldı?	6284	sayılı	yasanın	2,20/2	açın	okuyun.	Burada	net	olarak	

bunların	bu	haklarının	olduğu	yazılı.	Şimdi	bunu	göre	göre	ben	bunun	talebini	reddebilir	

miyim?	Bir.	İkinciye	geliyorum.	CMK	208,	burada	varsa	okuyalım.	Hemen,	kimlerin	katılma	

taleplerinde	bulunabileceği	orada	net	olarak	açıklanmıştır.	Bugüne	kadar	mahkemelerin	

uygulamalarıyla	ilgili	zaten	yerleşmiş	içtihatları	da	var.	Eğer	bunlar	reddediliyorsa	bunlara	

dayanılarak	 reddediliyor.	 Burada	 hakikaten	 bunu	 da	 değerlendirip.	 Burada	 yapılması	

gereken	hâkim,	savcıları	eleştirmekten	çok	yasal	düzenlemeleri	siyasilere	yönlendirmek.	

Şimdi,	 birazdan	 Hasan	 Bey’in	 söylediği	 olaya	 da	 geleceğim.	 Bu	 barolar	 katılsaydı	 bu	

cinayetlere	hangi	ölçüde	engelleyecektik?	Çok	net	anlamış	değilim.	Bunun	illiyet	rabıtasını	

kuramadım.	 Hasan	 Bey’in	 söyledikleri.	 Bu	 katılma	 orada	 bulunan	 mağdurlara	 bir	 nevi	

hukuki	yardımdır.	Şimdi	eğer	birisi	 cinayet	kararı	vermiş	ve	bunu	 işliyorsa	sizin	oradaki	

hukuki	yardımınız	bunu	ne	kadar	engeller?	Tartışılır.	Çok	net	bir	illiyet	bağı	da	kuramadım	

ben	burada.	Peki,	teşekkür	ederim.

	 Soru:	
	 Merhabalar,	hoş	geldiniz	 tekrar.	Gaziantep	Barosu	Çocuk	Hakları	Merkezinden.	

Biz	 Nizip’teki	 bir	 dosyaya	 müdahillik	 talebinde	 bulunduk.	 Hani	 avukatların	 müdahillik	

taleplerinin	reddedilmesi,	ASPB’nin	kabul	edilmesiyle	ilgili	bir	açıklama	yapmak	istiyorum.	

Biz	 orada	 da	 hani	 direkt	 bizim	 de	 talebimiz	 reddedilecekti.	 Ama	 biz	 mağdur	 çocuk	

hakkında	 koruma	 talep	 ettik	mahkemeden	 ve	 ben	bunu	 zapta	 geçirttim.	Direkt	 yoksa	

hani	avukat	hanım,	esas	hakkında	şeye	girmeyin.	Hani	reddedilecek	tarzında	hâkim	böyle	

bir	şey	yaptı.	Ben	reddedileceğini	biliyoruz	müdahillik	talebimizin	ama	bunları	söylemek	

istiyorum,	zapta	geçirin	dedim.	Nitekim	sonunda	çocuk	hakkında	sağlık	ve	danışmanlık	

tedbiri	 almış	 olduk.	 Hatta	 ASPB’den	 gelen	 avukatın	 ikinci	 duruşmasıydı.	 Ona	 sordum,	

neden	çocuk	hakkında	bir	koruma	tedbiri	 istemediniz.	Ben	bu	duruşmada	 isteyeceğim,	

siz	de	isteyin.	Muhtemelen	benimki	reddedilirse	onunki	kabul	edilecekti.	Böylece	çocuk	

hakkında	koruma	tedbiri	alınmış	oldu.	Yani	bu	davaya	müdahil	olurken	aslında	koruma	

tedbirini	hâkim	resen	gözettiği	için	en	azından	bizlerin,	yani	çocuk	hakkında	koruma	tedbiri	

talebimizin	zapta	geçmesi	gerektiğini	düşünüyorum.	Müdahil	talebimiz	reddediliyor	ama	

çocuk	hakkında	biz	öyle	bir	karar	almış	olduk.

 Hakim	Yusuf	Şahin:
	 Evet,	avukat	hanım	çok	iyi	etmişsiniz.	Ben	uygulamamdan	bahsedeyim.	Özellikle	

cinsel	 istismar	dosyasıysa,	 ister	yazsın	 ister	talep	olsun	 ister	olmasın	bunu	resen	zaten	

aileye	sorarım.	Tedaviye	götürüyor	musunuz,	tedavisi	devam	ediyor	mu,	sosyal	güvenceniz	

var	mı?	Bu	talep	sizin	talebiniz	çok	da	yerinde	olmuş.	Eğer	hâkim	bunu	sormuyorsa	bunu	

mutlaka	 yapın.	 Bunun	 katılmayla	 falan	 da	 bir	 alakası	 yok.	 Davaya	 katılmanıza	 karar	

verilse	de,	verilmese	de	bu	talebinizi	rahatlıkla	yapabilirsiniz	ve	hâkim	bunu	karşılamak	

zorundadır.	Ağzınıza	sağlık,	iyi	etmişsiniz	diyelim.

	 Prof.Dr.Fevzi	Demir:
	 Evet,	son	soruları	sorun.	Çünkü	ben	saat	3’ü	geçiyor	zannediyordum	da,	4’e	gelmiş.

 Soru:
	 Hoş	geldiniz.	Hocam	merhabalar.	Sabah	da	dinliyoruz.	Kıyısından	bucağından	işte	

çocuk	 ceza	 sistemiyle	 ilgileniyorum	biraz	biraz	olsun.	Geldiğim	nokta	 şu.	Ceza	Kanunu	
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dilinden	CMK	dilinden	mümkün	olduğunca	uzaklaşmak	ve	bir	kenara	koymak.	Mutlaka	ve	

mutlaka	bir	kenara	koymak.	Şuradaki	tartışmaların	geldiği	nokta	bile	bize	bu	saptamayı	

yapmayı	gerektiriyor.		Zaten	kendine	ait	bir	sözleşme	var.	Nihat	Bey	beni	affetsin	kendisi	

buradaysa.	 Çocuk	 Korumama	 Kanunu	 kitabı	 elimde.	 Ama	 daha	 korumama	 adı	 altında	

eğer	biz	 bir	 saptamayı	 yaparsak	dışında	olan	meslektaşlarımızın	 veya	dışında	olan,	 hiç	

haberi	olmayan,	 ilgisi	olmayan	sayın	hâkimlerin	ya	da	Yargıtay’ın	zaten	korumuyor	gibi	

bir	yaklaşım	noktasında	olmasını	sağlayamayızı	da	bir	kenara	koymak	lazım.	Onun	için	söz	

çok	önemlidir.	Sözlere,	kanun	maddesi	yorumlarken	ki	yaptığımız	atıflara	dikkat	ediyor.	

Benim	söyleyeceğim	soracağım	sorular	vardı	ama	Manisa’da	yaşanan	için	bir	şey	söylemek	

istiyorum.	 Elbette	 baroların,	 inanın	 bunu	 ben	 çok	 düşünüyorum.	 Barolar	 müdahillik	

esnasında	 kabul	 edilmeli	 mi	 edilmemeli	 mi?	 Hangi	 noktada	 olmalı?	 Yardım,bunu	 nasıl	

yapmalıyız?		Gizlilik	en	önemli	nokta	zannediyorum.	Çocuk	ceza	dairesi	sistemi.	Özellikle	

istismar	mağduru	çocukların	içinde	bulunduğu	koşulları,	ailesini,	yapısını,	toplumsal	yapı	

içinde	bulunduğu	yaşamı,	 sosyal	yapıyı	bir	kenara	alırsak	ya	da	elimize	alırsak	mutlaka	

gizlilik	noktasında	hareket	etmemiz	gerekiyor.	Yapılan	bütün	görevlerin,	hiçbir	 şekilde	

görsel	medyaya,	yazılı	medyaya	yansımaması	gerekiyor	ki	acaba	sorun	o	kişinin	her	 iki	

çocuğunun	hem	de	kendisinin	katletme	noktasına	hangi	aşamalardan	geldiği	sorunu	ele	

alınması	 gerekiyor.	 O	 sosyal	 ortamda	 ne	 yaşandı?	 Kendisinin	 çocuğunu	 koruyamadığı	

noktasından	 gelerek,	 belki	 gizlilik	 ilkesine	 itibar	 edilmedi	 mi?	 Yazılı	 medyadan	 bunu	

öğrendik	 biz.	 Ve	 hala	 aralıklarla	 çıkıyor.	 Yani,	 sadece	 kendisi	 değil	 diğer	 ailesinde,	

kardeşi,	annesi,	dayısı.	Onun	için	gizlilik	noktasında	özenle	üstünde	durulması	gerektiğini	

düşünüyorum.	 Sayın	 başkana,	 Yusuf	 Başkan’a	 bir	 şey	 soracağım.	 Koruma	 tedbirleri,	

güvenlik	tedbiri	olarak	adlandırılması,	uzaklaştırılması	gerektiğini	düşünüyorum.	Şiddetle	

koruma	 tedbiri	 olarak	 söylenilmesi	 gerektiğini	 düşünüyorum.	 Zaten	 Çocuk	 Koruma	

Kanunu	 da	 bu	 anlamda	 koruma	 tedbiri	 olarak	 geçer.	 Çocuk	mahkemesi	 hâkimi	 olarak	

değil	 sayın	 başkanım,	 çocuk	 hâkimi	 olarak	 hiç	 sizden	 savcılık	 aşamasında,	 soruşturma	

aşamasında	 koruma	 tedbiri	 için	 başvuru	 oldu	 mu?	 Buna	 dair	 bir	 karar	 verdiniz	 mi?	

Mevzuatta	var	ama	uygulamada	bu	yansıyor	mu?	Bir	onu	merak	ediyorum.	Bir	de,	evet	

siz	çocuk	mahkemesi	hâkimi	olarak	ÇİM’den	gelen	bir	ara	kararla	dinlenilmesi	gerektiğine	

dair	 karar	 veriyorsunuz,	 verdiğinizi	 de	 söylediniz	 ama	 asliye	 ceza	 mahkemesi	 hâkimi,	

genel	ceza	mahkemesi	hâkimi	buradayken	asıl	soruyorum.	Bu	anlamda	bir	dosya	önünüze	

geldi	mi?	Bir	ara	kararla	ÇİM’de	dinlenilen	bir	çocuğun	dinlenilmemesi	yönünde	bir	karar	

verdiniz	mi?	Merak	 ediyorum	 çünkü	 reddediliyor.	Maalesef	 ara	 kararla	 o	 çocuk	 tekrar	

geliyor	ve	biz	çocuğu	tekrar	ifşa	etme	noktasına	geliyoruz	genel	ceza	mahkemesinde.	

	 Hakim	Yusuf	Şahin:
	 Birinci	sorunuza	kısaca	cevap	vereyim.	Öncelikle	şu	kavramları	dikkatle	kullanırsak	

daha	iyi	olacak.	Koruma	kararlarını	soruşturma	aşaması,	kovuşturma	geçirmeden	önceki	

aşamada	çocuk	hâkimi	verir.	Çocuk	mahkemeleri	vermez.	 İki,	ben	ağır	cezada	olduğum	

için	de	bizde	bu	kararlar	istenmez.	Ancak	gelirken	çocuk	hâkimime	uğradım.	Dedim	ki,	yaşı	

küçük	çocuklarla	ilgili	bu	şeyler	isteniyor	mu?	Kesinlikle	isteniyor	dedi.	Ne	yapıyorsunuz	

dedim.	 Sosyal	 inceleme	 raporu	 alıyoruz,	 ona	 göre	 bir	 karar	 veriyoruz	 dedi.	 Ben	 de	

açıklamamda	belirttim.	Ben	bunun	da	yeterli	olduğunu	düşünmüyorum.	Güvenlik	tedbiri	

yerine	geçecek	veya	koruma	tedbiri	diyorsanız	koruma	tedbiri,		yargılamasının	yapılması	

gerektiğini	düşünüyorum.	Gerekçesi	de	çocuğun	ve	ailesinin	de	düşüncesi	alınarak	daha	

sağlıklı	bir	sonuca	varılması	için.	Teşekkür	ediyorum.
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 Prof.Dr.Fevzi	Demir:
	 Ben	 teşekkür	 ediyorum.	 Sadece	 Antakyalıoğlu	 bir	 cümle	 bir	 şey	 söylemek	

istiyorum	dedi,	buyurun.

 Av.Şahin	Antakyalıoğlu:
	 Baroların	 müdahil	 olması	 gerçekten	 hayat	 kurtarır,	 hayat	 da	 kurtarıyor.	 Çok	

yakın	tarihli	en	son	yaşadığımız	şeyi	söyleyeyim.	Yaklaşık	yüz	kişiye	yakın	okul	müdürü,	

yardımcıları,	öğretmenler,	aileler,	sınıf	anneleri,	çocuklar,	mahalle,	herkes	duruşma	salonu	

önünde	sana	kefil.	Bu	adam	asla	yapmaz.	Biz	kendimizden	de	eminiz	diye	gelip	tanıklık	

yaptılar.	Üstüne	de	bizi	tehdit	ettiler.	Biz	mahkemeye	müdahillik	konusunda	yarım	saat	

kavga	ettik.	Ve	biz	girmeseydik	on	dakikada	o	öğretmen,	6	yaşındaki	çocuğun	organına	

kalem	sokan	öğretmen	beraat	edecekti	yüzde	100	beraat	edecekti.	Biz	girdik,	reddetti.	

Biz	AHİM	içtihatlarıdır,	şudur,	çocuğun	üstün	yararıdır,	temel	ilkelerdir,	şunlardır	bunlardır	

istişare	 ettiler,	 yine	 reddettiler.	 Biz	 çıkmıyoruz	 dedik.	 Çıkacaksınız,	 hayır	 çıkmıyoruz	

dedik.	Çıkaracağım	dedi.	O	anda	biz	de	anneden	vekâletname	alacağız,	süre	verin	dedik.	

Sinirlendiler,	kızdılar,	duruşma	sekiz	saat	sürdü.	15	dakikada	beraat	edecekken	o	gün	bizi	

müdahalemizle	sekiz	saat	sürdü.	Ve	şu	an	üçüncü	celsesi	devam	diyor.	Farkı	bu.	Ve	orada	

o	çocuk	getirtilecekti	oraya.	Bunca	insanın	önünde	sorgulanacaktı.	CD	niye	izlemiyorsun?	

İzlemiyor.	 CD’yi	 bir	 aç.	 Cevabı	 olmayan	bir	 soru	 var	mı?	Önce	onu	bir	 tart,	 bir	 görelim	

bakalım.	Niye	ikince	defa	çağırıyorsun?	İzlemiyor	CD’yi.	Bakın	biz	yirmi	tane	dosya	izledik	

proje	kapsamında.	CD	kapağı,	zarfı	daha	açılmadan	karar	çıkmış.	Bu	kadar	vahim.	Tabii	ki	

iyi	örnekler,	 iyi	mahkemeler	var.	Bunları	görmezlikten	gelmiyorum	ama	şu	an	çoğunluk	

bu	şekilde.	Çocuğu	illa	getirecek.	CD	bir	izleyelim.	Neyi	merak	ediyorsun?	Merak	ettiğin,	

cevabı	olmayan	ne	var?	Kavga	ediyoruz	ya.	Tehdit	ediliyoruz.	Güvenlik	görevlisi	yetmedi,	

polis	çağırdılar	bizi	korusunlar	diye.	İşte	baroların	gücü,	etkisi.	O	adam	beraat	edecekti.	O	

çocuğun	travması	ne	olacak?	Ve	o	mahkeme	ne	yaptı	biliyor	musunuz?	Yakın	tarihte,	bir	

sonraki	duruşmaya	bizden	habersiz	on	bir	tane	6	yaşında	çocukları	tanık	olarak	çağırdı.	

Şöyle	yaptı,	“babacığım	babacığım	söyle	ne	oldu”?	Böyle	bir	hal.	Şimdi	bu	mahkemelerde	

nasıl	yapacağız?	Nasıl	yapacağız?	Yani,	

 Hakim	Yusuf	Şahin:
	 Bazı	şeyleri	anlamakta	gerçekten	güçlük	çekiyorum.	Bir	kere	a,	mağdura	barodan	

kesinlikle	 vekil	 atanıyor.	 Atanmıyor	 mu?	 Bunun	 bir	 vekili	 var	 mı?	 Var.	 Cinsel	 istismar	

mağduruysa	veya	şiddete	uğramışsa	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı’nın	vekili	geliyor	

mu?	 Geliyor.	 Gelmese	 bile	 en	 azından	 temyize	 gidiyor.	 Ben	 Aile	 ve	 Sosyal	 Politikalar	

Bakanlığı’nda	 temyiz	 edilmemiş	 tek	bir	 karar	 görmedim	beraat	 kararını.	 Çünkü	 avukat	

arkadaşlarımı	 tenzih	 ediyorum.	 Hepsi	 için	 aynı	 şeyleri	 söylemek	 mümkün	 değil	 ama	

gelenlerde	 yüzde	 99’u	 aleyhe	 çıkan	 kararları	mutlaka	 temyiz	 ediyor.	 Çocuğun	 yanında	

bulunmuyor.	 Ha	 baro	 da	 buna	 eklense	 daha	 mı	 iyi	 olur?	 Olabilir.	 Ama	 tamamen	 de	

savunmasız	değil.

	 Cevap	hakkı	doğuyor,	uzayacak	ama.	

	 Lütfen	şöyle	yapalım.	Dışarıda	çay	kahve	içerken	isterseniz.

 Av.Hasan	Erdoğan:
	 Yok,	Berkin	Elvan	dosyasını	örnek	vereceğim	de	Yusuf	Bey’e.	Diyor	ki,	avukatı	var.	

Evet,	polislere	İçişleri	Bakanlığı	avukat	göndermişti.		Kalkıp	dediler	ki,	biz	İçişleri	Bakanlığı	

avukatıyız,	sözleşmeli	avukatıyız.	Bizi	İçişleri	Bakanlığı	görevlendirdi.	Aile	de	kendisince	

iki	üç	tane	avukat	bulmuştu	gelmişti	ama	oraya	da	on	gün	önceydi	Berkin	Elvan	dosyası	

İstanbul’daydı.	Biliyorsunuz	Gezi	Olayları	sırasında	yaralandı	ve	uzunca	bir	süre	komada	
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kalıp	6	ay	sonra	vefat	etti.	Oraya	da	otuza	yakın	baro	olarak	biz	müdahale	ettik.	Çünkü	

bu	toplumsal	travma	yaratan,	adalet	duygusunu	inciten	ve	gerçekten	sorumluların	ortaya	

çıkması	 lazım.	 Polis	 tutuksuz	 yargılanıyor.	 Evet,	 başkanım,	 orada	 avukatlar	 var.	 Ailenin	

de	avukatı	 var,	 polisin	de	 avukatı	 ama	orada	adalet	 yok.	Çünkü	orda	beklenen	adalet,	

toplumun	beklediği	adalet.	İncinen	adalet	duygusunun	onarılması.	Orada	bu	görevi	yerine	

getirecek	olanlar	sadece	barolardır.	Avukatların	bireysel	çabasıyla	bu	mümkün	değil.	Yani	

basit	davalarda	evet	dediğiniz	olabilir.	Ama	kamuoyuna	mal	olmuş	ciddi	davalarda	mutlaka	

ve	mutlaka	baroların	o	yargılama	sürecine	dâhil	olması	gerekir.	Avukatlık	Kanununda	da	

buna	ilişkin	hüküm	vardır.

 Av.Şahin	Antakyalıoğlu:
	 Hem	münferit	davalar	açısından,	hem	devletimizin	hukuk	devleti	olarak	çalışmasını	

sağlamak	açısından	barolar	onurumuz,	gururumuz.	Gerçekten,	şöyle	bir	bakıyorum.	Biliyor	

musunuz	yurt	dışında	bize	nasıl	bakıyorlar?	Hukuk	devleti	falan	değil,	tam	bir	aşiret	devleti	

gibiyiz	şimdi.	Zaten	reis	falan	diyorlar	sayın	cumhurbaşkanına.	Yani	hukuk	devleti	olmak	

konusunda	maalesef	sınıfta	kalıyoruz.	Ve	Batılı	ülkelerin	hepsi	de	nasıl	bir	toplum	diye	

böyle	bakıyorlar	ya.	Ve	artık	öyle	bir	toplum	değiliz	yani.	Ama	öyle	bir	bak,	işte	bizi	görev	

toplumu	olmaktan	kurtaran	bana	göre	son	yıllarda	barolarımızın	verdiği	mücadelelerdir.	

Ben	de	yazdıklarımla,	 çizdiklerimle,	 kitapta	anayasacı	olarak	okutuyoruz	hukuk	devleti	

falan.	Guguk	devleti	olmadığımızı	 söylüyoruz.	Sonra	Cemal	Ergül’ün	bir	 almanağı	 çıktı.	

İsteyen	 arkadaşlarımız	 benim	 oradaki	 düşüncelerimi	 armağandan	 öğrenebilir.	 Barolar	

Birliğinin	yönetim	kurulu	üyesi	biliyorsunuz.	Teoman	Ergül’ün.	Şimdi	almanağı	çıkardılar	

biliyorsunuz.	Orada	benim	de	bir	yazım	var.	Ben	yazı	da	gönderdim.	Benim	baba	dostumdu	

Allah	rahmet	eylesin.	Orada	nasıl	oluyor	hukuk	devleti?	Bir	hukuk	reformu	yapılmasının	

acil	 kaçınılmaz	 ihtiyacı	 diye	 öyle	 bir	 başlık	 atmıştım.	 Çünkü	 göğsümü	gere	 gere	 orada	

yazdım.	Barolar	Birliği	bastı.	Yani	Türkiye’de	hukuk	devletini	resmen	savunan	tek	kurum	

haline	geldi	çünkü.	Başka	bir	kurum	kalmadı	yani	gördüğüm	kadarıyla.	Çok	çok	teşekkür	

ediyorum.	Buyurun,	afiyet	olsun.
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ÜÇÜNCÜ	OTURUM

ÇOCUĞUN	CİNSEL	İSTİSMARI	VE	ERKEN	YAŞ	EVLİLİKLERİ

 Sunucu	Av.	Gözde	Uzsoy	:

	 Sempozyumumuzun	ilk	gününün	3.	ve	son	oturumunda	değerli	katılımcılarımızın	

isimlerini	 sayıyorum.	 Oturum	 Başkanımız	 olarak	 İzmir	 Barosu	 avukatlarından,	 aynı	

zamanda	 ÇAÇAV	 üyesi	 de	 olan	 avukat	 Bedriye	 Kurtuluş	 Türk.	 Diğer	 konuşmacılarımız;	

Ege	Üniversitesi	emekli	öğretim	üyesi	Profesör	Doktor	Cahide	Aydın,	Yaşar	Üniversitesi	

Hukuk	Fakültesi	Dekan	Yardımcısı	Profesör	Doktor	Mustafa	Ruhan	Erdem,	Ankara	Barosu	

avukatlarından	Hatice	Kaynak.	

Sözü	size	bırakıyorum.	

Oturum	Başkanı
Av.Bedriye	Kurtuluş	Türk

	 Teşekkür	ediyorum.	Sempozyumu	onurlandıran	kıymetli	misafirlerimiz;	hepinize	

saygılarımı	 sunuyorum.	 İlk	 günün	 son	 oturumda	 olmanın	 dezavantajını	 biliyorum.	

Sabrınızın	son	sınırındasınız.	Ama	konusuna	hakim	o	kadar	iyi	konuşmacılarla	bir	aradayız	

ki	 oturumun	 sonunda	 iyi	 ki	 dinlemişiz	 diyeceksiniz,	 mutlu	 ayrılacaksınız	 bunu	 garanti	

ediyoruz.	

	 İzmir	Barosu	Çocuk	Hakları	Merkezinden	sorumlu	yönetim	kurulu	üyemiz	Sayın	

İlke	 Erol	 sabah	bahsetti	 ama	ben	bir	 kez	daha	üstünden	geçmek	 istiyorum.	Biz	Çocuk	

Hakları	Merkezi	 olarak	 14	 Şubat’ta	 gerçek	 sevginin	 olduğu	 günde	 o	 sevgiyi	 hak	 eden	

çocuklara	 vermek	 üzere	 bir	 merkez	 açtık.	 Özellikle	 adliyede	 olmasını	 istedik.	 Çünkü	

adliyede	olup	onlara	daha	yakın,	hemen	ulaşabilmek	bakımından	bu	avantajı	kullanmak	

istedik.	Biz	burada	sabah	9	-	akşam	17:30	esasıyla	gönüllü	olarak	ücretsiz	bir	nöbet	listesi	

oluşturduk.	Yaklaşık	40	avukat	hizmet	vermekteyiz	ve	 çocuklara	koruyucu	destekleyici	

tedbirlerin	alınması	sadece	müdafi	ve	vekillik	değil,	bu	koruyucu	destekleyici	tedbirlerin	

alınması	noktasında	da	hizmet	veriyoruz.	Kısacası	her	anlamda	çocuklar	için	varız.	Özellikle	

merkezimizin	 varlığı	 vekil	 ve	müdafi	 arkadaşlarımız	 için	 de	 çok	 kıymetli.	 Çünkü	 adliye	

içerisinde	 çocukla	 görüşme	 yapabilecekleri	 alan	 olmadığı	 için	 merkezimizi	 kullanarak	

müvekkilleriyle	 rahatça	 görüşme	 yapabilirler.	 Her	 anlamda	 fayda	 sağlayacak	 henüz	
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bebek	diyebileceğimiz	bir	merkez	ama	çok	güzel,	kıymetli	çalışmalara	imza	atacağımıza	

da	inanıyorum.	0232	alan	koduyla	400	00	14	bizim	merkez	numaramız	ve	B	blok	331’de	

hizmet	veriyoruz.	Çünkü	genelde	bu	anlamda	bir	sıkıntı	yaşıyor	meslektaşlarımız	nerede	

hizmet	veriyorsunuz	diye.	Altını	çizmiş	olalım.	

	 İlk	 konuşmacımız	 Profesör	 Doktor	 Cahide	 Aydın.	 Cahide	 Hocamla	 biz	 aile	 gibi	

olduk	artık.	Hemen	şimdi	onun	kısa	bir	özgeçmişini	okuyayım.	

	 1949	yılında	İzmir’de	doğdu.	İzmir	Kız	Lisesi	ve	Ege	Üniversitesi	Tıp	Fakültesinden	

mezun	oldu.	Aynı	üniversitede	erişkin,	çocuk	ve	ergen	psikiyatrisi	alanında	uzmanlık	eğitimi	

aldı.	 Daha	 sonrasında	 1	 yıl	 süreyle	Ottawa	 ve	Montreal’de	 çocuk	 ve	 ergen	 psikiyatrisi	

alanında	 gözlemci	 olarak	 bulundu.	 Ege	 Üniversitesinde	 doçentlik	 ve	 profesörlük	

unvanlarını	kazandı.	Yine	Ege	Üniversitesi	çocuk	psikiyatri	bölümünde	bölüm	başkanlığı,	

EGEBAM	 yani	 Ege	 Üniversitesi	 Çocuk	 ve	 Ergen	 Alkol	 Madde	 Bağımlılığı	 Araştırma	 ve	

Uygulama	Merkezinde	müdürlük,	Ege	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	çocuk	koruma	biriminde	

başkanlık	görevlerinde	bulunmuştur.	Halihazırda	Ege	Kadın	Buluşması	Platformu	ki	bu	

platform	da	çocuk	ihmal	ve	istismarını	anlatıyoruz,	aynı	zamanda	kadın	hakları	merkeziyle	

birlikte	yine	kadına	yönelik	şiddet	konularında	da	hocamın	halk	konferansları	ve	söyleşileri	

devam	etmektedir.	

Prof.Dr.Cahide	Aydın
Ege	Üniversitesi	Emekli	Öğretim	Üyesi

	 Bu	güzel	toplantı	için	burada	olmaktan	çok	memnunum	ben	de.	İşte	geçen	sene	

emekli	 oldum,	 2016’da.	 43	 yılın	 bitmesine	 3	 ay	 kala	 bir	 hizmetten	 sonra…	 Fakat	 tabi	

kanunen	emekli	olduk	yaş	haddinden.	Ama	halen	bu	konuya	olan	ilgim,	sevgim	ve	enerjim	

sürüyor.	 Sağ	 ve	 sağlıklı	 olduğum	 sürece	 herhalde	 hep	 yine	 toplum	 için	 bu	 tip	 şeyleri	

sürdüreceğim.	

	 Bu	alan	yıllardan	bu	yana	bizim	çalıştığımız	bir	alan	çocuk	istismarı	olsun,	kadına	

yönelik	şiddet	olsun	ya	da	aile	içi	şiddet	olsun	işte	çocuk	ve	ailenin	ruh	sağlığı	çalıştığım	

dönemlerde	 de	 zaten	 toplumla	 ilgili	 bu	 konudaki	 eğitimlerde	 görev	 alıyordum.	 Şimdi	

burada	daha	esnek	bir	şekilde	yapabiliyorum.	

	 Sabahtan	bu	yana	çok	güzeldi	gerçekten	konuşmalar,	paneller.	Oradaki	katılımcı	

kişilerin	de	bir	 kısmını	 önceden	 tanıyorum.	Alanında	 çok	 iyi,	 güvenilir,	 iyi	 uygulamaları	

olan	insanlar.	Bunlar	çok	önemli	gerçekten.	Dolayısıyla	bu	faaliyet	olarak	baronun	bu	işin	

içinde	olması	ve	gerçekten	bunu	büyük	bir	gönüllülükle	sürdürmesi	de	benim	çok	hoşuma	

giden,	çok	değer	verdiğim	bir	çaba.	

	 Şimdi	 cinsel	 istismar	 dediğimiz	 zaman;	 cinsel	 istismar	 çocuğun	 bir	 erişkinin	

cinsel	 gereksinim	 ya	da	 isteklerini	 duyduğu	 için	 cinsel	 nesne	olarak	 kullanılması	 ya	da	

kullanılmasına	 göz	 yumulması	 demek.	 Biraz	 daha	 açık	 bir	 tanım	 yaparsak;	 bağımlı	 ve	

gelişimsel	olarak	olgunlaşmamış	çocuk	veya	gençlerin	bilinçli	olarak	onay	veremeyecekleri,	

bütünüyle	algılayamayacakları	aile	içi	rollere	ve	toplum	kurallarına	uygun	düşmeyen	cinsel	

etkinliklerde	bulunmaları	diye	biraz	daha	genişletilmiş	bir	tanım	yapılabiliyor.	Ensest	özel	

bir	 cinsel	 istismar	 türü.	Birinci	derecede	kan	bağı	olan	aile	bireyleri	 tarafından	yapılan	

cinsel	istismar.	Yani	baba,	dede,	amca,	dayı,	abi	gibi	evlenmesine	kanunen	izin	verilmeyen	

1.	derecede	aile	bağı,	kan	bağı	olan	kişiler	tarafından	yapılan	cinsel	istismar.	
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Cinsel	 istismar	 tiplerini	2	ana	grupta	görüyoruz.	Bir	 tanesi	 temas	 içermeyen,	diğeri	de	

temas	 içeren	 cinsel	 istismarlar.	 Temas	 içermeyen	 zaten	 tahmin	 edebileceğiniz	 gibi	

teşhircilik,	 çocukla	 cinsel	 içerikli	 pornografi	 konuşmalar	 yapmak,	 ona	 birtakım	 porno	

filmler	 göstermek.	 Bu	 tip	 uygulamalar	 çocuğun	 bedenine	 temasın	 olmadığı,	 fakat	

çocuğun	 cinsel	 anlamda	 kötüye	 kullanıldığı	 şeyler.	 Temas	 içeren	 cinsel	 istismarlar	 ise;	

çocuğa	 cinsel	 içerikli	 dokunma,	 sürtünme,	 öpme,	 ısırma	buna	benzer	 cinsel	 haz	 almak	

amacıyla	yetişkinler	tarafından	yapılan	davranışlar,	yaklaşımlar,	penetrasyon	anal	ya	da	

vajinal	 olarak	 çocuğa	 penetrasyon	 yapılması	 da	 temas	 içeren	 cinsel	 istismarlar	 olarak	

adlandırılıyor.	

	 Bir	de	 cinsel	 sömürü	var.	Cinsel	 sömürüde	de	 cinsel	 amaçlı	olaylara	 çocukların	

kurban	 edilmesi,	 çocuk	 pornografisi,	 çocuk	 fuhuşu	 da	 bunun	 içinde.	 Tabi	 biz	 çocuk	

pornografisini,	 çocuk	 fuhuşunu	 yani	meslek	olarak	 çocuk	psikiyatrisi	 olarak	bize	gelen	

vakalar	 arasında	 1.	 derecede	 gördüğümüz	 şeyler	 bunlar	 değil.	 Ancak	 adli	 vaka	 olarak	

gelirse	orada	böyle	bir	konudan	söz	ediliyor.	Fakat	doğrudan	doğruya	bu	belki	 sadece	

hukukçuların	gördüğü,	mahkemelerde	görülen	birtakım	şeyler	olmakta.	

	 İstirmarcının	kim	olduğuna	göre	aile	 içi	ya	da	aile	dışı	diye	sınıflanıyor.	Aile	dışı	

olanlar	ya	tanıdık	biri,	ya	tamamen	yabancı	birisi	oluyor.	Aile	içinde	de	ensest	olduğunu	

söylemiştik	zaten.	Ensest	vakaları	aile	dışında	olan	istismarlara	göre	daha	gizli	kalan,	daha	

uzun	süren,	daha	kronik	tekrarlayıcı	olan	şeyler.	En	sık	görülen	de	babaların	kız	çocuklarına	

olan	 ensest	 davranışı	 olmakta.	 Birtakım	 risk	 faktörlerinden	 söz	 ediliyor.	 Mesela	 çok	

küçük	yaşta	ebeveyn	olma,	aile	içi	şiddet,	ebeveynde	alkol,	madde	kullanımı,	psikiyatrik	

bir	 hastalık	 olması,	 çocukluğunda	 istismara	 uğramış	 olma,	 ebeveynin	 beklentisiyle	

çocuğun	durumu	arasındaki	uyumsuzluklar,	sosyal	sorunlar	gibi	birtakım	faktörlerden	söz	

ediliyor.	Ama	bu	sadece	cinsel	 istismar	için	değil,	bütün	istismar	türleri	 için	aslında	risk	

faktörleri	 arasında	 sayılabiliyor.	Yine	 toplumun	daha	 zorluk	yaşadığı	durumlar;	 fakirlik,	

işsizlik,	pornografik	denetimsiz	şekilde	yaygın	olması,	 savaşlarında	 istismarları	artırdığı	

söyleniyor.	Cinsel	istismar	da	bunların	bir	parçası.	Yani	bunlar	sadece	cinsel	istismara	özgü	

şeyler	değil.	

	 Şimdi	 her	 ne	 kadar	 çocuk	 koruma	 kanunuyla	 beraber	 ÇİM’ler	 devreye	 girdi	 ve	

İzmir’deki	ÇİM	Türkiye’deki	uygulamaların	en	iyilerinden	birisi	olmakla	birlikte	halen	bu	

kaliteye	ulaşamamış	olan	değerlendirmeler	var.	O	nedenle	biraz	cinsel	istismara	uğrayan	

çocuk	ve	ergenlerde	muayeneyle	ilgili	birkaç	şey	söylemek	istiyorum.	Bu	çocuklar	neler	

yaşıyorlar?	 Yaşanan	 cinsel	 istismarın	 fiziksel	 ve	 ruhsat	 etkileri	 oluyor	 bir	 kere.	 Yapılan	

inceleme	ve	muayenenin	etkileri	oluyor.	Ayrıca	yaşanan	cinsel	 istismarın	posttravmatik	

ruhsat	 etkileri	 oluyor.	 Yani	 böylesine	 hassas,	 böylesine	 kırılgan	 ve	 incinebilir	 bir	

durumda	çocuk.	Şaşkınlık,	utanç,	olayın	herkes	tarafından	duyulacak	endişesi,	olayların	

kontrol	 edilemeyeceği	 boyuta	 ulaşacağı	 endişesi,	 kendi	 ifadesinin	 özellikle	 ensestse	

ailedeki	o	bireyi,	 faili	 ne	 kadar	güç	duruma	düşüreceğinin	 farkına	 vararak	onunla	 ilgili	

yaşadığı	 çelişkiler	 bu	 sonuçların	 farkına	 varma	 ile	 ilgili	 endişeler	 olabiliyor.	 Kendisine	

inanılmayacağından	 korkuyor	 çocuk	 ya	 da	 genç.	 İşte	 özellikle	 ensest	 olaylarında	 hem	

ne	olursa	olsun	babası,	abisi	belli	bir	sevgi,	belli	bir	sadakat	duygusu,	belli	bir	bağ	var,	

duygusal	bağ	var.	Fakat	öbür	 taraftan	da	doğruyu	söylemek	durumunda.	 İkisi	arasında	

yaşadığı	 çelişki	 ve	 suçluluk	 gençler	 için	 gerçekten	 bazı	 ifadeleri	 değiştirmeye,	 hayır	

öyle	bir	şey	olmadığını,	ben	bunu	mahsus	söyledim,	kızdım	da	söyledim	falan	gibi	inkar	

etmelerine	neden	olabiliyor.	Çocukların	bir	 tanesinin	 tanımlaması;	 ruhun	ölümü	demiş	

cinsel	 istismardan	 sonraki	 yaşadığı	 duygular	 için.	 Sanki	 içinizde	 derinlerde	 bir	 şeylerin	
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bozulduğu,	parçalandığı	duygusu	diye	dile	getirmiş	bir	başka	çocuk.	

	 Şimdi	ne	gibi	ruhsat	etkileri	görülür	cinsel	istismarın	bunların	önce	olağan	cinsel	

davranışlarla	 ilgili	 birkaç	 şey	 söylemek	 istiyorum.	 Çünkü	 çocuklar,	 yani	 yetişkinlerde	

olduğu	gibi	biliyorsunuz	normal	ve	anormal	arasında	bazen	birbirine	geçişler	olabiliyor.	

Bir	de	 tamamen	normal,	 tamamen	anormal	diye	değerlendirmek	her	 zaman	çok	kolay	

değil.	Çocuklarda	da	cinsel	konularla	ilgili	bazı	davranışlar	olabiliyor.	Bir	dereceye	kadar	

bunlar	normal	olarak	kalabiliyor.	Ama	cinsel	 istismara	uğramış	çocuklarda	bunların	çok	

daha	abartılı	ve	daha	yoğun	bir	şekilde	olduğunu	görüyoruz.	Örneğin	okul	öncesi	yaştaki,	

4	yaş	civarındaki	bir	çocuk	cinsel	organını	eller,	cinsel	organını	göstermek	ister,	keşfetmek	

ister,	merak	eder,	 ilgilenir,	küfürlü	sözler	kullanabilir,	evcilik	ve	doktorculuk	oyunu	diye	

böyle	birbirlerinin	vücudunu	 tanıma	gibi	bir	 şeyler	yapabilir.	Bunlar	normal	 çocuklarda	

olabilen	şeyler.	Bunlar	öyle	ilkokula	yeni	başlama	dönemlerinde	5-8	yaş	arasında	vücuduna	

dokunma,	cinsel	içerikli	şakalar,	işte	doktorculuk	oynama	ya	da	doktor	rolünü	oynamak	

isteme,	öpme,	kışkırtıcı	mimikler	kullanma	gibi	 şeyler	yapabilir.	Cinsel	sözcükler	 içeren	

yazılar	 yazabilir,	 birbirlerine	 böyle	 işte	 şakalar	 yapabilirler	 çocuklar.	 9-12	 yaş	 çocukları	

yine	 cinsel	 organına	 merak	 duygusu	 azalmakla	 beraber	 tam	 geçmemiştir.	 Dokunmak	

isteyebilir,	kendini	göstermek	 isteyebilir,	öpmek	isteyebilir,	sevgiliden	söz	edebilir,	aşık	

olduğundan	söz	edebilir.	Yine	kendi	cinsinden	akranlarla	cinselliği	konuşabilir,	o	konuları	

merak	 edebilir.	 Bununla	 ilgili	 kitaplar,	 işte	 birtakım	 şeylerden	 ilgiyi	 almaya	 çalışabilir.	

Böyle	cinsel	 içerikli	şiirler,	mektuplar	yazabilir.	Bunlar	normal	özelliklerdir.	Ancak	cinsel	

istismar	sonrasında	bunların	çok	daha	ağır	bir	biçimde	olduğunu	görüyoruz.	Onları	biraz	

sonra	anlatacağım.	Arada	bunu	almışım.	Bazı	şeyleri	yer	değiştirirken	demek	ki	burada	

kalmış.	

	 Önce	 genel	 tepkilerinden	 söz	 edersek;	 çocuk	 aldatılmışlık,	 kızgınlık,	 suçluluk,	

utanç,	 kirlenmişlik	 hissetme,	 ne	 olup	 bittiğine	 ilişkin	merak	 kavramı	 anlamlandırması,	

güçlük,	 karmaşık	 duygular,	 istismarcıya	 ilişkin	 de	 karmaşık	 duygular	 hissedebilir.	 Yine	

kaygı,	güvensizlik,	kendini	suçlama,	düşük	benlik,	hiçbir	şey	olmamış	gibi	olay	 inkarı	ve	

sanki	hiçbir	sıkıntısı	yokmuş	gibi	davranma.	Çevresine	kişilere	karşı,	aile	bireylerine	yönelik	

öfke	duygusu.	Eğer	başına	gelenlerle	ilgili	böyle	hoşlanma	duygusu	içinden	geçmişse	bu	

sefer	 bununla	 ilgili	 bir	 suçluluk	 ve	 endişe	 duyguları	 olabilir.	 Anne,	 babaların	 duyguları	

da	travma	karşısında	bir	insanın	yaşadığı	bütün	duygulardır.	Yani	şok,	inanamama,	isyan,	

kızgınlık,	suçluluk,	öfke,	keder,	yani	neden	ben,	ne	oldu	diye	aynen	bir	travma,	nasıl	bir	

insan	karşılar,	çünkü	çok	ciddi	bir	travmadır	anne,	baba	için	de	çocuğun	cinsel	istismara	

uğraması.	Yas	duygusu	yaşar	bunun	arkasından,	çocuktan	uzaklaşabilir,	bazen	çocuğa	tam	

tersine	aşırı	düşkün	olabilir,	kendine	zarar	verme,	çocuğa	ya	da	daha	doğrusu	bunu	yapan	

kişiye	 zarar	 verme	gibi	 duygular	 olabilir.	 Utanç	 duyabilir,	 olayı	 inkar	 edip	 yok	 sayabilir	

anne,	baba.	Çocuğu	suçlayabilir	ve	kendi	aralarında	evlilik	sorunları	ortaya	çıkabilir	sen	

ilgilenmedin,	sen	şunu	yaptın,	sen	bunu	yaptın	diye	maalesef.	Cinsel	istismar	sonrasında	

çocuklarda	tabii	ki	sekonder	birtakım	şeyler	ortaya	çıkar.	Bir	kere	damgalanma	olmuştur,	

inanılmama,	en	azından	bazı	kişiler	tarafından	inanılmama	olmuştur,	suçlanma,	dışlanma,	

cezalandırılma	 duyguları,	 önyargılar,	 süreçlerdeki	 o	 muayeneler,	 istismardan	 sonrası	

bir	posttravmatik	süreç	yaşama,	yeterince	tedavi	 imkanı	bulamama,	ekonomik	kayıplar,	

sosyal	 kayıplar	 birçok	 şey	 de	 istismar	 sonrası	 etraftaki	 dedikodular	 ve	 özellikle	 küçük	

yerde	 yaşıyorsa,	 büyük	 şehirlerde	 çok	 insanlar	 mahalledeki,	 çevredeki	 insanlar	 bunu	

bilmeyebilir,	duymayabilir	ama	küçük	bir	yerde	bir	köyde,	bir	kasabada	yaşıyorsa	hemen	

etrafta	 duyulur	 ve	 çocuk	 bununla	 ilgili	 kendisinin	 eleştirildiği	 ve	 adının	 çıktığı	 gibi	 bir	

durumla	karşı	karşıya	gelir.	Hatta	bazen	bize	mahkemenin	şöyle	sorduğunu	ben	bilirim;	
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bu	çocukta	ortaya	çıkan	ruhsat	bozulma,	çünkü	ruhsat	bozulma	oldu	diye	rapor	veriyoruz,	

tekrardan	bize	değerlendirmek	için	geri	geldiği	olmuştur,	cinsel	istismar	olayından	dolayı	

mı,	 yoksa	ondan	 sonraki	 olan	 sekonder,	 çevresel	 faktörlerden	dolayı	mı,	 sekonder	 lafı	

değil	de,	çevresel	 faktörlerden	dolayı	mı	gibi	 soruyla	karşılaştığımızı	bilirim.	Tabi	bunu	

ayırmak	çok	zor.	Cinsel	istismar	olmasaydı	çocuk	o	sekonder	faktörlerle	karşılaşmayacaktı	

aslında.	Dolayısıyla	biz	de	bunun	ikisinin	aynı	anda	olabilir,	ayrımı	zor	olduğu	ya	da	mümkün	

olmadığı	ama	istismardan	dolayı	ruh	sağlığında	bozulma	olduğunu	yazarak…	Şimdi	tabi	

sormuyorlar	artık	bunu.	

	 Sonuçlarını	 etkileyen	 şeyler	 cinsel	 istismarla	 ilgili	 diğer	 bulgular,	 mesela	 ne	

zaman	başladı,	kız	mı,	erkek	mi	 istismara	uğrayan,	aile	nasıl,	başka	ruhsal	bozukluk	var	

mı,	 istismar	 eden	 nasıl	 bir	 istismarda	 bulunmuş	 bütün	 bunların	 etkisi	 oluyor.	 Cinsel	

istismara	maruz	kalma	yaşı	küçüldükçe	çocuktaki	etkilenme	artar	diyenler	var	ama	bunu	

desteklemeyen	bulgular	da	var.	Ama	bilinen	bir	şey,	yani	saptanan	bir	şey;	kızlar	daha	çok	

istismara	uğruyorlar,	cinsel	 istismara	ve	olumsuz	etkileniyorlar	oğlan	çocuklarına	göre.	

Aile	içi	cinsel	istismar	da	daha	çok,	yeterince	denetimin	olmadığı,	annenin	etkisiz,	çaresiz	

olduğu	durumlarda	karşımıza	çıkabiliyor.	

	 Risk	 faktörlerini	de	söylemiştik.	Bir	psikiyatrik	hastalık,	kişilik	bozukluğu	varsa,	

madde	kullanımı,	alkol	varsa,	çocukta	bir	psikiyatrik	bozukluk	varsa	risk	daha	fazla	artış	

gösteriyor.	Baba	ya	da	üvey	baba	büyük	çoğunluğu	ensest	vakalarda.	

	 Cinsel	istismarın	tanınması	ve	kanıtlanması	fiziksel	istismara	göre	daha	zor.	Çoğu	

vakada	fiziksel	bulgu	yokken,	bir	tecavüz	olmadıktan	sonra	sadece	dokunma	gibi	bir	şey	

varsa	 onun	 bir	 fiziksel	 bulgusu	 yok.	 Psikolojik	 bulgular	 yalnızca	 cinsel	 istismara	 özgü	

değil.	Birtakım	davranışsal	değişiklikler	oluyor	çocuklarda.	Eğitiminde	bozulma,	idrar	ya	

da	kaka	kaçırma,	cinselliğe	aşırı	ilgi,	oyunlarda	cinsel	saldırganlık	ögeleri	kullanma,	taklit	

edilme,	cinsellikle	ilgili	davranışların	taklit	edilmesi,	uyku	bozuklukları,	korkular,	özellikle	

yetişkin	erkeklerden,	yine	açıkça	mastürbasyon	yapma,	cinsel	organlarını	gösterme	gibi	

davranışlar	 olabiliyor.	 Okul	 çağındaki	 çocuklarda	 davranış	 sorunları,	 okul	 başarısında	

düşme,	yine	korkular,	depresyon,	posttravmatik	belirtiler,	cinsel	konularla	aşırı	uğraşma,	

mastürbasyon	 gibi	 şeyler	 görülebiliyor.	 Ergenlerde	 de	 ciddi	 davranış	 sorunları,	 baştan	

çıkarıcı	 davranışlar	 özellikle	 kızlarda	 uygunsuz	 cinsel	 davranışlar,	 intihar	 girişimleri,	

kendine	zarar	vermeler,	madde,	alkol,	ilaç	kötüye	kullanımı	gibi	durumlar	ortaya	çıkabiliyor.	

Bunlar	tabii	ki	sadece	cinsel	 istismara	özgü	şeyler	değil.	Çocuğun	bir	travma	yaşadığını	

gösteriyor.	Ancak	bu	tip	davranışlar	ortaya	çıkmışsa	hiç	o	zamana	kadar	bir	şey	olmayan	

bir	çocukta	o	zaman	cinsel	istismar	oldu	mu	acaba	diye	aklımıza	gelmesi	ve	araştırılması	

gereken	bir	şey.	Yeniden	istismara	uğrama	olasılığı	vakaların	en	az	%	50’sinde	var.	Çocuk	

bir	 kere	 istismarı	 yaşadıktan	 sonra	 kendini	 koruma	 konusunda,	 o	 benlik	 değerinde	

zedelenme	olduğu	için	kendini	koruma	konusunda	yeterince	kendini	gösteremiyor.	Cinsel	

istismar	örtbas	edilmek	isteniyor	bazı	çevreler	tarafından,	yani	özellikle	aile	içinde	olanlar.	

Bütün	çocuğun	her	 şeyini	etkiliyor.	Ayrıntılı	o	 zaman	giremeyeceğim,	 cinsellik	üzerine,	

yani	 cinsel	 davranışı	 üzerine,	 duyguları	 üzerine	 depresyon	 şeklinde,	 davranışlarında,	

kişilik	gelişiminde	 cinsel	 istismar	etkili	 oluyor	 ve	gerçekten	 çok	daha	 ileri	 dönemlerde	

bile,	 çocuğun	 yetişkinlik	 yaşında	 bile	 çocuklukta	 yaşadığı	 bir	 cinsel	 istismarın	 etkileri	

görülebiliyor.	Hemen	açığa	çıkmayabiliyor	bazen,	yıllar	sonra	evlendiği	zaman	ya	da	ne	

bileyim	bir	cinsel	performans	karşı	cins	ilişkisi,	arkadaşlığı	olduğu	zaman	ya	da	başka	bir	

travmatik	durumda	bu	belirtiler	ortaya	çıkabiliyor.	Çocuğa	mutlaka	bedenine	kimsenin	

dokunamayacağı,	 iyi	 dokunma	 ve	 kötü	 dokunma	 olduğu	 ve	 bedeninin	 ona	 ait	 olduğu,	



73

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı

rahatsız	edici	bir	şekilde	hiç	kimsenin	ona	dokunamayacağı,	böyle	bir	dokunmak	isteyen	

olursa	mutlaka	 onu	 annesine,	 babasına,	 öğretmenine,	 doktoruna	 söylemesi	 gerektiği,	

buna	hayır	 demesi	 gerektiği,	 yetişkin	 ve	 çocuk	 arasında	bu	 tip	 cinsel	 davranış	 olayıyla	

ilgili	bir	sır	olamayacağı	ve	kendisine	yapılan	bu	şeyin	onun	suçu	olmadığı	konusu	mutlaka	

söylenmeli.	

	 Bir	tek	cümleyle	toparlamak	istiyorum.	Çocukların	özellikle	annelerle	-annelere	

söylemek	istiyorum-	çocuklar	mutlaka	duygularını,	yaşadıklarını,	sıkıntılarını,	sorunlarını	

paylaşabilmeliler,	onlara	paylaşma	ortamı	hazırlanmalı,	onları	dinlemeli	ve	önem	vermeli.	

Çocuğu	 güvenilmeyen	 kişilerle	 asla	 yalnız	 bırakmamalı	 ve	 kendisini	 koruması	 karşıdan	

gelecek	zarar	verecek	kişilere	de	karşı	uyanık	olması	çocuğa	öğretilmeli.	Tabii	ki	toplum	

bazında	eğitim,	farkındalık	eğitimi,	profesörlerin	verdiği	eğitim	ve	bununla	ilgili	siyaset	

dışı	 politikalarla	 ciddi	 bir	 yaklaşım,	 gelişim	 cinsel	 istismarın	 önlenmesinde	 son	 derece	

kritik	bir	şey.	

	 Çok	daha	uzundu,	daha	uzun,	tek	başına	olan	bir	konferansın	şeyleriydi	bunlar.	

Birçok	şeyi	attım.	Profesyonel	bilgiler,	çocukla	görüşmelerin	özellikleri	falan	hepsi…

	 Av.Bedriye	Kurtuluş	Türk:
	 Bu	 travmanın	 etkilerinin	 örneği	 var	 sizde.	 Onu	 paylaşır	 mısınız?	 Hani	 bir	 film	

izlerken	ortaya	çıkan,	hani	o	belki	çok	faydalı	olur.

 Prof.Dr.Cahide	Aydın:
	 Yıllar	boyu	nevrotik	şikayetleri	olan	böyle	korkuları,	endişeleri,	huzursuzlukları,	

uykusuzlukları	 olan	 bir	 kişi	 cinsel	 bir	 temanın	 geçtiği	 bir	 filmi	 seyrederken	 birdenbire	

böyle	şimşek	çakar	gibi	zihninde	kendisi	çocukken	olan,	yani	kendisiyle	ilgili	bir	şey	değil	

ama	bir	başka	kişinin	cinsel	istismarına	şahit	olma	gibi	olayı	hatırlıyor	ve	bütün	o	şeylerin	

birkaç	yıl	yaşadığı	sıkıntıların	bununla	bağlantılı	olduğu	ortaya	çıkıyor.	Sonra	psikiyatrik	

tedavi,	erişkin	psikiyatrisine	tedavi	oldu	ve	böylelikle	bunlar	da	geçmiş	oldu.	

 Av.Bedriye	Kurtuluş	Türk:
	 Yani	aslında	cinsel	istismarın	etkileri	bazen	şey	diyoruz	gayet	sağlıklı	görünüyor,	

mağdurlar	 için	özellikle	hiç	 travmaya	uğramış	gibi.	Oysa	ki	bakıyorsunuz	 iç	dünyasında	

neler	yaşıyor.

 Prof.Dr.Cahide	Aydın:
	 İç	dünyası	çok	farklı	bir	şey.	İşte	bunu	şey	diye	değerlendiririz,	asemptomatik	diye	

onu	atladım,	bu	slaytlarda	da	vardı.	Bazı	çocukta	belirti	yokmuş	gibi	görünüyor.	Aslında	

güçlü	çocuklar	bu	benim	suçum	değil	diye	bununla	baş	edebiliyorlar	ama	daha	çok	olayı	

inkar,	yok	sayma	ve	sanki	olmamış	gibi	farz	etme	ve	gereğinden	fazla	iyi	görünme.	Yani	

normalde	etkilenmemesi	mümkün	olmayan	bir	 durumda	 sanki	 hiçbir	 şey	olmamış	 gibi	

çocuk	davranıyor.	Ona	bakarak	 ruh	 sağlığı	 bozulmamıştır,	 işte	bundan	etkilenmemiştir	

gibi	 bir	 karara	 varma	 yanlış	 olabilir.	 Ne	 olanları	 görmemezlikten	 gelmek,	 ne	 de	 aşırı	

endişeli	 olup	da	 çocuğu	boğmak	 ikisi	 de	uygun	değil.	 Sevgiyi	 ve	doğru	 yerden	 yardım	

aramayı	 ifade	 etmek	 çok	 önemli.	 Yani	 psikiyatrik	 yardım	 çok	 gerekiyor.	 Ailelerin	 ve	

konuyla	 ilgili	 olan	herkesin	böyle	bir	durum	olduğunda	mutlaka	psikiyatrik	 yardım	 için	

çocuğu	yönlendirmesinde	yarar	var.	
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 Av.Bedriye	Kurtuluş	Türk:
	 Çok	teşekkür	ediyoruz	Hocam	katkılarınız	için.	

	 İkinci	 konuğumuz;	 Mustafa	 Ruhan	 Erdem	 Profesör	 Doktor.	 Hocamla	 aynı	

oturumda	bulunmak,	hatta	bu	sempozyumda	birlikte	çalışmak	büyük	onurdu	benim	için	

ayrıca.	Hocamın	kısaca	özgeçmişini	sizlere	okumak	istiyorum.	

1966	 İzmir	 doğumlu.Trabzon	 Tonya	 doğumluyum.Lisans,	 yüksek	 lisans	 ve	 doktora	

eğitimini	9	Eylül	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesinde	tamamlamış,	2010	yılına	kadar	9	Eylül	

Üniversitesi	 Hukuk	 Fakültesinde	 akademik	 hayatına	 devam	 etmiştir.	 Adalet	 meslek	

yüksekokulu	müdür	yardımcılığı	ve	hukuk	fakültesi	dekan	yardımcılığı	dahil	çeşitli	 idari	

görevlerde	 bulunmuştur.	 Akademik	 hayatını	 2010	 yılından	 itibaren	 Yaşar	 Üniversitesi	

Hukuk	 Fakültesinde	 sürdürmekte	 olup	 2010-2015	 yılları	 arasında	 hukuk	 fakültesi	

dekanlığı	görevinde	bulunmuştur.	Halihazırda	üniversite	yönetim	kurulu	üyeliği,	fakülte	

kurulu	 üyeliği	 ve	 2015	 yılından	 beri	 de	 dekan	 yardımcılığı	 görevlerini	 sürdürmektedir.	

Kamu	ve	ceza	hukuku	alanında	yayınlanmış	ulusal	ve	uluslararası	çok	sayıda	kitap,	dergi	

ve	makale	sunumları	bulunmaktadır.	

Hocam	sözü	şimdi	size	bırakıyorum.

Prof.Dr.Mustafa	Ruhan	Erdem
Yaşar	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi

	 Teşekkür	 ediyorum.	 Bu	 saatten	 sonra	 tabi	 anlatacaklarımız	 ne	 kadar	 amacına	

ulaşır	onu	bilmiyorum	ama	olabildiği	kadar,	elimden	geldiği	kadar	anlatmaya	çalışacağım.

 

	 Tabi	konu	cinsel	 istismar	olunca,	çocuğun	cinsel	 istismarı	olunca	ana	kavramlar	

üzerinden	 bir	 tanımlama	 yapmanın	 ne	 kadar	 güçlük	 gösterdiği	 de	 zannediyorum	

kendiliğinden	anlaşılacak.	Her	şeyden	önce	tanımlama	zorluğu,	çocuk	kim,	istismar	nedir	

öncelikle	 bu	 sorularla	 birlikte	 başlıyor	 bütün	 problem.	 Değerli	 hocamı	 ben	 dinledim,	

istismar	denildiğinde	ne	anlaşılması	gerektiği	konusuna	bir	yaklaşım	getirdi.	Keşke	bizim	

ceza	 kanunumuz	da	 istismarı	 böyle	 anlamış	olsa.	Ama	değil.	 Bizim	 ceza	 kanunumuzun	

istismar	 kavramından	 anladığı	 biraz	 daha	 farklı	 bir	 şey.	 Ne	 anlamaya	 çalışmış	 istismar	

kavramından	önce	onu	bir	okumak	 lazım.	Sonra	bu	çocuk	kavramı	üzerinde	biraz	daha	

duracağım.	 Şimdi	 bu	 istismar,	 çocuğun	 cinsel	 istismar	 suçunu	 düzenleyen	 103.	madde	

hepinizin	de	bildiği	üzere	2014	yılında	çok	önemli	değişiklikler	geçirdi.	Fakat	bu	yapılan	

değişiklikler	Anayasa	Mahkemesinin	iptal	kararı	ile	bir	kısmı	ortadan	kaldırılınca	bu	defa	

tabi	Anayasa	Mahkemesinin	vermiş	olduğu	bu	karar	doğrultusunda	bu	maddenin	yeniden	

düzenlenmesi	ihtiyacı	doğdu.	Ama	asıl	konu		bugünkü	aşamaya	nasıl	geldik	o	soruyu	bir	

defa	her	şeyden	önce	cevaplamamız	gerekiyor.

	 Biraz	önce	değerli	 hocam	cinsel	 istismar	 kavramından	ne	 anlaşılması	 gerektiği	

konusunda	 kavramsal	 olarak	 ortaya	 koyma	 konusunda	 bir	 çaba	 gösterdi	 değerli	

hocam	 ama	 şimdi	 bizim	 kanunumuzdaki	 cinsel	 istismar	 tanımına	 baktığımız	 zaman	

şöyle	 bir	 tanımlama	 yapılmış.	 Cinsel	 istismar	 deyiminden;	 “15	 yaşını	 tamamlamamış	

veya	 tamamlamış	 olmakla	 birlikte	 fiilin	 hukuki	 anlam	 ve	 sonuçlarını	 algılama	 yeteneği	

gelişmemiş	 olan	 çocuklara	 karşı	 gerçekleştirilen	 -burası	 çok	 önemli-	 her	 türlü	 cinsel	

davranış.”	Yine	aynı	şekilde	bunun	dışında	kalan	çocuklar	bakımından	ise;	“cebir,	tehdit,	

hile	veya	iradeyi	etkilen	bir	başka	nedene	dayanılarak	gerçekleştirilen	cinsel	davranışlar	

anlaşılır.”	 İlk	 bakışta	 şöyle	 bir	 izlenim	 ortaya	 çıkıyor,	 yani	 mağdur	 çocuksa	 mağdura	

yönelik	bir	davranış	bir	cinsellik	 içeriyor	 ise	bu	davranış	beden	bütünlüğünü	ne	ölçüde	

ihlal	 etmiş,	 ne	ölçüde	 ihlal	 etmemiş	 buna	bakılmadan	demek	 ki	 bundan	bu	davranışın	
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cinsel	 istismar	kapsamı	içerisine	cezalandırılması	gerektiği	gibi	bir	sonuç	ortaya	çıkıyor.	

Ama	 ne	 yazık	 ki	 tabii	 ki	 bu	 kanunun	 ifadesini	 gerekçeyle	 birlikte	 okuduğunuz	 zaman	

gerekçede	ise	bu	maddenin	uygulama	alanına	oldukça	sınırlama	getirilen	şöyle	bir	ifadeye	

yer	verilmiş.	 “Cinsel	 istismar	deyiminden	vücut	dokunulmazlığının	 ihlali	niteliği	 taşıyan	

cinsel	 davranışlar	 anlaşılır”	 şeklinde.	 Nitekim	 bu	 gerekçedeki	 açıklama	 doğrultusunda	

Yargıtay	 içtihatlarında	 böyle	 gelişmiş	 ve	 sonuç	 olarak	 çocuğa	 yönelik	 davranışların	

cinsel	 istismar	 kapsamında	 cezalandırılabilmesi	 için	 mutlaka	 bu	 davranışın	 vücuda	

temas	niteliği	taşıması	gerektiği	sonucuna	ulaşılmış.	Şimdi	ilk	bakışta	diyebilirsiniz	ki	bu	

Yargıtay	 içtihadıdır,	sonuçta	değiştirilebilir	ama	ne	yazık	ki	yasa	koyucu	da	bu	 içtihadın	

peşine	düştü,	sonradan	yani	bizde	öyle	olur	zaten	yasa	değişiklikleri,	yanlış	olan	içtihadı	

kaldırma	 şeklinde.	Nitekim	 sonradan	yapılan	bir	değişiklikle	105.	maddeye	 cinsel	 taciz	

suçunun	 çocuğa	 karşı	 işlenmesi	 nedeniyle	 cezanın	 ağırlaştırılması	 gerektiğine	 yönelik	

bir	düzenleme	girdi.	Yani	bu	ne	anlama	geliyor?	Bu	şu	anlama	geliyordu;	demek	ki	cinsel	

istismar	suçu,	daha	doğrusu	çocuğa	yönelik	olarak	da	cinsel	taciz	suçu	işlenebilir	gibi	bir	

sonuç	ortaya	çıkardı	bu	düzenleme.	

	 Şimdi	peki	çocuğa	karşı	cinsel	taciz	nasıl	işlenir?	Ben	bunu	bir	türlü	çözemedim.	

Yani	 Yargıtayı	 da	 bir	 türlü	 anlayamadım,	 kanuna	 gerekçesini	 bu	 ifadeyi	 kim	 koyduysa,	

onu	da	hangi	maksatla	bunu	buraya	koyduğunu	onu	da	anlayamadım.	Yasa	koyucunun	

buradaki	 müdahalesini	 de	 bir	 türlü	 anlayamadım.	 Hocamın	 da	 yapmış	 olduğu	 tanıma	

göre	 istismar	 istismardır,	 vücut	 dokunulmazlığını	 ihlal	 etsen	 ne	 olur,	 ihlal	 etmesen	 ne	

olur?	 Dolayısıyla	 bugünkü	 durumda	 şöyle	 bir	 sonuç	 ortaya	 çıkıyor,	 yani	 yapılan	 bütün	

değişikliklerin	 ortaya	 çıkardığı	 sonuç	 şudur;	 demek	 ki	 vücuda,	 mağdur,	 çocuk	 dahi	

olsa,	 isterse	 1	 yaşında	 bir	 çocuk	 olsun,	 ister	 2	 yaşında	 bir	 çocuk	 olsun	 vücuda	 temas	

içermeyen	bir	davranış	çocuğa	yöneldiği	takdirde	bunun	 istismar	kapsamında	değil	de,	

taciz	kapsamında	cezalandırılması	gerektiği	gibi	bir	sonuç	ortaya	çıkıyor	ki	bunu	benim	

anlamam	pek	de	mümkün	görünmüyor.	

	 İkincisi;	 bu	 suçun	 mağdurunun	 ve	 failinin	 kim	 olacağı	 sorusu.	 Şimdi	 hep	 biz	

bütün	 tanımlamalarda	 dikkat	 ettiyseniz	 mağduru	 esas	 aldık	 ama	 fail	 açısından	 hiçbir	

bakış	açısı	ortaya	koyamadık.	Oysa	burada	en	temel	sorunlardan	bir	tanesi	bu	maddenin	

uygulanması	 ile	 ilgili	 olarak	 aynı	 yaş	 aralığı	 içerisinde	 bulunan	 çocukların	 birbirlerine	

yönelik	davranışlarının	nasıl	ele	alınması	gerektiği	konusunda	ortaya	çıkıyor.	Bu	konuyla	

ilgili	 tabii	 ki	 eğer	 taraflardan	 birisi	 diğerini	 cinsel	 bir	 davranışa	 zorlamışsa	 zaten	 bir	

problem	yok,	yani	zorlayan	kişinin	suçu	failin	sayılacağı	konusunda	ama	karşılıklı	 rızaya	

dayalı	olarak	gerçekleştirilen	cinsel	davranışlarda	kimin	fail	olacağı	veya	kimin	mağdur	

olacağı	sorusu	ortaya	çıkıyor.	Yargıtay’ın	bu	konuyla	ilgili	oluşturduğu	içtihatlara	bakıldığı	

zaman	 ben	 bir	 türlü	 gerekçesini	 kavrayamadım,	 Yargıtay’ın	 neden	 o	 sonuca	 vardığı	

konusunda	ama	Yargıtay	erkeğin	fail	sayılma	yönünde	bir	eğilim	içerisinde.	Yani	aynı	yaş	

grubu	içerisinde	diyelim	ki	14	yaşında	2	tane	çocuk	cinsel	ilişkiye	girmiş	ise	erkeğin	suçu	

fail	olduğu	yönünde	bir	kararına	rastladım.	Niye	o	sonuca	ulaştığını	bir	türlü	anlayamadım.	

Yani	acaba	dedim	orada	erkek	diğer	tarafı	zorladığı	 için	mi	fail	sayılıyor?	Hayır,	öyle	bir	

şey	de	yok.	Rızayla	gerçekleştirilen	bir	cinsel	ilişki	2	tarafın	dolayısıyla	Yargıtay’da	burada	

erkeği	fail	saymış.	

 Av.Bedriye	Kurtuluş	Türk:
	 İkisi	de	erkekse	ne	olacak?	
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 Prof.Dr.Mustafa	Ruhan	Erdem:
	 Biz	bu	kanunu	yapanlara	soruyoruz	tabii	ki,	onların	verdiği	cevap	bizim	savcılarımız	

bilirler	kimin	fail	olduğunu.	Savcılar	da	kaçtı	herhalde,	bilmiyorum.	

 Av.Bedriye	Kurtuluş	Türk:
	 Aynı	 şey	komisyonda	görüşülmüş,	aynı	dediğiniz	 şekilde	Adalet	Komisyonunda	

benzer	iddialar	ortaya	atılmış	ikisi	de	olursa	ne	olur	diye.	Yasa	koyucu	olarak	komisyonda	

olan,	 bulunan,	 komisyon	 başkanı	 olan	milletvekili	 bizim	 savcılarımız	 kimin	 sanık,	 kimin	

mağdur	olacağını	bilir	demiş.	

	 Prof.Dr.Mustafa	Ruhan	Erdem:
	 Şöyle	bir	şey	söyleyeyim,	tabi	diyeceksiniz	ki	peki	diğer	ülkeler	bu	sorunu	nasıl	

çözmüşler.	Ben	size	Avusturya	ceza	kanunundan	bir	örnek	vereyim,	bir	de	 İsviçre	 ceza	

kanunundan	örnek	vereyim.	Avusturya	ceza	kanunu	fail	ve	mağdur	arasında	4	yaş	aralığı	

bir	 yaş	 farkının	 bulunması,	 yine	 İsviçre	 ceza	 kanununda	 3	 yaş	 fark	 olması,	 yani	 faille	

mağdur	arasında.	Bir	cezasızlık	sebebi	olarak	öngörülmüş.	Çünkü	burada	dediğimiz	gibi	

bu	 işin	 içerisinde	 tabi	 başkaları	 da	 olabilir.	 Yani	 sadece	 faille	 mağdur	 arasındaki	 ilişki	

olarak	 değerlendirmemek	 lazım.	 Öyle	 olunca	 da	 tabii	 ki	 burada	 bir	 kişisel	 cezasızlık	

sebebi.	Dolayısıyla	bu	cezasızlık	sebebi	belki	olsa	olsa	bu	ilişkiye	giren	kişiler	bakımından	

bir	anlam	ifade	eder	ama	mesela	azmettirenler	bakımından,	yardım	edenler	bakımından	

tabii	ki	bu	hükmün	uygulanabilmesi	mümkün	değil.	Dolayısıyla	bizde	de	belki	böyle	bir	

çözüm	üretilebilir.	Mesela	faille	mağdur	arasındaki	belli	bir	yaş	aralığı	dediğimiz	gibi	bu	

fiili	cezalandırmama	yönünde	bir	düzenleme	ve	nitekim	Avusturya	ve	İsviçre	sorunu	bu	

şekilde	çözmüş	diye	düşünüyorum.	

	 Bir	diğer	konu	tabi	evlenmenin	de	etkisi,	bu	konu	biliyorsunuz	en	son	2016	yılında	

yapılan	kanun	değişikliğine	son	anda	eklenen	geçici	madde	nedeniyle	çok	tartışılan	bir	

konuydu.	 Eski	 ceza	 kanunuyla	 bu	 konuda	 çok	 büyük	 bir	 anlayış	 farkının	 olduğunu	 da	

biliyorsunuz.	 Bunun	 üzerine	 çok	 ayrıntılı	 bir	 şekilde	 durmak	 istemiyorum	 ama	 anlayış	

farkı	 şuradaydı;	 biliyorsunuz	 eski	 ceza	 kanunu	 faille	mağdur	 arasında	 gerçekleşebilen	

evlenmeye	cezasızlık	sonucu	bağlamıştı,	sadece	o	kadarını	söyleyebilirim.	Bu	evlenmenin	

hangi	aşamada	gerçekleştiğine	göre	buna	nasıl	bir	sonuç	bağlanması	gerektiği	konusunda	

değişik	düzenlemeler	vardı.	Ama	yeni	kanun	düzenlemeyi	yürürlükten	kaldırdı.	Demek	ki	

bundan	böyle	faille	mağdur	arasında	mevcut	sonradan	kurulan	bir	evlilik	ilişkisi	önceden	

işlenilen	bir	fiili	uygun	hale	getirmiyor.	Öyleyse	bu	durumdan	kurtulmanın	belki	bir	tek	

yolu	ne	olabilirdi?	 İşte	belli	 bir	 tarihe	 kadar	 işlenen	 suçlar	bakımından	bunu	 işte	 faille	

mağdur	arasında	gerçekleşen	evliliği	 istismar	kapsamından	çıkarma	şeklinde	olabiliyor.	

İşte	nitekim	bu	getirilmek	istenen	düzenlemede,	bu	amaçlanmıştı	ama	tabii	ki	orada	söz	

konusu	düzenlemenin	birkaç	noktadan	belirsizlik	 içermesi	nedeniyle	kamuoyunda	ciddi	

birtakım	 tepkiler	 yarattığını	hepimiz	biliyoruz.	Ayrıntısına	 şu	an	giremeyeceğim	zaman	

darlığı	nedeniyle	ama	eğer	olur	ki	bu	konuyla	 ilgili	bir	 soru	gelirse	bunlar	üzerinde	de	

duracağım.

	 Bir	diğer	konu	dedik	ya	hani	bizim	istismar	suçuyla	ilgili	en	temel	sorunlarımızdan	

bir	tanesi	de	kimin	çocuk	sayılacağı	konusunda.	Bu	problem	dediğim	gibi	şundan	kaynaklı;	

efendim	diyeceksiniz	ki	nasıl	olsa	6.	madde	de	çocuk	tanımı	var,	18	yaşından	küçük	olan	

herkes	fiili	işlediği	sırada	çocuk	sayılır.	Dolayısıyla	mağdur	açısından	da	bu	tanım	geçerlidir,	

fail	açısından	da	bu	tanım	geçerlidir.	Ne	var	ki	cinsel	istismar	dediğimiz	zaman	işte	burada	

çocuğun	yaşına	göre	kategorik	bir	düzenleme	getirme	ihtiyacı	ortaya	çıkıyor.	Orada	da	
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esas	alınan	yaş	eskiden	daha	doğrusu	bu	2016	yılına	kadar	yapılan	değişiklikten	önceki	

düzenlemeye	 göre	 iki	 kategori	 yaş	 içerisinde	 düzenlenmişti.	 0-15	 yaş	 grubu	 ve	 15-18	

yaş	grubu	şeklinde.	Burada	dediğim	gibi	iki	kademeli	yaş	yerine	bu	2016	yılında	yapılan	

değişiklik	üç	kademeli	bir	yaş	sistemini	benimsedi.	Yani	ne	şekilde	getirildi	bu	düzenleme?		

0-12,	12-15	ve	15-18	şeklinde.	Şimdi	15-18	yaşları	arasında	bulunan	çocukların	durumu	

oldukça	enteresan.	Çünkü	neden?	Bu	 yaş	grubu	 içerisinde	bulunan	 çocukların	 rızasıyla	

gerçekleştirilen	 cinsel	 davranışlar	 cinsel	 istismar	 suçu	 kapsamında	 cezalandırılmıyor.	

Peki	 hiç	mi	 suç	 oluşturmuyor?	Oluşturuyor.	Hangi	 kapsamda	oluşturuyor?	 104.	madde	

kapsamında	 reşit	 olmayan	 kişiyle	 cinsel	 ilişkide	 bulunma	 suçunu	 oluşturuyor.	 Şimdi	

burada	 tabi	 bir	 tuhaflık	 herhalde	 olduğu	 dikkatinizi	 çekmiştir.	 Çünkü	 eğer	 bu	 suçla	

korunan	eğer	cinsel	dokunulmazlık	 ise	neden	sadece	cinsel	 ilişkiyle	sınırlı?	Bu	sorunun	

cevabını	da	ben	bir	türlü	bulamadım.	Kaldı	ki	dediğimiz	gibi	bu	yaşın	içerisinde	bulunan	bir	

çocuğun	ki	sırf	15-16	yaş	grubu	arasında	bulunan	çocukları	bir	kenara	bırakacak	olursanız	

evlenebileceğini	medeni	kanun	kabul	ediyor.	Bir	taraftan	dediğim	gibi	evlenme	yoluyla	

her	türlü	cinsel	davranışa	göstereceği	rızayı	geçerli	sayacaksınız	ama	öbür	taraftan	da	aynı	

davranışın	evlilik	dışı	gerçekleştirilmesi	durumunda	bunu	suç	olarak	kabul	edeceksiniz.	

Üstelik	diğer	bir	tuhaf	durum	da	şurada;	böyle	bir	davranışa	maruz	kalan	kişi	kendisi	fiili	

şikayet	 edecek.	 O	 koşulda	 ancak	 cezalandırılabilecek.	 Bunu	 da	 dediğim	 gibi	 bir	 türlü	

anlayabilmiş	değilim.	Benim	çözümüm	nedir?	Benim	çözümüm	104.	maddenin	tamamının	

yürürlükten	 kaldırılması.	 Şimdi	 orada	 diyeceksiniz	 ki	 104.	 madde	 kapsamında	 orada	

evlenme	engeli	olan	kişiler	arasında	cinsel	ilişkiyi	de	ayrıca	suç	olarak	düzenleniyor.	Ama	

orada	dikkatinizi	çekmem	gereken	bir	nokta	var,	orada	düzenlenen,	getirilen	düzenleme	

sadece	ve	sadece	çocuğun	15-18	yaş	arasında	bulunması	durumuna	özgü	bir	düzenleme.	

Yani	bizim	hukukumuzda	başlı	başına	ensest	diye	bir	suç	yok.	Bu	durumda	şöyle	bir	önerim	

olabilir;	104.	maddeyi	tamamen	yürürlükten	kaldırıp	birçok	Avrupa	ülkesinde	olduğu	gibi	

ensesti	bağımsız	bir	suç	olarak	düzenleme	şeklinde	olabilir.	Dolayısıyla	sadece	evlenme	

engeli	 olan	 kişiler	 arasında	 gerçekleşen	 cinsel	 ilişkiyi	 15	 ve	 18	 yaş	 aralığı	 içerisinde	

cezalandırma	gibi	bir	ayrıca	tırnak	içerisinde,	af	edersiniz	başka	bir	kelime	bulamadığım	

için	onu	kullanmak	zorundayım,	cezalandırma	gibi	bir	saçmalıktan	da	kurtulmuş	oluruz	

diye	düşünüyorum.		

	 Şimdi	 dedik	 ya	 hani	 mağdurun	 yaşı	 bu	 suç	 açısından	 önemli.	 Tabi	 getirilen	

düzenlemenin	yaratacağı	birçok	sorun	da	var.	2016	yılında	yapılan	değişiklikle	beraber…	

Bir	cümle	kurdum	İzmir	sallandı.	2	dakika	içerisinde	toparlayayım.	Şimdi	dediğim	gibi…	

	 Peki,	 o	 zaman	 efendim	 teşekkür	 ediyorum,	 saygılar	 sunuyorum.	 Bana	 kalırsa	

anlatırdım	ama	gördüğünüz	gibi	 seyircilerin	bir	 kısmı	dinleyebilecek	durumda	değiller.	

Başka	bir	zaman	inşallah,	daha	uygun	bir	zamanda	yarım	kaldığımız	yerden	devam	ederiz.	

Teşekkür	ediyorum.	

	 Şimdi	bir	diğer	problem;	15-18	yaş	arasında	bulunan	çocuklar	bakımından	bunu	

ortaya	koymaya	çalıştık.	Tabi	sonradan	gerçekleşen,	yani	cinsel	davranış	gerçekleştirdikten	

sonra	 meydana	 gelen	 bir	 evliliğin	 acaba	 geçmişte	 kalan	 bir	 suça	 etkisi	 ne	 olacağı	

sorusu	sorulmuştu.	Ama	tabi	burada	diğer	bir	önemli	problem	de	şu;	 cinsel	davranışın	

gerçekleştiği	sırada	faille	mağdur	arasında	geçerli	bir	evlilik	söz	konusu	olursa	durumu	

ne	 şekilde	 değerlendirmemiz	 lazım?	 Şu	 açıdan	 bir	 sorun	 ortaya	 çıkıyor,	 çünkü	 cinsel	

saldırı	suçunu	düzenleyen	102.	maddeye	baktığımız	zaman	orada	2.	fıkrada;	“cinsel	saldırı	

suçunu	eşler	arasında	işlenmesi	durumuna	ilişkin	olarak	suçun	sadece	vücuda	organ	veya	

cisim	 sokma	 olarak	 işlenmesi	 durumu	 suç	 haline	 getirilmiş.”	 Şimdi	 bu	 düzenlemeden	
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hareketle	biz	diyoruz	ki	eğer	ki	bu	boyuta	ulaşmayan	bir	cinsel	davranış	eşler	arasında	

gerçekleşirse,	zora	dayalı	da	olsa	bu	cinsel	saldırı	suçu	kapsamında	cezalandırılmayacak.	

Peki	 istismar	 suçu	 bakımından	 durumu	 ne	 şekilde	 değerlendirmek	 gerekecek?	 Çünkü	

kanunda	konuyla	açık	düzenleme	yok.	Mesela	17	yaşında	olan	evli	bir	kişi	eşi	tarafından	

cinsel	 bir	 davranışa	 zorlandığı	 takdirde	 bu	 davranışı	 nasıl	 cezalandırmak	 gerekecek?	

Orada	dediğimiz	gibi	benim	kanaatim	şudur;	sadece	ve	sadece	vücuda	organ	veya	cisim	

sokma	ile	sınırlı	olmaksızın	her	türlü	cinsel	davranış	mademki	cinsel	istismar	sayılıyor	bu	

eş	tarafından	da	gerçekleştirilse,	3.	bir	kişi	tarafından	da	gerçekleştirilse	bu	konuda	faili	

cezalandırmak	gerekecek.	Üstelik	102.	maddeden	farklı	olarak	bu	tür	bir	cinsel	davranış	

şikayete	bağlı	değil,	resen	kovuşturulacak	bu	sonuç	ortaya	çıkıyor	ve	daha	da	önemlisi,	

daha	tuhaf	bir	sonuçtan	bahsedeyim.	Çünkü	102.	maddede	dikkat	ettiyseniz	cinsel	saldırı	

suçu	eşler	arasında	sadece	ve	sadece	vücuda	organ	veya	cisim	sokmak	suretiyle	içeren	

fiiller	bakımından	cezalandırılabilir	iken	çocuklar	bakımından	ise	her	türlü	cinsel	davranış,	

yani	 vücuda	 temas	 içeren	her	 türlü	 cinsel	davranışla	 işlenebilecek.	Dolayısıyla	eğer	bu	

anlayıştan	hareket	edecek	olursak	o	zaman	mesela	sarkıntılık	yoluyla	da	bir	eşin	diğer	

eşe	karşı	cinsel	istismar	suçunu	işleyebileceği	gibi	bir	sonuç	ortaya	çıkıyor.	Bu	çelişkiden	

kurtulmanın	yolu	ne	olabilir?	Aynı	102.	maddede	olduğu	gibi	eşler	arasında	gerçekleştirilen	

cinsel	istismarı	zannediyorum	ayrı	bir	kategori	içerisinde	düzenlemek	gerekir	belki	benim	

düşüncem	o.	

	 Şimdi	 Anayasa	 Mahkemesi	 kararından	 çıkardığım	 bir	 diğer	 nokta,	 Anayasa	

Mahkemesinden	ortaya	çıkardığım	bir	sonuç	dedim	şu	an	ki	mevcut	2016	tarihinde	yapılan	

kanun	 değişikliğiyle	 meydana	 gelen	 düzenleme.	 Şimdi	 Anayasa	 Mahkemesi	 kararını	

iyi	okumak	 lazım.	2	şey	söylüyor,	benim	çıkardığım	mesajlardan	bir	 tanesi	 şu;	bize	tabi	

anlık	gelişmelere	tepki	olarak	kanunlar	değiştirildiği	için	biliyorsunuz	2014	değişikliğinin	

yarattığı	bir	 talimattır	aslında	ortaya	çıkan	şey	Anayasa	Mahkemesinin	kararı.	Nasıl	bir	

talimat?	Sabahki	oturumlarda	da	çok	söz	edildi,	hani	“oha”	lafı	çıkmıştı	galiba	değil	mi?	

Çüş	lafı.	Yani	af	edersiniz	özellikle	bu	103.	maddenin	2.	fıkrası	kapsamında	vücuda	organ	

veya	cisim	sokulmasıyla	işlenen	cinsel	istismar	suçunda	ceza	hiçbir	zaman	16	yıldan	aşağı	

olamaz	deniliyor	idi.	Dolayısıyla	Anayasa	Mahkemesi	bunu	işlenen	fiilin	ağırlığıyla	orantılı	

bir	ceza	hükmedilmesi	olanağını	ortadan	kaldırdı	gerekçesiyle	iptal	etti.	Dolayısıyla	bizim	

0-12,	12-5	şeklinde	bir	mağdur	kategorisi	yaratmamızın	altında	yatan	sebep	de	bir	bakıma	

Anayasa	Mahkemesinin	vermiş	olduğu	bu	kararı	sadece	bu	şekilde	bir	düzenleme	yapmak	

suretiyle	mi	acaba	Anayasa	Mahkemesi	kararının	gereklilikleri	karşılanırdı	o	da	ayrıca	bir	

tartışma	konusu.	Belki	16	yıldan	aşağı	olmamak	üzere	denilmez	Mesela	diyelim	ki	10	yıldan	

20	yıla	kadar	hapis	cezası	denmek	suretiyle	belki	Anayasa	Mahkemesi	kararının	gerekliliği	

karşılanabilirdi	 ama	 yasa	 koyucu	 böyle	 bir	 formülden	 kaçındı.	 Bu	 formülün	 yarattığı	

sonuç	şu	olacaktı,	uygulamada	benim	gördüğüm	sonuç	şu	olacaktı;	çünkü	biraz	önce	de	

değerli	hocam	bahsetti,	süreç	içerisinde	işlenen	birden	fazla	cinsel	 istismar	söz	konusu	

olduğunda	hangi	andaki	yaş	esas	alınacak?	Mesela	11	yaşından	başlayıp	16	yaşına	kadar	

devam	eden	bir	 istismar	zinciri	 içerisinde	hangi	yaş	kategorisini	esas	alacağız?	Yani	15-

12’ye	kadar	olan	istismarı	ayrı,	15-12’den	sonra	başlayan	istismarı	ayrı	mı	değerlendirmek	

gerekecek?	Benim	gördüğüm	kadarıyla	bu	kanun	değişikliğinin	ortaya	çıkardığı	en	önemli	

sorunlardan	bir	tanesi	bu.

 

	 İkincisi	de;	Anayasa	Mahkemesinin	kararında	çok	enteresan	bir	ifade	var,	“onarıcı	

adalet	 düşüncesine	 yer	 verilmesi	 gerektiği”	 istismar	 suçlarında.	 Ben	 kafayı	 zorladım,	

yani	bu	beynim	bana	ne	kadar	izin	veriyorsa	zorlamam	gerektiği	konusunda	oraya	kadar	

zorladım.	İnanın	yani	bilmiyorum	belki	benden	kaynaklı	bir	sorundur	onu	da	bilemiyorum.	
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Ben	 o	 onarıcı	 adalet	 düşüncesinin	 cinsel	 suçlar	 bakımından	 nasıl	 yerine	 getirileceği,	

yani	Anayasa	Mahkemesinin	 istediği	o	sonuca	nasıl	ulaşılacağını	bir	türlü	anlayamadım.	

Herhalde	 Anayasa	 Mahkemesi	 satır	 arasında	 şu	 mesajı	 vermek	 istedi	 zannediyorum;	

evlendirin,	 kurtulun.	 Herhalde	 benim	 anlamaya	 çalıştığım,	 yani	 eğer	 buysa	 söylenmek	

istenen	çok	açık	şekilde	de	söylenebilirdi.	Herhalde	anlattığım	kadarıyla	siz	zaten	faille	

mağduru	sonunda	evlendirdiyseniz	“atı	alan	artık	Üsküdar’ı	geçmiştir.”	Dolayısıyla	neyin	

peşindesiniz	artık	demek	istiyor	herhalde	Anayasa	Mahkemesi.	Zannediyorum	bu	geçici	

madde	de	herhalde	o	anlayışın	sonucu.	Ama	tabi	kamuoyunun	gösterdiği	tepki	nedeniyle	

geri	çekildi	doğal	olarak.	

	 Sorular	 olursa	 belki	 değerlendiririz	 değerli	 meslektaşlarım.	 Benden	 bu	 kadar	

efendim.	Teşekkür	ediyorum.	Sabrınızı	zorladığımı	biliyorum.	

	 Av.Bedriye	Kurtuluş	Türk:
	 Hocam	katkılarınız	için	biz	teşekkür	ediyoruz.	

Bu	 oturumun	 son	 konuşmacısı	 çok	 değerli	meslektaşım	 sevgili	 Hatice	 Kaynak.	 Kendisi	

Ankara’dan	 geldi.	 Sağolsun	 her	 daim	 bizimle.	 Desteğini	 bizden	 esirgemiyor.	 Ayrıca	

teşekkür	ediyoruz.	Şimdi	Hatice	Hanımın	özgeçmişini	kısaca	sizinle	paylaşmak	istiyorum.

1971	 Ankara	 doğumlu.	 Ankara	 Üniversitesi	 Hukuk	 Fakültesinden	 mezun	 olduktan	

sonra	 Ankara	 Barosuna	 kayıtlı	 serbest	 avukatlığa	 başlamıştır.	 Avukatlığın	 yanında	 aile	

hukuku,	aktüerya	alanında	bilirkişilik,	arabuluculuk	ve	Ankara	Üniversitesi	Sağlık	Bilimleri	

Fakültesi	Sosyal	Hizmet	Bölümü	ile	Hacettepe	Üniversitesi	Sosyal	Hizmet	Bölümünde	yarı	

zamanlı	öğretim	görevlisi	olarak	çalışmaktadır.	Halihazırda	Hacettepe	Üniversitesi	Sosyal	

Hizmet	Bölümünde	doktora	öğrencisidir.	Ankara	Barosu	Çocuk	Hakları	Merkezi	üyesidir.	

2005	 yılından	 bu	 yana	 ÇAÇAV	 yönetim	 kurulu	 üyesi.	 2006	 yılından	 bu	 yana	 da	 Türk	

Medeni	 Kanununun	 hazırlık	 çalışmalarında,	 TCK,	 Çocuk	Koruma	Kanunu,	 CMK	 ve	Ceza	

İnfaz	Kanununun	hazırlık	aşamalarında	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	Adalet	Komisyonuna	

katılmıştır.	Çocuk	adalet	sistemi	çalışanlarına	yönelik	çok	sayıda	eğitim	ve	projede	eğitimci	

uzman	ve	danışman	olarak	görev	almıştır.	Mülteci	ve	sığınmacı	kadın	ve	çocukların	hakları,	

mağdur	çocukların	korunması	alanında	araştırma	ve	yazıları	bulunmaktadır.

Buyurun	Hatice	Hanım.

Av.Hatice	Kaynak
Ankara	Barosu	Üyesi

	 Hepinize	 bu	 son	 saatte,	 yorgun	 olduğunuz	 saatte	 sabrınızı	 dileyerek	 ben	 de	

mümkün	olduğunca	kısa	tutmaya	çalışacağım.	

	 İki	hocamız	aslında	var	olan	durumu	istismarın	etkilerinden	bahsetti.	Ben	biraz	

uygulamada	çocuk	istismarıyla	ilgili	yaşadığımız	yargılamadaki	sorunlardan,	bir	de	erken	

yaşta	çocuk	evliliklerinin	yasal	olarak	yarattığı	sorunlardan	bahsetmek	istiyorum.	

	 Çocuk	 istismarı	 tanımına	 girmeyeceğim	 ama	 burada	 önemli	 olan	 tanımdaki	

aslında	 bir	 erişkin	 tarafından	 çocuğun	 cinsel	 doyum	 amacıyla	 kullanılması.	 Dünya	

Sağlık	 Örgütünün	 bu	 tanımından	 yola	 çıktığımız	 zaman	 aslında	 çocuklar	 arası	 ilişkiye	

başka	 türlü	bakmak	gerekiyor.	Bir	 erişkinin	 kullanması	 ya	da	arada	yaş	 farkının	olması	

gerekiyor	ve	her	tür	cinsel	temas	içeren	ya	da	içermeyen	davranışı	cinsel	istismar	olarak	

kabul	 etmemiz	 gerekiyor.	Mustafa	 Hocam	 da	 söyledi,	 aslında	 bizim	 tıbbın	 tanımladığı	

tanımla	ceza	kanununun	tanımı	çok	farklı.	Çok	farklı	çünkü	farklı	suçların	içine	dağıtmış	
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durumda	 ve	 hepsine	 çocuk	 olarak	 da	 bakmıyor.	 Bazen	 yetişkinle	 aynı	 kategori	 içinde	

değerlendiriyor,	 bazen	 yetişkine	 karşı	 işlenen	 suçun	 ağırlaştırılmış	 hali	 olarak	 bakıyor,	

bazen	 de	 olayın	 niteliğinden	 başka	 bir	 boyuta	 taşıyarak	 bakıyor.	 Hepinizin	 bildiği	 gibi	

Türkiye’nin	imzaladığı	Lanzarote	Sözleşmesi,	yani	Çocuk	İstismarına	Karşı	Avrupa	Konseyi	

sözleşmesi	bu	alanda	her	ülkenin	neyi	suç	sayması	gerektiğini	belirlemiş.	İstismarı	cinsel	

faaliyet	 için	 yasal	 yaşa	 ulaşmamış	 çocuklarla	 cinsel	 faaliyette	 bulunmak	 diyor.	 Şimdi	

hocamın	söylediği	çelişki	burada	başlıyor	zaten.	Cinsel	faaliyette	bulunmak	için	15	yaşı	

belirliyor	gibiyiz.	Ama	tam	da	izin	vermiyoruz,	yarım	yamalak.	Diyoruz	ki;	rızayla	ilişkide	

bulunabilirsin	ama	aynı	zamanda	suç	haberin	olsun.	Yani	ikisi	de	birbirini	şikayet	edebilir,	

bu	bir	suç.	Ama	16	yaşında	da	mahkeme	kararıyla	evlenip	cinsel	ilişkide	bulunabilirsiniz	

diyoruz.	Şimdi	burada	bir	çelişki	yaratıyor.	Yani	iki	yaşın	uyumlu	olması	gerekiyor.	Ya	suçlu	

olmaktan	çıkaracaksınız	bunu	ya	da	suç	sayacaksınız.	Suç	sayıyorsanız	yani	cebir,	tehdit,	

hile	varsa	zaten	103-1’e	girecek	ya	da	2’ye	girecek	hani	o	anlamda.	Ama	bu	yoksa,	suç	

saymıyorsa	şikayete	bağlı	suç	da	olmaması	gerekiyor.	

	 Bir	başka	şey,	 çocuk	hakları	 sözleşmesinin	genel	yorumlarından	birisinde	diyor	

ki;	cinsel	istismar	açısından	baktığınızda	cinsel	ilişkiye	izin	yaşıyla	suç	sayma	yaşının	eşit	

olması	gerekiyor.	Buradan	baktığımızda	da	aslında	yasamızın	düzenlemesinde	sorumlu	

olduğunu	ve	her	zaman	da	sıkıntıya	yol	açabileceğini	görüyoruz.	6	aylık	bir	süre	olduğu	

içinde	bundaki	çıkan	problemde	şöyle	şeyler	yaşanıyor;	bir	şekilde	birinin	annesi,	genellikle	

kız	 çocuklarının	 annesi	 bunu	öğrendiği	 zaman	 ya	 da	 babası,	 ailesi	 neyse	 öğrendiğinde	

şikayet	 ediyorlar.	Diğer	 çocuk	bu	 arada	bunun	 tebligatı	 yapıldı,	 çağrı	 aşamasında	 6	 ay	

geçtiyse	şikayette	bulunamıyor.	Ama	6	ay	geçmeden	o	da	şikayet	ederse	karşılıklı	olarak	

hem	suçlu,	mağdur,	hem	faili	durumunda	ikisi	de	yargılanıyorlar.	Belki	ikisi	de	ceza	alacak.	

Ceza	paraya	çevrilebilir	vesaire.	Ama	bir	yargılama	yapılacak	ve	ceza	alacak	bu	çocuklar	

ikisi	de.	Orada	bir	problem	var.	O	yüzden	de	yasanın	aslında	sözleşmeye	uygun	biçimde	

yeniden	ele	alınması	gerekiyor.

	 Yine	baskı,	zorlama,	tehdit	kullanılması,	mağdur	üzerinde	güven	kurulmuş,	otorite	

sağlayan	kişiler	tarafından	işlenmiş	olmasını	da	suç	olarak	düzenlenmesi,	ayrıca	zihinsel,	

fiziksel	engeli	olan,	bağımlı	olan,	zayıf	durumda	olanlara	karşı	işlenmesini	de	suç	olarak	

düzenlenmesi	gerektiğini	söylüyor	Lanzarote	Sözleşmesi.	Şey	çok	önemli,	çocukla	hangi	

yaşın	altında	cinsel	faaliyette	bulunmanın	yasak	olduğunun	çok	net	olması	lazım.	Şimdi	

bizde	 işte	 18	 yaşının	 altında	 olabilir	 de,	 olmayabilir	 de.	 6	 ayı	 atlatırsanız	 kurtarırsınız,	

yani	 öyle	 bir	 şey,	 6	 ay	 oyalarsanız	 suç	 olmayabilir	 bu	 gibi.	 Orada	 bir	 netliğin	 olması	

gerekiyor.	Aynı	zamanda	da	karşılıklı,	küçük	yaştaki	çocukların	karşılıklı	rıza	ile	ilişkisinin	

de	bu	kapsamda	değerlendirilmemesi	gerekir.	Yani	suç	olarak	düzenlenmemesi	gerekir	

deniliyor.	Eğer	Anayasa	Mahkemesi	kararının	doğru	biçimde	aslında	uluslararası	literatüre,	

tıp	 literatürüne	 çocuk	 adaleti	 alanına	 uygun	 biçimde	 onarıcı	 adaletini	 düşünürsek	 bu	

çocuklar	 açısından	 suç	 saymayıp	 bunlar	 için	 uygun	 tedbir	 ve	 desteği	 sağlamak	 olarak	

anlamamız	 gerekiyor.	 Evlendirmek	 değil	 çözüm.	 Suç	 saymamak	 ve	 destelemek	 bu	

çocukları,	yani	neyi	eksik,	neyi	yanlış	gidiyor,	eğitimden	mi	uzaklaştılar,	cinsel	güdülerini	

kontrol	mü	edemiyorlar	buna	bakacak	tedavi	destek	mekanizmaları…

	 Kanundan	 kaynaklanan	 sorunlar	 var.	 Çünkü	 Türk	 Ceza	 Kanunu	 103.	 maddesi	

hocamın	söylediği	gibi	tekrar	etmeyim	ben,	temas	içeren	davranışlar	için	cinsel	istismar	

diyor,	temas	içermeyenlere	cinsel	taciz	diyor.	Tabi	kanunun	böyle	ayrıştırılması	bile	bakış	

açısını	değiştiriyor.	Çünkü	cinsel	istismar	bir	kötüye	kullanma,	cinsel	taciz	ise	hani	birinin	

kendini	kontrol	edememesi	vesaire,	rahatsız	etmesi	gibi	bir	şey.	Yani	suçu	hafifleten	bir	
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şey.	 Gerekiyorsa	 bu	maddenin	 içinde	 belki	 farklı	 biçimde	 düzenlenebilirdi.	 Ama	 onun	

ayrı	 düzenlenmiş	 olması	 sorun.	 Yine	 temas	 içermeyeni	 yetişkinle	 aynı	 kategori	 içinde	

değerlendiriyor.	Yani	yetişkine	karşı	suçlar	çocuğa	karşı	suç	aynı	kapsamda	düzenlenmiş.	

Çok	önemli	bir	sorun	aslında	2014	değişikliğinde	rızayla	cinsel	ilişkiye	bir	fıkra	eklenerek	

15-18	 yaş	 arasındaki	 çocuklarla	 evlenme	 yasağı	 olanların	 ilişkisini	 cezasız	 (57:25)	 Ama	

düzenlendiği	yere	bakarsanız	madde	başlığı	rıza	ile	cinsel	ilişki.	Bunun	çıkma	nedeni	hala	

aynı	mantıkta	açıklamadığını	gösteriyor.	Yargıtay	birkaç	kararında	şöyle	kararlar	verdi;	16	

yaşındaki	kızın	babasıyla	ilişkisindeki	rızası	vardır,	karşı	çıkmamıştır	diyerek	sadece	reşit	

olmayanla	cinsel	ilişki	suçundan	ceza	verilmesi	gerekir,	cinsel	istismar	sayılmaz	dedi.	Halbuki	

ensestin	doğasında	güveni	 kötüye	 kullanma,	 tehdit,	 korkutma	gibi	 kavramlar	 var.	 Yani	

oradaki	rıza	gerçekten	gönül	rızasıyla	verilmiş	bir	rıza	değildir.	O	zaman	bu	suçun	burada	

düzenlenmiş	olması	son	derece	yanlış.	Rızayla	cinsel	 ilişki	kavramı	 içine	sokmak,	çünkü	

çocuğun	rızası	var	ama	rızasına	rağmen	buna	çok	ceza	veriyorum	diyorsunuz.	Burada	rıza	

yok,	hiçbir	zaman	da	olamaz	diye	kabul	etmemiz	gerekiyor.	Çocuklar	arası	ilişkinin	cinsel	

istismar	kavramı	içinde	ele	alınmış	olması,	benim	yaşadığım	bir	vaka	çocuklardan	biri	14,	

biri	15	yaşında.	Aslında	ikisi	de	aynı	sınıftalar,	yani	ikisi	de	orta	sondalar	ve	bunlar	arasındaki	

ilişki	nedeniyle	14	yaşında	olanın	ailesi	şikayet	ediyor,	dava	açılıyor	ve	şimdi	15	yaşındaki	

açısından	 ceza	 yargılamasının	 hiçbir	 şeyinden	 yararlanamıyorsunuz,	 sosyal	 inceleme	

raporu	 alınması,	 suçun	 alınan	 sonuçları	 kavrayıp	 kavramadığıyla	 ilgili	 hiçbir	 araştırma	

yapılamıyor.	Doğum	günleri	arasında	2	ay	var.	Ama	bu	çocuğa	12	yıl	hapis	cezası	verildi	

şu	anda.	Yani	bu	baktığınızda	aslında	ikisinin	beraber	karar	verdiği,	cinsel	oyun	anlamında	

değerlendirebileceğiniz,	 cinsel	 öğrenme	 için	 değerlendirebileceğiniz	 bir	 kavramken	 ve	

aslında	14	yaşındaki	her	gün	gelip	onu	çağırıp	bir	yere	götürmüş	olmasına	rağmen,	yani	

ikna	eden	14	yaşındaki	kız	olmasına	rağmen	15	yaşındaki	çocuğa	12	yıl	hapis	cezası	verildi.	

Sadece	tutuklanmadı,	şu	an	Yargıtay’da	dosya.	Ama	sonucunda	ne	olacağını	bilmiyorum.	

Ama	şimdi	baktığınızda	adaleti	gerçekleştirdi	mi	bu?	Hangi	adaleti	gerçekleştirdi	ya	da	

cinsel	istismarı	mı	önledi?	Aslında	bakarsanız	o	15	yaşındaki	çocuk	da	2	ay	büyük	olmasına	

rağmen	o	da	 istismar	edilmiş	durumda.	O	zaman	bu	kanun	düzenlemesi	hiçbir	 şekilde	

bunu	çözmedi.	Yani	evlendirmek	çözüm	müydü?	Gerçekten	2	erkek	çocuk	olsa	ne	olacaktı	

bunlar?	Evlendiremeyeceksin	de.	Hani	onu	da	çözmeyecek.	O	zaman	bizim	de	Avusturya	

ve	İsviçre,	hatta	İtalyan	Ceza	Kanununda	var	benzer	bir	düzenleme,	buradaki	düzenleme	

gibi	cebir,	tehdit,	hile	olmaksızın	çocuklar	arasında	en	azından	3	yaş,	literatür	3’le	5	yaş	

arasındaki	 bir	 yaşı	 öneriyor,	 hani	 kendi	 yasamıza	göre	 3	 yaş	 onu	 kurtarır,	 18	 yaşındaki	

biriyle	21	yaşındaki	olabilir	ama	o	18’le	25	olmaz.	Yani	21	yine	gençlik	sınırıdır,	oraya	kadarı	

değerlendirebilirsiniz,	tedbir	uygulayabilirsiniz	ya	da	daha	az	ceza	verebilir	gibi	bir	sistem	

kurabilirsiniz.	Evlilik	değil,	bunu	yapmak	çözümdü	aslında.	Evlilik	kavramı	getirildi,	o	da	

tabi	çok	büyük	problemlere	yol	açacak	bir	durumdu.	Çünkü	biz	biliyoruz	ki	zaten	zorla	

gerçekleşecek	 bu	 evliliklerde	 istismarın	 sürekli	 olması	 haline	 gelecekti.	 Bu	 çocukların	

birçoğu	belki	de	intihar	edeceklerdi.	Yasa	değişikliğinden	sonra	birtakım	sorunlar	ortaya	

çıktı.	Yani	2	değişiklikten	bahsediyorum.	Biri	2014	değişikliğinden,	bir	de	kasımda	yapılan	

değişiklikten	 bahsediyorum.	 2014’te	 103-6	 kalktı.	 Aslında	 çok	 tartışıyordu,	 bu	 zaten	

ruh	sağlığının	bozulması	bu	suçun	içindedir,	her	çocuğun	zaten	ruh	sağlığı	bozulmuştur	

diyordu.	Ama	onun	bir	olumlu	etkisi	vardı,	her	çocuğu	bir	çocuk	psikiyatristi	görüyordu.	

Şunu	biliyoruz	ki;	üniversitenin	çocuk	koruma	merkezlerinde	yılda	300-500	dosya	gelirken	

şimdi	10-15	dosya	gelmeye	başladı.	Yani	bu	çocukların	hiçbirisi	ruh	sağlığı	muayenesine	

gitmiyorlardı	hani	sonucu	araştırılmadığı	 için.	Yasa	değişikliğinde	belki	bu	çocuklar	 için	

başka	bir	 şey	düşünülebilirdi,	bir	 sağlık	 tedbiri	de	eklenebilirdi.	Mesela	koğuşta	 tedavi	

ettirilmeleri	deniyor,	hani	maddenin	metnine	uymaz	deniliyorsa	bile	burada	böyle	bir	şey	

yapılabilirdi,	bu	da	yapılmadı	ve	bu	çocukların	çoğunu	da	kaybetmiş	durumdayız	açıkçası.	
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Yani	ancak	bir	kurumdaysa,	çocuk	mahkemesi	haberdar	olduysa,	sağlık	tedbiri	alındıysa	

bir	parça	izlenebiliyor.	Ama	onun	dışındaki	çocukların	çoğunu	kaybetmiş	durumdayız,	ruh	

sağlığı	için	hiçbir	müdahale	yapılamıyor.	

	 Kademelendirilmiş	 olması	 aslında	 Anayasa	 Mahkemesi	 kademelendir	 dedi	

ama	 kademelendirme	 tam	 tersi	 bir	 yöntemle	 yapıldı.	 Cezalar	 artıran	 biçimde	 bir	

kademelendirme	yapıldı.	 12	 yaş	 altı	 için	 cinsel	 istismarla	 sarkıntılık	 suçu,	 12	 ve	15	 için	

istismar	sarkıntılık	suçu,	15’le	18	için	cebir,	tehdit,	hileyle	cinsel	istismar	suçu	gibi	farklı	

farklı	kategoriler	oluştu.	Bu	bir	karışıklığa	da	yol	açacak.	Çünkü	hangisi	nedir,	ne	düzeyde	

sarkıntılıktır,	ne	zaman	istismar	olacak,	bir	defa	dokununca	ne	olur,	dokunmazsa	ne	olur	

gibi	bir	 sürü	 tartışmayı	da	beraberinde	getirdi.	 Yine	vücuda	organ,	 cisim	 sokulması	12	

yaşından	küçükse	 farklı,	 12	 ve	18	 yaş	 arasında	 farklı	 gibi	 sorunlara	 yol	 açtı.	 En	önemli	

problem	aslında	2014’te	cezaları	ağırlaştırdık	dediler.	O	dönem	bir	kararlar	konusunda	

araştırma	 yaptığımızda	 çoğu	 suçta	 aslında	 beraat	 verilmesi	 eğilimi	 doğuruyor.	 Yani	 16	

yıl	da	ceza	verilmez	ki	bu	eyleme	düşüncesi	bunun	bir	şekilde	cezasızlığına	yol	açan	bir	

duruma	da	yol	açıyor	ve	2014’te	aslında	çok	sayıda	dosya	Yargıtay’dan	döndü.	Çünkü	ruh	

sağlığı	bozulması	kavramı	kalkınca	hepsine	daha	az	cezalar	verir	hale	geldi.	Hani	etkilemez	

vesaire	 denildi	 ama	 birçoğunda	 çok	 ciddi	 değişiklikler	 oldu	 ve	 beraat	 kararlarının	

çoğaldığını	 görüyoruz.	 Cezaların	 artmış	 olması	 bir	 toplumsal	 sorunu	 çözmedi,	 hiçbir	

azalma	da	olmadı.	Yani	cinsel	istismar	suçlarına	baktığımızda	aralarında	yaş	farkı	olmayan	

ya	da	çok	az	olan	çocuklar	arasında	ilişkiden	kaynaklanan	sorunların	hiçbirini	de	çözmedi	

bu	yasa	değişiklikleri.	Baktığınız	zaman	hani	2005’le	2015	arası	istatistiklere	aslında	suç	

sayısının	her	yıl	giderek	arttığını,	2008’le	2009	arasında	çok	ciddi	bir	artışla	3	katına	çıktığı	

görülüyor.	Hani	nedenini	bilmiyorum,	yasa	değişikliğinin	olduğu	bir	yıl	değil.	Ama	neden	

3	katına	çıkıyor…

	 Katılımcı:
	 Onun	sebebi	şu	efendim;	daha	önce	dosya	bazında	sayılıyordu,	o	tarihten	sonra	

suç	bazında	sayıldığı	için	öyle	oldu.	

 Av.Hatice	Kaynak:	
	 Tamam.	Çünkü	dava	ve	suç	sayısı	diyor.	O	anlamda	bakarsak	evet.	Ama	2009’la	

2010	arasında	yine	ciddi	bir	artış	var.	4.000	gibi	orada	bir	artış	var.	Yasa	değişikliğinden	

sonra	 2015’te	 bir	miktar	 düşmüş	 görünüyor,	 2.000	 kadar	 düşmüş	 görünüyor.	 Ama	 bu	

yasanın	etkisi	midir	anlamak	çok	da	mümkün	değil.	

	 Uygulamadan	kaynaklanan	ÇİM’lerin	yaygın	olmaması,	var	olanların	bir	kısmında	

adli	tıp	uzmanı	yok,	bir	kısmında	sosyal	hizmet	uzmanı	yok.	Savcıların	ön	değerlendirmede	

ÇİM’in	 kapsamına	 girmediğini	 düşünerek	 bazı	 dosyaları	 göndermiyor	 olması	 bu	 çocuk	

istismarı	 değil,	 cinsel	 istismar	 değildir	 ya	 da	 basittir,	 bunu	 da	 göndermeye	 gerek	 yok	

diyor	olmaları,	CD’lerin	izlenmiyor	olması	çok	önemli	bir	problem.	Çünkü	Yargıtay’a	henüz	

kapağı	hiç	yırtılmamış,	mührü	açılmamış	CD’ler	geliyor.	CD	izlemek	yerine	bilirkişiye	verip	

çözüm	 yaptırılıyor.	 Halbuki	 o	 CD’yi	 izlediğinizde	 çocuğun	 tepkileri	 vesaireden	 yorum	

yapabilecekken	bu	yapılmayıp	yeniden	ifade	veriliyor,	tekrar	ifade	vermek	zorunda,	tekrar	

muayene	olmak	zorunda.	Sonrasında	da	yeterli	destek	hizmetleri	yok.	

	 Çok	 önemli	 bir	 problem;	 suç	 sonrası	 oluşan	 gebeliklerin	 sonlandırılmasında.	

Yasadaki	düzenleme	20	haftaya	kadar	yapılabilir	deniyor	olmasına	rağmen	kimileri	bunun	

için	mahkeme	karar	versin	diyor,	onlar	üstüne	sorumluluk	almıyor.	Savcılar	sadece	maddeyi	
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yazıp	gönderiyor,	bununla	yaparsan	suç	değil	diyor.	Hekimler	buna	rağmen	yapmam	diyor.	

Bu	arada	20	hafta	bile	geçip	çocuklar	gebeliğe	devam	etmek	zorunda	kalabiliyor.Benim	

9	haftadan	14.	 haftaya	 kadar	bir	 karar	 almam	 sürdü.	Birinde	11.	 haftadan	19.	 haftaya	

geldik,	birinde	de	20	haftayı	geçirdik	yani	mahkemede.

	 Son	 belki	 evliliklerle	 ilgili	 çok	 kısa	 1-2	 cümle	 söyleyeyim.	 Aslında	 erken	 yaşta	

evlilikleri	biliyoruz,	18	yaşında	altındaki	bütün	evliliklere	erken	yaş	evlilikleri	ya	da	çocuk	

evlilikleri	 diyoruz.	 Buradaki	 çok	 önemli	 problem;	 çocuk	 saydığınız	 yaşla	 yasal	 evlenme	

yaşının	uyumlu	olmaması.	Eğer	biz	18	yaşın	altında	çocuktur	diyorsak	18	yaşı	yasal	evlenme	

yaşı	yapmamız	gerekiyor.	Bir	olağanüstü	evlenme	yaşı	olabilir.	Birçok	ülkede	olağanüstü	

evlenme	yaşı	sadece	gebeliğe	bağlanmış	ve	mahkeme	kararıyla	olabiliyor.	Bizdeyse	bir	

olağanüstü	nedene	bağlanıyor.	O	olağanüstü	neden	nedir	bunu	bilmiyoruz.

 

	 Bu	 konu	 aslında	 şöyle	 diyebiliriz;	 burada	 karar	 vermeyebiliyor,	 16	 yaşından	

itibaren	 ret	 kararları	 var.	 Ama	 şöyle;	 aile	mahkemesi	 olan	 yerlerde,	 duyarlı	 hakimlerin	

olduğu	yerlerde	bunun	için	sosyal	inceleme	raporu	alınıyor	ve	çocuk	psikiyatri	kliniklerine	

gönderiliyor	 bu	 çocuklar.	 Buralara	 gönderildiği	 zaman	 evlenmeye	 uygun	mudur,	 değil	

midir	 araştırılması	 yapılıyor	 ve	 evlenme	 nedeni	 araştırılıyor.	 Bunlardan	 ret	 kararları	

çıkıyor.	Ankara	8	Aile	Mahkemesinin	bu	konuda	bir	kararı	var.	Çocuğu	niye	evlendirmek	

istiyorsunuz	 diyor,	 nişanlı	 çocuk	 diyor.	 İşte	 kuzeniyle	 evlendireceğiz	 diyorlar.	 Bizde	 6	

çocuk	 var,	 bakamıyoruz	 diyorlar.	 Hakim	 de	 diyor	 ki,	 bunun	 çözümü	 evlenme	 değildir,	

ben	diğer	çocuklar	için	de	aile	bakanlığına	bildiriyorum.	O	zaman	aile	bakanlığı	yok,	aile	

bakanlığına	bildiriyorum,	eğitim	desteği	 sağlansın,	 çocuk	da	okuluna	devamı	 sağlansın	

diye	bir	karar	veriyor.	Ama	tabi	1	yıl	sonra	yine	17	yaşında	evlendirmişler	o	çocuğu.	Hani	

en	azından	1	yıllığına	erteledi,	17	yaşına	getirdi.	Ret	kararları	var	ama	her	mahkeme	izni	

aynı	uygulamıyor.	Asliye	hukuklardan	karar	alınan	yerler	küçük	yerlerde	bu	şey	gibi,	hani	

herhangi	bir	doktor	muayenesine	gider	gibi,	evlenme	izni	için	doktor	muayenesine	gider	

gibi	mahkemeden	izin	alıyorlar	kolunda	bileziklerle	vesaireyle	götürüp	izin	alabiliyorlar.	

Çoğunlukla	 olağanüstü	 neden	 ya	 işte	 biz	 kartları	 bastırdık	 cumaya	 düğün	 var	 gibi	 bir	

olağanüstü	 neden	 ya	 da	 işte	 anne,	 babası	 yok	 kim	 bakacak,	 ortalıkta	 rezil	 olacak	 bu	

kız	gibi	olağanüstü	neden	var.	Burada	aslında	belki	orayı	tartışmamız	gerekiyor.	Sosyal	

devlet	 açısından	 çok	önemli	 bir	 problemimiz	dini	 nikahın	 resmi	 nikah	 kıyılmadan	önce	

yapılmasının	 suç	olarak	düzenlenmiş	olmasının	 iptal	edilmiş	olması.	 İptal	gerekçesinde	

söylenilen	bir	şeye	hak	verilebilir.	Yetişkin	insanlar	dini	nikah	olmadan	beraber	yaşıyorsa	

dini	 nikah	 olarak	 da,	 olmayarak	 da	 yaşayabilir.	 Ama	 çocuklar	 açısından	 düzenleme	

korunmalıydı.	Yani	yetişkinlere	karışmayabiliriz.	İster	dini	nikahlı	yaşa,	ister	resmi	nikahlı	

yaşa.

	 Yani	çocukların	dini	nikahla	evlendiriliyor	olması	16	yaşının	altında	da	evliliklerin	

yolunu	açtı.	Birçok	imam	korkuyordu	bu	nikahları	kıymakta.	Bu	bir	koruyucu	düzenlemeydi.	

Ama	şimdi	çocuklar	için	hiçbir	koruyucu	özelliği	de	kalmadı	orada.	Yani	yetişkinler	için	de	

kalabilir,	kalmayabilir	o	tartışılabilir	ama	çocuklar	için	mutlaka	kalmalıydı	diye	söylüyorum.	

Mültecilerle	ilgili	sorunlar	vardı,	hiçbirine	değinemedik.	O	zaman	teşekkür	ederim.

 Av.Bedriye	Kurtuluş	Türk:
	 Teşekkür	 ediyoruz,	 çok	 sağolun.	 Soru	 da	 alamıyoruz,	 süremizi	 çok	 aştık.	

Sağduyunuz	için	tekrar	teşekkürler.	
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DÖRDÜNCÜ	OTURUM

ÇOCUK	KORUMA	SİSTEMİNDE	SORUNLAR

	 Sunucu	Av.	Gözde	Uzsoy	:

	 İzmir	 Barosu	 ve	 Yaşar	 Üniversitesi	 işbirliğiyle	 düzenlenen	 ‘’Çocuk	 Ceza	 Adalet	

Sisteminin	 Güncel	 Sorunları’’	 konulu	 sempozyumumuzun	 ikinci	 gününde	 de	 bizlerle	

birlikte	olduğunuz	için	teşekkür	ederiz.	Şimdi,	ikinci	günün	ilk	oturumu	olan	sempozyumun	

dördüncü	 oturumun,	 ‘’Çocuk	 Koruma	 Sisteminde	 Sorunlar’’	 başlıklı	 oturumumuzu	

yönetmek	üzere	oturum	başkanı,	Yaşar	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dekanı	Sayın	Prof.	

Dr.	Ayşe	Havutçu’yu	davet	ediyorum.

	 Daha	sonra	konuşmalarını	yapmak	üzere	sırasıyla	Trabzon	Asliye	Ceza	Mahkemesi	

Hakimi	sayın	Murat	Aydın,	Çocuk	Mahkemesi	Psikoloğu	sayın	Okan	Lüleci	ve	eski	kamu	

denetçisi	ve	çocuk	haklarından	sorumlu	avukat	sayın	Serpil	Çakın’ı	davet	ediyorum.

Oturum	Başkanı
Prof.Dr.Ayşe	Havutçu

Yaşar	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dekanı

	 Çok	değerli	meslektaşlarım,	çok	kıymetli	hocalarım,	ikinci	günde	sizlerle	beraber	

olmak	 benim	 için	 bir	 onur.	 Yarın	 ilan	 edeceğimiz	 23	Nisan	Ulusal	 Egemenlik	 ve	 Çocuk	

Bayramı’nızı	 şimdiden,	 en	 içten	 dileklerle	 kutluyorum,	 daha	 nice	 Ulusal	 Egemenlik	 ve	

Çocuk	 Bayramlarına	 endişesiz,	 yarınlardan	 emin	 bir	 şekilde	 kutlamayı	 diliyorum.	 Bu	

oturumumuzda	 çok	 değerli	 konuşmacılarımız,	 katılımcılarımız	 var.	 Kendilerine	 söz	

vermeden	önce	kısaca	sizlere	 takdim	de	edeceğim.	Bu	oturumda,	Trabzon	Asliye	Ceza	

Mahkemesi	 Yargıcı	 Sayın	Murat	 Aydın,	 çocuk	mahkemesi	 psikoloğu	 Sayın	Okan	 Lüleci,	

eski	kamu	denetçisi,	çocuk	haklarından	sorumlu	Avukat	Serpil	Çakın,	sayın	meslektaşım,	

bizlerle	beraberler.	Şimdi	sözü	Murat	Aydın	beyefendiye	vereceğim,	konuşma	süreleriniz	

yirmişer	 dakikadır.	 Sonrasında	 bir	 yarım	 saatlik	 soru-cevap,	 tartışma	 faslımız	 var.	 Ben,	

sayın	Murat	Aydın	beyefendiyi,	 öncelikle	 söz	 vermeden	önce	 takdim	etmek	 istiyorum.	

Kendisi	 1971	Diyarbakır	 doğumlu.	Ortaöğretimini	Manisa	 Lisesi’nde,	 lisans	 eğitimini	 9	

Eylül	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi’nde,	 lisansüstü	eğitimini	de	Dicle	Üniversitesi	Sosyal	

Bilimler	 Enstitüsü’nde	 ceza	 ve	 ceza	muhakemesi	 hukuku	 anabilim	 dalında	 tamamladı.	
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Halen	 Gazi	 Üniversitesi	 Sosyal	 Bilimler	 Enstitüsü’nde	 kamu	 hukuku	 anabilim	 dalında	

doktora	eğitimine	devam	etmekte.	1995	yılında	adli	yargı	hakimi	olarak	atandı,	daha	sonra	

sırasıyla	 Gerger	 Cumhuriyet	 Savcılığı,	 Altıntaş	 hakimliği,	 Adana	 hakimliği	 ve	 Karşıyaka	

hakimliği	görevlerinde	bulundu.	12.7.2016	tarihinden	itibaren	Trabzon	Asliye	Ceza	Hakimi	

olarak	görev	yapmakta.	Avukatlık	Ücreti,	Kamu	Davası	Açılması	ve	İddianame,	Çocukların	

Cinsel	İstismarı	ve	Reşit	Olmayanla	Cinsel	İlişki	Suçu	isimli	kitapları	ve	çeşitli	dergilerde	

yayımlanan	makaleleri	bulunuyor.	Evli	ve	iki	çocuk	babasıdır.

Murat	Aydın
Trabzon	Asliye	Ceza	Mahkemesi	Hakimi

	 Teşekkür	 ederim	 hocam,	 günaydın.	 Bu	 salonda,	 başka	 bir	 şehirden	 gelerek	

konuşma	yapmak	benim	 için	ayrıca	keyifli.	Herkesi	saygıyla	selamlıyorum.	 İzmir	Barosu	

benim	aynı	zamanda	staj	yaptığım,	bir	gün	avukatlık	yaptığım	bir	baro.	Şimdi	çocuk	adalet	

sisteminde	 çocuğun	 korunması	 ve	 hukuk	 sisteminin	 sorunlu	 alanlarıyla	 ilgili	 birkaç	

açıklama	 yapmak	 için	 buradayım.	 Bir	 genel	 perspektif	 çizmek	 istiyorum	 öncelikle.	 Bir	

durum	tespiti	yapmak,	sorun	alanlarını	belirleyip	bu	sorun	alanlarına	dair	kendimce	çözüm	

önerilerini	sıralamak	istiyorum.	Şimdi	Türkiye’de	çocuk	kavramı	konusuyla	ilgili	çok	genel	

bir	değerlendirme	yapmak	aslında	bu	topluluk	bakımından	çok	gerekli	değil	ama	sadece	

şunu	söylemek	 isterim;	bizim	çocuk	adalet	sistemimizin	belki	de	en	temel	ve	en	doğru	

yaklaşımı,	18	yaşını	doldurmamış	olan	her	bireyi	çocuk	olarak	kabul	etmesidir	ki	bunların	

arasında	evlilik	nedeniyle	ergin	sayılanlar	ve	yasal	kararla	ergin	sayılan	çocuklar	da	var.	

Yani	 kendisi	 bir	 anne	 ya	 da	 baba	 olduğu	 halde,	 hukuk	 sistemimiz	 bakımından	 çocuk	

kavramı	içerisinde	dahil	olan,	statüsü,	durumu	çocukluk	içerisinde	kabul	edilen	kişiler	var.	

Bizim	çocuk	adalet	sistemimizin,	çocuğa	özgü	adalet	sisteminin	varlığı,	aslında	2253	sayılı	

kanunla	1979	yılından	beri	kabul	ettiğimiz	bir	şey.	Fakat	ilk	çocuk	mahkemesi	1983	yılında	

kuruldu.	 İlk	 kurulan	 çocuk	 mahkemeleri	 maalesef	 yaygınlaşamadı.	 Daha	 sonra	 2005	

yılında	5395	sayılı	çocuk	Koruma	Kanunu	yürürlüğe	girince,	biraz	daha	yaygınlaşan,	daha	

fazla	yerde	kurulan	çocuk	mahkemeleriyle	karşılaştık.	Fakat	bunlar	da	2007	yılına	kadar	

yeni	yerlere	açılmasına	rağmen	2007	yılından	sonra	çocuk	mahkemelerinin	kuruluşunda	

bir	durma	hatta	bir	geriye	gidiş	görüyoruz.	 İşte	 son	olarak	da	 İzmir’de	olduğumuz	 için	

İzmir	 örneğini	 vereyim,	 İzmir’de	 çocuk	mahkemelerinin	 sayısı	 azaltıldı.	 İzmir’de	 dokuz	

olan	çocuk	mahkemesi	sayısı,	önce	beşe	şimdi	de	üçe	indirildi.	Oysa	çocuğa	özgü	adalet	

sisteminin	 varlığı	 hem	 iç	 mevzuatımız	 bakımından	 hem	 taraf	 olduğumuz	 uluslararası	

sözleşmeler	 bakımından	 bir	 zorunluluktu.	 Çocukların	 yargılanmasında,	 ceza	 hukuku	

bakımından,	 çocuğa	 özgü	 bir	 sistem	 içerisine	 yargılanması	 temel	 prensip	 olarak	 kabul	

edilmiştir.	 Dolayısıyla	 bizim,	 her	 çocuğu	 kapsayan	 bir	 çocuk	 yargılama	 sistemimizin	

bulunması	ve	çocuğa	özgü	bir	adalet	sisteminin	olması	bir	zorunluluk	aslında.	Fakat	bu	

zorunluluğu	aradan	geçen	bunca	yıla	rağmen	maalesef	yerine	getiremedik.	Neden	çocuk	

adalet	 sistemini,	 genel	 ceza	 adalet	 sisteminden	 ayırıyoruz?	Çünkü	 çocuğa	özgü	 adalet	

sisteminin	 birkaç	 temel	 farklılığı	 var.	 Bunlardan	 en	 önemlisi	 çocuk	 adalet	 sisteminin	

temelden	bir	cezalandırıcı,	kefalet	ödetici	değil;	çocuğu	iyileştirici,	onarıcı,	çocuğun	suç	

tekrar	riskini	azaltıcı	ve	çocuğun	refah	seviyesini	yükseltici	bir	amaç	öne	çıkarır.	Fiili	değil,	

faili	yani	çocuğu	esas	alır,	çocuğu	odak	alır	ve	bu	çocuğu	suça	iten	nedenleri	tespit	edip	o	

nedenleri	 ortadan	 kaldırmayı	 amaçlar.	 Böyle	 söyleyince	 akla	 şu	 geliyor;	 çocuk	 hakları	

savunucuları	ya	da	çocuk	adalet	sisteminin	daha	iyi	olmasını	 isteyen	kişilere	yapılan	bir	

eleştiri	 karşımıza	 çıkıyor:	 ‘’Siz,	 çocukların,	 yaptığı	 fiiller	 karşısında	 bir	 yaptırıma	

uğramamasını	mı	istiyorsunuz?’’,	hayır,	biz,	çocukların	yaptığı	fiilleri	nedeniyle	yaptırıma	

uğramasını	istiyoruz,	fakat	bu	yaptırımın	fiiliyle	orantılı	olmasını	ve	cezalandırmayı	değil,	
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iyileştirmeyi	 hedeflemesini	 istiyoruz.	 Çünkü	 çocuğun	 cezalandırılması,	 çocuğun	 ve	

toplumun	 cezadan	 beklenen	 amacı	 sağlaması	 bakımından	 yeterli	 ve	 yerinde	 değildir.	

Dolayısıyla,	çocuğu	odak	alan,	fiile	değil	faile	odaklanmış	ve	çocuğu	cezalandırmayı	değil,	

iyileştirmeyi,	geliştirmeyi	hedefleyen	bir	çocuk	adalet	sistemi	temel	olarak	bulunmalıdır.	

Peki	o	zaman	bunu	sağlamanın	yolu	ne?	Bunu	sağlamanın	birinci	yolu,	çocuğu	tanımaktan	

geçer.	 Yani	 çocuk	 adalet	 sistemi,	 genel	 ceza	 adalet	 sisteminden	 farklı	 olarak	 çocuğu	

tanımayı	 ve	 çocuğun	 ihtiyaçlarını	 belirlemeyi,	 çocuğu	 suça	 iten	 nedenleri	 belirlemeyi	

hedefler.	Bunu	sağlayabilmenin	birinci	yolu	da	çocukları	geliştirilmesi	bakımından,	çocuğu	

tanıması	bakımından,	çocuk	adalet	sisteminde	var	olan	uzmanların	varlığıdır.	Hep	şunu	

söylerim,	bir	çocuk	mahkemesinde	hakim	bulunmasa	olur.	Ama	bir	çocuk	mahkemesinde	

sosyal	 çalışmacı	 yoksa,	 uzman	 yoksa	 o	 mahkemeye	 çocuk	 mahkemesi	 denemez.	 Bir	

yazarın	denetimli	serbestlik	kurumu	üzerinden	verdiği	örneği	ben	de	çocuk	mahkemeleri	

için	 uzmanlar	 bakımından	 değiştirerek	 sunarsam,	 bir	 oyunun	 futbol	 sayılabilmesi	 için	

orada	bir	sahaya,	bir	 topa	ve	 iki	 rakibe	 ihtiyaç	vardır.	Eğer	siz	sahayı,	 topu	ya	da	rakibi	

ortadan	kaldırırsanız,	onun	adına	futbol	deseniz	de	aslında	o	bir	futbol	oyunu	değildir.	

Çocuk	 mahkemelerinde	 de	 çocuk	 adalet	 sisteminde	 de	 uzmanları	 kaldırırsanız,	 ya	 da	

etkisizleştirirseniz,	o	mahkemenin	sadece	tabelasında	çocuk	mahkemesi	yazar.	O	yüzden,	

1979	 yılından	 beri	 var	 olmasına	 rağmen	 söylediğim	 şey	 şudur;	 Türkiye’de	 çocuk	

mahkemeleri	kurulmalıdır.	Türkiye’de	şuan	çocuk	mahkemeleri	değil,	 çocuk	asliye	ceza	

mahkemeleri	var.	Dolayısıyla	çocukları	esas	alan,	bir	çocuk	adalet	sistemini	kurabilmek	

için	 de	 uzmanların	 varlığı,	 uzmanların	 geliştirilmesi,	 etkinleştirilmesi,	 yetkinleştirilmesi	

önemlidir.	Peki	sorun	alanlarımız	ne	olabilir?	Bunlara	tekrar	değineceğim	ama	her	şeyden	

önce	bütün	çocukları	kapsayan	bir	çocuk	adalet	sistemimiz	yok	şuan.	Çocuk	mahkemelerinin	

yargı	 çevreleri	 oldukça	 sınırlı.	Örneğin	 İzmir	 için	bile	böyle.	 İzmir’de	 çocuk	mahkemesi	

bulunmasına	rağmen	eğer	çocuk	iddia	edilen	fiili	Karşıyaka	Yani	Girne	Bulvarı’nın	Medikal	

Park	Hastanesi	 tarafında	 işlerse,	Karşıyaka	Asliye	Ceza	Mahkemesi’nde	 yargılanır,	 ama	

yolun	 bu	 tarafında	 işlerse	 İzmir	 Çocuk	 Mahkemesi’nde	 yargılanır.	 Oysa	 çocuklar	 için	

çocuklara	 özgü	 adalet	 sisteminin	 kurulması,	 geliştirilmesi,	 yaygınlaştırılması	 gereklidir.	

2009	yılına	kadar	İzmir’de	bütün,	o	zaman	daha	küçük	sayılan	büyükşehir	belediye	sınırları	

içerisindeki	suçlar	çocuk	mahkemelerinde	görülürken	önce	metropol	icadı	çıkarıldı,	şimdi	

de	 çocuk	 mahkemelerinin	 sayısı	 azaltılarak	 çocukların,	 çocuk	 mahkemesinin	 dışına	

çıkarılması	eğilimi	giderek	arttı.	Fail	çocuk	olduğunda,	şüpheli	ya	da	sanık	çocuk	olduğunda	

çocuk	 mahkemesi	 yargılamasına	 dahil	 edilirken,	 mağdur	 çocuk	 olduğunda	 çocuk	

mahkemeleri	tamamen	devre	dışı	kalmaktadır.	Çünkü	mağdura	karşı	işlenen	fiillerin	faili	

eğer	yetişkinse	mağdurla	ilgili	dava,	genel	mahkemelerde	görülmekte.	Biz,	mağdurun	da	

çocuk	 olduğu	 durumda	 da	 davanın	 çocuk	 mahkemesinde	 görülmesi	 gerektiğini	

önemsiyoruz.	Çünkü	çocuklar	bakımından	çocuk	adalet	sistemi,	fail,	mağdur	ya	da	tanık	

bakımından	 bir	 ayrım	 yapmaz.	 Amacı	 çünkü	 çocuğu	 cezalandırmak	 değil,	 iyileştirmek,	

onun	refah	seviyesini	geliştirmektir.	Ülkemiz	bakımından	çocuk	adalet	sisteminin	yarattığı	

bir	 temel	 sorun	da	bir	 çocuk,	 bir	 yetişkinle	 suç	 işlediğinde	durum	daha	da	 vahim	hale	

gelmekte.	Bir	çocuk,	bir	yetişkinle	suç	işlediğinde	ve	bu	davayı	birlikte	görmek	gerektiğinde	

dava	 çocuk	 mahkemesinde	 değil,	 genel	 mahkemede	 birleşmektedir.	 Oysa	 bütün	

hukukçular	bilir	ki,	iki	sanıktan	birisi,	özel	ve	özgü	bir	yargılamaya	tabiyse	diğer	sanık	özel	

ve	özgü	yargılamanın	olduğu	yere	gider.	Örneğin,	sanık	yüce	divanda	yargılanıyorsa	diğer	

kişi	de	yüce	divana	gider.	Sanık	Yargıtay’da	yargılanacak	kişiyse	diğer	sanıkta	Yargıtay’daki	

yargılamaya	 tabi	 tutulur.	 Oysa	 çocuk	 söz	 konusu	 olduğunda	 bu	 durumun	 tam	 tersine	

çevrildiğini	 görüyoruz.	 Bir	 yetişkinle	 bir	 çocuk,	 birlikte	 suç	 işlediğinde	 çocukların	

yargılanmasının	yetişkin	mahkemesinde	olduğunu	görüyoruz.	Tabi	bir	adım	daha	gidersek,	

çocuklara	özgü	bir	adalet	sisteminin	olmamasıyla	ilgili,	ilk	derece	mahkemeleri	ve	çocuk	
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mahkemeleri	 bütün	 eksikliklerine	 rağmen	 kurulmakla	 birlikte	 istinaf	 mahkemelerinde	

çocuk	 dairesi	 bulunmamakta.	 Yargıtay’da	 çocuk	 mahkemesi	 bulunmamakta.	 Oysa	

çocuğun,	yargılanma	süreçlerinin	tamamında	çocuğa	özgü	bir	adalet	sisteminin	içerisinde	

bulunması	 yasal	 bir	 zorunluluktur	 ve	 uluslararası	 sözleşmelerin	 yükümlülüğüdür.	

Dolayısıyla	 soruşturma	 aşamasında	 da	 kovuşturma	 aşamasında	 da	 kanun	 yolu	

mahkemesinde	de	çocuklara	özgü	mekanizmaların	kurulmuş	olması	gerekir.	Diğer	temel	

sorunumuz,	çocuk	adalet	sisteminin	hızlı	ve	etkin	olmamasıdır.	Buna	ister	olmaması	deyin	

ister	 olamaması	 deyin,	 maalesef	 yargılama	 sürelerinin	 uzun	 olduğunu	 tutuklama	

tedbirinin	 neredeyse	 hiç	 uygulanmaması	 gereken	 çocukların	 yaygın	 şekilde	 tutuklama	

tedbirine	uğradığını	 ve	 tutuklama	 tedbirinin	de	uzun	 tutukluluk	 süresiyle	karşı	 karşıya	

olduğunu	görüyoruz.	Maalesef	çocuklar	tutuklanabilmekte,	tutuklamayla	ilgili	bildiğimiz,	

hepimizin	 çokça	 eleştirdiği	 olumsuz	 kültür,	 çocuklar	 bakımından	 da	 yaygın	 şekilde	

sürmekte.	 Salt	 tutuklamayla	 kalınmamakta,	 tutuklu	 çocuklar,	 çocuklara	 özgü	 eğitim	

evlerinde,	 çocuklara	 özgü	 infaz	 kurumlarında	 tutulmayıp	 tutukevlerinde	 ya	 da	

cezaevlerinin	 çocuklara	 mahsus	 koğuşlarında	 barındırılmakta.	 Dolayısıyla	 da	 çocuğun	

cezaevi	 ortamında	 hiç	 değilse	 iyileştirilmesiyle	 ilgili	 tedbirlerin	 neredeyse	 hiçbiri	

uygulanamamaktadır.	Bugün	sanılanın	aksine	hükümlü	çocuk	sayısı	500’ün	altındadır	ama	

tutuklu	 çocuk	 sayısı	 3	 binin	 üzerindedir.	 Çocuklar	 tutukevlerinde	 büyümekte	 hükümlü	

hale	geldiklerinde	de	sen	artık	çocuk	değilsin	eğitim	evine	gidemezsin	denerek	yetişkin	

cezaevlerinde	tutulmaya	devam	etmektedir.	Dolayısıyla	çocukların	zaten	var,	kötü	olan	

tutuklamadan	kaynaklanan	olumsuzlukları	katlanarak	artmakta.	Başta	da	söylediğim	gibi	

çocuk	 mahkemelerinin	 yeterli	 sayıda	 olmaması	 ve	 yeterli	 yetkinlikte	 uzmanlarının	

bulunmaması	temel	sorunlarımızdan	birisi.	Bugün	hala	her	çocuk	mahkemesinde	yeteri	

kadar	uzman	bulunmamakta,	var	olan	uzmanlara	yoğun,	 çok	 fazla	 iş	 yükü	verilerek	bu	

uzmanların	her	biri	birbirinden	özel	olan	tek	ve	biricik	olan	çocuğa	özgü	bir	sosyal	inceleme	

yapması	yerine,	kes-yapıştır-	kopyala	şeklinde	sosyal	 inceleme	raporlarıyla	karşı	karşıya	

kalıyoruz.	 Oysa	 çocuk	 mahkemelerinde	 bulunan	 uzmanların	 yargılama	 içerisindeki	

fonksiyonları	 çocuk	 adalet	 sistemi	 için	 turnusol	 kağıdıdır,	 belirleyicidir.	 Eğer	 uzmanlar	

etkin	 bir	 görev	 yapamıyorlarsa	 ve	 yetkin	 bir	 şekilde	 çocuklara	 özgü	 tedbirler	

öneremiyorlarsa	 o	 zaman	 o	 mahkeme,	 genel	 bir	 ceza	 mahkemesinden	 farklı	 değildir.	

Çocuk	mahkemelerinde	var	olan	yargılama	kültürüyle	de	ilgili	birkaç	şey	söylemek	isterim.	

Ülkemizde	yargılama	kültürüyle	ilgili	söylenecek	çok	şey	var	elbette.	Adil,	dürüst	ve	etkin	

bir	yargılama	yapamadığımız	ortada.	Yargının	tarafsızlığı	ve	bağımsızlığı	ile	ilgili	sorunlar	

zaten	 herkesin	 bildiği	meseleler.	 Ama	 söz	 konusu	olan	 çocuk	mahkemeleri	 olduğunda	

durum	daha	da	 ağırlaşmakta.	 Çocuk	mahkemeleri	 ilk	 kurulduğu	 zaman,	 artık	 görevine	

ihtiyaç	kalmadığı	düşünülen	devlet	güvenlik	mahkemesi	hakimleri	çocuk	mahkemelerine	

yönlendirildi.		Devlet	güvenlik	mahkemesinde	çalışan	cumhuriyet	savcıları	çocuk	suçlarını	

soruşturan	 bürolarda	 görevlendirildi.	 Şimdi	 de	 durum	 değişmiyor,	 dün	 asliye	 ticaret	

mahkemesi	hakimi	olan	birisi	bugün	çocuk	mahkemesi	hakimi,	dün	ağır	ceza	mahkemesi	

başkanı	ya	da	hakimi	olan	birisinin	bugün	çocuk	mahkemesi	hakimi	ya	da	savcısı	olduğunu	

görebiliyoruz.	Çünkü	ülkemizde	hakimler	için	herhangi	bir	görev	teminatı,	uzmanlık,	etkin	

çalışma,	birikiminden	yararlanma	gibi	bir	kültür	yok.	Dolayısıyla	 iyi	kötü	kurulmuş	olan	

çocuk	 mahkemelerinin	 hakimlerine	 ve	 savcılarına	 yönelik	 eğitimlerle	 bu	 eksiklikleri	

giderilse	de	bir	hafta	sonra	bu	hakimin	başka	bir	mahkemede	örneğin	aile	mahkemesinde	

ya	da	asliye	hukuk	mahkemesinde,	asliye	ceza	mahkemesinde	hakim	olduğunu	görüyoruz.	

2005	yılından	beri	yürürlükte	olan	kanun	gereğince	atanan	az	sayıda	çocuk	mahkemesi	

hakimi	var,	bunlardan	benim	bildiğim	sadece	üç	tanesi	12	yıldır	aralıksız	çocuk	hakimliği	

sürdürüyor.	Diğer	tamamı	artık	çocuk	hakimi	değil.	Dolayısıyla	birikimin	sonraki	kuşaklara,	

sonraki	dosyalara	aktarılması	da	mümkün	olmuyor.	Her	defasında	eğitimler	yapıldığında,	
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yani	 artık	 kanımız	 kuruyor	 çocuk	 tanımından	başlıyoruz	 tekrar	 çocuk	hakimleriyle	 ilgili	

konuşmaya.	Oysa	aradan	12	yıl	geçti	ve	bu	yasaya	artık	yeni	demeye	utanıyoruz,	çünkü	12	

yaşında	 bu	 yasa.	 12	 yaşındaki	 bir	 yasayı	 uygulayacak	 olan	 hakime	 ‘’Çocuk	 nedir?’’	 diye	

eğitime	başlamak	çok	üzüntü	verici.	Dolayısıyla	yargılama	kültürünün	bu	şekilde	gelişmiş,	

buna	yönlenmiş	bir	çocuk	mahkemesi	hakiminin	fiili	değil,	faili	odak	alması	da	neredeyse	

imkansız	 oluyor.	 O	 hakim,	 o	 mahkemenin	 hakimi	 yine	 her	 zamanki	 gibi	 olayın	 nasıl	

olduğunu	anlamaya,	bunun	hukuki	nitelendirmesini	yapmaya	ve	cezayı	bireyselleştirmeye	

odaklanıyor.	Neredeyse	korumayla	ilgili	mekanizmalar	hiç	işletilmiyor.	İşte	sonuç	olarak	

İzmir’de	 yapılan	 çocuk	 mahkemelerinin	 azaltılmasında	 da	 benzer	 durum	 var.	 Çocuk	

mahkemelerinin	 iş	 yükü	 hesaplanırken	 kaç	 ceza	 davasına	 baktığı	 sorgulanmakta	 kurul	

tarafından.	Oysa	çocuk	mahkemelerinin	asıl	iş	yükü	kaç	ceza	davasına	baktığı	değil,	kaç	

çocukla	ilgili	koruyucu-önleyici	tedbir	kararı	verdiği	ve	bu	tedbir	kararlarının	bu	çocuğu	18	

yaşına	kadar	ne	kadar	takip	edebildiğidir.	Bu	 işler	çocuk	mahkemesinin	değişik	 işinden	

öteye	gidemiyor	maalesef.	Oysa	çocuk	mahkemelerinin	esas	işidir	çocukların	korunmasını	

sağlamak.	Bir	bu	şekilde	yargılama	kültürü	gelişmiş,	yargılama	kültürü	bir	ceza	mahkemesi	

yargılama	kültürü	olan	bir	çocuk	mahkemesi	hakiminin	çocuğun	korunma	ihtiyacını	fark	

etmesi	de	aslında	beklenemiyor.	Çünkü	o	hakim,	söylediğim	gibi	oluş	üzerine	bir	tartışma	

yapan,	delilleri	ele	alan,	deliller	üzerinde	bir	yargılama	sürdüren	hakim,	bu	çocuğun	nasıl	

bir	 ihtiyacı	 var,	 ne	 yaparsak	 bu	 çocuk	 tekrar	 suç	 riski	 ile	 karşı	 karşıya	 kalmaz	 bunu	

anlayabilecek	durumda	olmuyor	maalesef.	Uzman	arkadaşlara	da	 ‘’Canım	n’olacak	sizin	

de	 yazdığınız	 alt	 tarafı	 bir	 SİR,	 bunu	 da	 hazırlayıp	 getiriver	 iki	 günde’’	 denebiliyor.	 Bir	

çocuk	mahkemesinde	çalışan	bir	uzmandan	ayda	30,	40	,50	tane	sosyal	inceleme	raporu	

bekleniyor.	Oysa	bir	 sosyal	 çalışma	görevlisinin	 ayda	hazırlayabileceği	 sosyal	 inceleme	

raporu	maksimum	3	bilemediniz	5’tir.	Oysa	30,	40,	40	gibi	 sayılarda	 rapor	hazırlamaya	

çalışıyor	bu	arkadaşlar.	Peki,	bu	ihtiyacı	fark	edemeyince	çocuk	mahkemesi	hakiminin	bu	

ihtiyacı	hızlı	şekilde	sonuçlandırması	mümkün	mü?	Bu	da	mümkün	olmuyor	çünkü	davanın	

ne	olduğunu	anlamaya	çalışan,	ceza	hukuku	bakımından	ne	olduğunu	anlamaya	çalışan	

hakim,	bu	çocuğun	korunma	ihtiyacı	için	hemen	bir	tedbir	alması	gerektiğini	fark	edemiyor	

ya	da	bunun	nasıl	 yapacağını	 bilemiyor.	Daha	üzücü	 ve	 vahim	olan	 şey	 şudur;	 pek	 çok	

meslektaşımdan	bunu	duyuyorum	ve	her	seferinde	de	kendilerini	şiddetle	eleştiriyorum	

yine	burada	da	kendilerini	eleştirmek	isterim.	Şöyle	sözlerle	karşılaşıyoruz,	bunu	pek	çok	

meslektaşım	da	duymuştur;	‘’Siz	bunu	tanımazsınız,	bu	otuzuncu	kere	buraya	geliyor,	bu	

çocuk	suç	makinesi	olmuş	artık	hakim	bey,	siz	ne	anlatıyorsunuz?’’	diyorlar.	Ben	onlara	

şunu	 söylüyorum;	 bir	 çocuğun	otuzuncu	 kere	 sizin	 önünüze	gelmesine	 ilişkin	 eleştiriyi	

kime	 yapıyorsunuz?	Bu	 eleştiri	 çocuğa	mı	 size	mi	 sisteme	mi	 savcıya	mı	 polise	mi?	Bir	

çocuk	29	kere	geldiğinde	her	seferinde	çocuğa	özgü	mekanizmayı	uygulamayan	sizler,	30.	

kere	geldiğinde	neden	şaşırıyorsunuz	ki?	Suyu	22	derece	oda	sıcaklığında,	deniz	seviyesi	

basıncında	 100	 dereceye	 çıkarırsanız	 her	 seferinde	 kaynayacaktır.	 Sizin	 her	 seferinde	

kaynadığına	şaşırmanız	şaşırtıcıdır.	Şaşırtıcı	olan	suyun	kaynaması	değil.	Bu	çocukla	ilgili	

ihtiyacı	 fark	 etmezseniz,	 bununla	 ilgili	 tedbirleri	 bir	 an	 önce	 almazsanız,	 o	 çocuk	 aynı	

koşullarla	 aynı	 durumla	 karşılaştığında	 aynı	 tepkiyi	 verecek	 ve	 yine	 karşınıza	 suç	 faili	

olarak	çıkacaktır.	Tabi	var	olan	durumda	bu	sorunu	dile	getirmek	ne	kadar	mümkün	hani	

bu	 kadar	 temel	 derdimiz	 varken	 bunu	 söylemek	 çok	mu	 hayalci	 olacak	 ama	 söylemek	

zorundayız	 tabi.	 Türkiye’de	 ceza	 sorumluluk	 yaşı	 düşüktür.	 2005’e	 kadar	 11	 olan	 ceza	

sorumluluk	 yaşı	 12’ye	 çıkarılmıştır.	 Biz	 bu	 çocuklarla	 ilgili	 ceza	 sorumluluk	 yaşının	

başlangıcının	hiç	değilse	15	olmayı	gerektiğini	 savunuyoruz.	Hiç	değilse	bunu	özellikle	

söylüyorum	15	olmasını	 savunmuyor,	hiç	değilse	15	olmasını	 savunuyoruz.	Çünkü	artık	

bilinen	gerçekler,	bilimsel	gerçekler	bize	şunu	gösteriyor;	bir	kişinin	 iyi	ve	kötüyü	ayırt	

etme	konusundaki	muhakeme	yeteneğinin	oluşmaya	başladığı	dönemdir	12-25	yaş	arası.	
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Gelişmesini	 bitirdiği	 dönem	 değildir,	 başladığı	 dönemdir.	 Gerek	 dünyevi	 adalet,	 gerek	

uhrevi	 adalet,	 ilahi	 adalette	 cezalandırmanın	 temel	 mantığı	 şudur;	 faile	 iyiyle	 kötü	

arasındaki	 tercihi	 yapma	 yetisini	 sahip	 olduğu	 halde	 kötüyü	 seçmesi	 nedeniyle	 biz	

cezalandırmaya	 gideriz.	 Haksızlık	 bilinci.	 Oysa	 12-15	 yaş	 arasındaki	 bir	 çocuğun	 iyi	 ve	

kötüyü	 seçmek	 konusundaki	 gelişimi,	 bilişsel	 gelişimi	 henüz	 tamamlanmamıştır.	

Diyeceksiniz	ki	bunun	tamamlanmadığı	40	yaşındaki	kişiler	de	var,	doğru	ama	çocuklar	

bakımından	 bu	 neredeyse	 kesindir.	 Dolayısıyla	 ceza	 sorumluluk	 yaşını	 yükseltmemiz	

gerekir.	Tabi	bunu	söyleyince	İzmir’in	deyimiyle	söyleyeyim,	bazılarının	gözleri	boyoz	gibi	

açılıyor,	 aman	 efendim	 bu	 çocukları	 suçta	 kullanırlar,	 terör	 örgütleri	 kullanır,	 işte	 suç	

örgütleri	kullanır,	dediklerinde	ben	onlara	şunu	söylüyorum;	çocukları	suçta	kullanan	kaç	

kişiyi	cezalandırdınız	bu	güne	kadar?	Çocukları	suçta	kullanılmasınlar	diye	cezaevine	mi	

kapatmayı	 mı	 öneriyorsunuz?	 Öneriniz	 bu	 mu?	 Emin	 olun	 o	 çocukları	 cezaevine	

kapattığınızda	o	çocukları	suçta	kullanacak	olanlar	başka	çocuklar	bulacaktır.	Çünkü	siz	o	

sorunu	 orada	 halletmediğiniz	 zaman,	 unsurlar	 üzerinden	 hareket	 ettiğiniz	 zaman,	

sonuçlar	üzerinden	hareket	ettiğiniz	zaman	durumda	bir	değişikli	olmayacak.	Dolayısıyla	

ceza	sorumluluk	yaşının	15’e	yükseltilmesiyle	ilgili	önerimiz	ceza	sorumluluğu	bulunmayan	

çocukların	bugün	yapıldığı	üzere	hiçbir	tedbire	tabi	tutulmayıp,	veliye	teslim	adı	altında	

ne	 olduğunu	 benim	 hala	 anlayamadığım,	 güya	 koruma	 tedbiri	 ve	 koruma	 kararıyla	

geçiştirilmesi	değildir.	Çünkü	suç	tekrar	riskini	önlemek	amacıyla	gereken	bütün	önlemleri	

almayıp	sadece	ceza	sorumluluğu	üzerinden	madem	ki	ceza	sorumluluğu	yok,	gitsin	evine	

derseniz,	o	çocuk	tekrar	suç	işleyecek.	12-15	yaş	olan	ceza	sorumluluğunu	arttırmadığınız	

gibi	12-15	yaş	arasındaki	ceza	sorumluluğunun	var	olup	olmadığına	ilişkin	tespitleriniz	de	

bilimsel	 esaslara	 uygun	 değil.	 Neredeyse	 yüzde	 95’in	 üzerindedir,	 ‘’Türkiye’de	 ceza	

sorumluluğu	 var	 mı?’’	 sorusu	 sorulan	 çocuklara	 evet	 vardır	 cevabı	 verilir.	 Ya	 bizim	

çocuklarımız	çok	gelişmiş	ya	da	bir	şeyleri	yanlış	yapıyoruz.	14	yaşındaki,	13	yaşındaki,	12	

yaşındaki	 bir	 çocuğa,	 ceza	 sorumluluğu	 bulunmadığına	 ilişkin	 değerlendirmeyi	 yapan	

hakim,	çoğu	kez	ayaküstü	düzenlenmiş	bir	adli	tıp	raporuna	ve	az	önce	söylediğim	kötü	

çalışma	koşullarına	mahkum	edilmiş	olan	uzman	arkadaşların	binbir	güçlükle	yapabildikleri	

kadarıyla	yaptıkları	bir	rapora	dayanmaktadır	ve	bir	sonuca	varamıyor.	Dolayısıyla	12-15	

yaş	 arasındaki	 çocukların	 da	 neredeyse	 tamamının	 ceza	 sorumluluğunun	 var	 olduğu	

sonucuyla	 karşı	 karşıyayız.	 Dolayısıyla	 da	 uygun	 bir	 tepki	 vermiyoruz.	 Peki,	 ceza	

sorumluluğu	 var	 dediğimiz	 çocuklar	 bakımından	 seçeneğimiz	 ne?	 2005	 yılında	 büyük	

umutlarla	kabul	ettiğimiz	yeni	ceza	adalet	sistemimiz	bu	alanı	boş	bıraktı.	Yani	bir	çocuğa	

suçu	 işlediği	belirlenen	ve	ceza	sorumluluğunun	var	olduğu	belirlenen	bir	çocuğa	ceza	

yaptırımı	 uygulamaktan	 başka	 bir	 seçenek	 yok	 kanunda.	 Var	 olan,	 belirlenen	 cezai	

seçenekleri	 çevirmek	 var.	 Hapis,	 erteleme,	 paraya	 çevirme,	 hükmü	 geri	 bırakma	 gibi	

seçenekler	 var.	 Ama	 onların	 hepsi	 cezalandırmadan	 sonra.	 Oysa	 istenen,	 çocuğa	 ceza	

yerine	 güvenlik	 tedbiri	 verebilmektir.	 Ceza	 sorumluluğu	 var	 olan	 çocuğa	 ceza	 yerine	

güvenlik	 tedbiri	 verebilmektir.	 Ya	 da	 başlıca	 seçenekler,	 yeni,	 onarıcı	 seçenekler	

bulabilmeliyiz.	Çünkü	bu	toplumun	büyük	bir	kesimi	çocuklarına	önem	verir.	Bu	toplum	

her	şeye	rağmen	çocuklarının	eğitimine,	gelişimine	önem	verir.	Neredeyse	hiç	kimse	bir	

çocuk	 suç	 işledi	 diye	 uzun	 süre	 cezaevinde	 kalmasını	 istemez.	 Ama	 istenen	 şudur,	 bu	

çocuğun	 tekrar	 tekrar	 suç	 işlemesi	 de	 önlenmelidir.	 Çocukların	 tekrar	 tekrar	 suç	

işlemesinin	 önleyen	 bir	 sistemi	 toplum	 isteyecektir.	 Yani	 çocuğu	 cezalandırmayı	 değil,	

iyileştirmeyi	destekleyecektir.	Toplum	bu	durumda	da	bize	sadece	şunu	soracak;	tamam	

ceza	vermeyelim	ama	bu	çocuğa	ne	yaptınız,	bu	çocuğa	ne	karşılık	verdiniz?	Bu	çocuğun	

tekrar	 suç	 işlemeyeceğinden	 emin	 olabilecek	 miyiz?	 O	 zaman	 önerilerle	 ilgili	 şunları	

söylemek	isterim,	bu	kadar	eleştiri	yaptıktan	sonra	ne	yapabiliriz?	Öncelikle	bu	önerileri	

ikiye	ayırmak	 istiyorum,	bir	yasa	değişikliği	gerekmeyen	değişiklikler,	öneriler.	Bir	kere	
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çocuk	 hakimliklerini	 faaliyete	 geçirmeliyiz,	 çocuk	 mahkemelerinden	 ayrı	 olarak	 çocuk	

hakimliklerini	 faaliyete	 geçirmeliyiz.	 Hiç	 değilse	 büyük	 merkezlerde.	 Yani	 çocuğun	

cezalandırılmasına,	 suçuna	 yönelik	 olarak	 değil,	 onu	 korumaya	 odaklanan	 bir	 çocuk	

hakimliği	 sistemini	 kurmalıyız.	 Yeterince	 yetkinlikte	 uzman	 ve	 yargı	 mensubu	

bulundurmalıyız	ve	elbette	çocuk	birimlerini	 jandarma	başta	olmak	üzere	bölge	adliye	

mahkemelerinde,	Yargıtay’da	ve	diğer	birimlerinde	çünkü	başka	birimler	de	işe	karışıyor,	

bunları	da	geliştirebilmeliyiz.	Koruyucu	ve	destekleyici	tedbir	kararlarının	verilme	sürecini	

güçlendirmeliyiz.	Bunun	için	uzmanlara	çok	ihtiyacımız	var.	Uzmanların	etkin	bir	şekilde	

çalıştırılması	 biz	 hukukçular	 için	 temel	 görevdir.	 Özellikle	 avukat	 meslektaşlarımın,	

müvekkili	olan	çocukların	hakkında	rapor	düzenleyen	uzmanların	iyi	bir	rapor	hazırlamasını	

sağlayacak	mekanizmaları	 sağlaması	 için	mahkeme	üzerinde	baskı	oluşturması	gerekir.	

Ve	yasa	değişikliği	gerektirenler	de	şunlar,	onları	da	söyleyeceğim	kısaca.	Ceza		sorumluluk	

yaşı	öncelikle	yükseltilmelidir	ve	ceza	sorumluluğu	olmayan	çocuklar	bakımından	farklı	

mekanizmalar	geliştirmeliyiz.	Yaptırımlar	çeşitlendirilmeli,	ceza	dışı	seçenek	yaptırımlar	

bizim	 için	 temel	olmalıdır.	Ceza	mahkemesi	 için,	herkes	 için	bir	 tedbir	olarak	karşımıza	

çıkan	tutuklama.	Önerim	şudur,	tutuklama	çocuklar	bakımından	neredeye	yasaklanmalıdır,	

açık	şekilde	yasaklanmalıdır.	Çocuklar	söz	konusu	olduğunda	çocukların	tutuklanmasına	

ilişkin	tedbirler	neredeyse	yasaklanmalıdır.	Son	olarak	şunu	da	söylemek	istiyorum,	çocuk	

adalet	 sisteminin	 temel	 belirleyici	 olan	 unsuru	 çocuğun	 iyileştirilmesidir,	 bunu	 kabul	

etmek	zorundayız	önce.	Çünkü	biz,	13	yaşındaki	bir	çocuğa	verdiğimiz	cezayla	o	çocuğu	

iyileştiremiyoruz.	Hoş,	artık	verdiğimiz	bir	cezanın	uygulanması	da	yok.	15	Temmuz	2016	

tarihinden	önce	suç	işlendiğinde	failin	aldığı	ceza	5	yıl	ise	failin	cezaevinde	kaldığı	süre	6	

aydır.	4	yıl	 ceza	alan	bir	 failin	cezaevinde	kalma	süresi	 sıfırdır.	Giriş	 çıkış	yapar	sadece.	

Zaten	verdiğimiz	cezanın	uygulandığı	yok.	Yani	bu	cezadan	vazgeçin	dediğimizde	de	öyle	

aman	aman	bir	değişiklik	yapmaktan	da	bahsetmiyoruz.	Yani	istediğimiz	şudur;	çocuklar	

için	 cezalandırıcı	 değil,	 onarıcı,	 çocuklar	 için	 iyileştirici	 fiillerine	 uygun	 tepki	 veren	 bir	

mekanizma	kurmalıyız.	Bunu	kurmak	için	pek	çok	şey	yapmalıyız	ama	burada	uygulayıcılar	

olduğumuz	için	şunu	söylemek	isterim;	hiç	değilse	kanunun	var	olduğu,	var	olan	kıt	da	

olsa	var	olan	imkanlarını	zorlamalıyız.	‘’Böyle	gelmiş,	böyle	gitmez’’	demeliyiz.	Hiç	değilse	

23	 Nisan	 nedeniyle	 çocuklarımıza	 hiç	 değilse	 1	 haftalığına	 bu	 görevimizi	 yerine	

getirmeliyiz.	 Ben	 buradaki	 hukukçulara	 şunu	 rica	 ediyorum,	 hiç	 değilse	 23	 Nisan	

haftasında,	bu	Nisan	ayı	çıkmadan,	bu	30	Nisan	gelinceye	kadar	hiç	değilse	bir	dosyada	

çocuğa	özgü	yargılanmayla	ilgili	bir	talep	ya	da	bir	karar	ya	da	bir	işlem	vermeliyiz.	Çünkü	

şunu	göreceğiz,	bütün	bunları	yaptığımızda,	anlayacağız	ki	dünyayı	güzellik	kurtaracak	ve	

bir	çocuğu	korumakla	başlayacak	her	şey.	Teşekkür	ederim.

	 Prof.Dr.Ayşe	Havutçu:
	 Değerli	Murat	beye	çok	çok	teşekkür	ederiz.	Süresini	de	çok	aşmadan,	süresine	

riayet	 ederek	 konuşmasını	 tamamladı.	 Çok	 önemli	 mesajlar	 verdi	 kendisi.	 Çocuk	 ceza	

adalet	 sistemimizin	 amacı	 çerçevesinde	 yapılması	 gerekenler,	 önemlerini	 söyledi.	

Özellikle	benim	çok	dikkatimi	çeken	öteden	beri	mahkemelerin	uzmanlaşmamasına	karşı	

çok	eleştirel	bir	bakış	açım	vardı.	Yıllarca	ağır	cezada	çalışan	bir	hakim	bir	bakıyorsunuz	

tüketici	 mahkemesine	 bir	 anda	 hakim	 atanabiliyor.	 Bir	 anda	 kendisi	 de	 ne	 olduğunu	

anlayamıyor.	Dolayısıyla	bu	uzman	konusu	gerçekten	önemli	ve	çocuk	mahkemelerinde	

çalışan	yargıçların,	savcı	ve	avukatların,	emeklilik	süresi	gelenlerin	bu	şekilde	atanması	

gerçekten	bir	facia.	Bu	tespitler	ve	önerileri	kendisine	teşekkür	ederiz.	Keyifle	dinledik	

kendilerini.

	 Şimdi	 ikinci	 konuşmacımız,	 İzmir	 4.	 Çocuk	 Mahkemesi	 Uzman	 Psikologu	 Okan	

Lüleci.	Kısaca	kendisini	tanıtmak	isterim.	1984	Eskişehir	doğumlu.	 İlk	ve	ortaöğretimini	
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Kastamonu’da	 tamamlamış,	 Ege	 Üniversitesi	 Edebiyat	 Fakültesi	 Psikoloji	 bölümünden	

mezun	 olduktan	 sonra	 9	 Eylül	 Üniversitesi	 Eğitim	 Bilimleri	 Enstitüsü	 Aile	 Eğitimi	 ve	

Danışmanlığı	 anabilim	 dalında	 yüksek	 lisans	 yapmıştır.	Özel	 sektörde	 ve	 Söke	Adliyesi	

çocuk	mahkemesi,	 Diyarbakır	 Askeri	 Hastanesi	 ve	 kamu	 kurumlarında	 psikolog	 olarak	

görev	yapmış,	halihazırda	İzmir	Adliyesi	4.	Çocuk	Mahkemesinde	uzman	psikolog	olarak	

görevini	sürdürmektedir.	

Psikolog	Okan	Lüleci
İzmir	Adliyesi

	 Günaydın,	 İzmir	4.	Çocuk	Mahkemesi	psikoloğu	olarak	 tanıtıldım	ama	4.	Çocuk	

Mahkemesi	 kapatıldı.	 Ben	 de	 size	 İzmir	 Adliyesi	 psikoloğu	 olarak	 artık	 sesleneceğim.	

Çocuk	 adalet	 sisteminin	 güncel	 sorunu	 derken	 en	 güncel	 sorunum	 şuanda	 çocuk	

mahkemelerinin	kapatılmış	olması.	Hatta	şöyle	bir	dedikodu	var	gerçek	olup	olmadığını	

bilmiyoruz,	 şimdi	 ağır	 ceza	mahkemeleri	 açılacak	 İzmir	 Adliyesi’nde	 hatta	 şuan	 yapımı	

sürüyor.	42-43	Asliye	Ceza	Mahkemesi	ve	4-5.	Çocuk	Mahkemesi	bunun	yanında	2	çocuk	

ağır	 ceza	mahkemesi	 kapatıldı.	 Şimdi	42-43	Asliye	Ceza	ve	4-5.	Çocuk	Mahkemelerinin	

yerine	ağır	 cezalar	 yapılıyor.	 İki	mahkeme	yıkılarak	 tek	mahkeme	haline	döndürülüyor.	

İnsanın	 içinden	 şey	 geliyor	 yani	 hakikaten	 acaba	 ağır	 cezaya	 yer	 açmak	 için	mi	 çocuk	

mahkemesi	kapatılıyor	diye.	İnsan	şüpheleniyor	tabi	ama	kurum	çalışanı	olduğumuz	için	

bu	sadece	şüpheyle	kalmakta.	Bu	aslında	sistemin	kendi	 içinde	çocuk	adaletine	bakışı,	

çocuğa	 bakışı	 zaten	 bu	 noktada	 sıkıntı	 olduğunu	 gösteriyor.	 Çocuk	mahkemelerinin	 iş	

yükünün	azlığı	nedeniyle	kapatıldığı	söyleniyor.	Ama	çocuk	mahkemeleri	hatta	bize	gelen	

müfettişlerden	de	ben	çok	iyi	biliyorum,	çocuk	mahkemesine	sadece	ceza	dosyası	olarak	

sistem	bakıyor.	Kaç	dosyası	var,	kaç	karar	çıkmış,	bir	önceki	 seneden	kaç	karar	 sonraki	

seneye	yansımış	tek	bakılan	bakış	açısı	bu.	Ama	çocuk	mahkemesini	diğer	mahkemelerden	

farklı	 kılan,	 diğer	 mahkemelerden	 bizi	 ayıran	 bir	 şey	 olması	 lazım,	 o	 da	 bizim	 tedbir	

dosyalarımız.	 Yani	 biz	 bu	 çocukları	 cezalandırmanın	 yanında	 bir	 şeyler	 yapıyoruz,	 o	

çocuklara	 başka	 şeyler	 de	 yapıyoruz	 ki	 bize	 çocuk	 mahkemesi	 desinler.	 Yani	 çocuk	

mahkemesi	 18	 yaşının	 altındaki	 yargılanan	 kişileri	 sadece	 orada	 çocuk	mahkemesinde	

yani	tek	bakış	açısı	bu.	Hani	‘’18	yaşının	altındaysa	çocuk	mahkemesinde	yargılanır’’	hayır,	

çocuk	mahkemesi	aynı	zamanda	ceza	sisteminin	yanında	onarıcı	adaleti	de	öngörüyor.	Bir	

takım	tedbir	kararlarıyla	çocuğun	topluma	kazandırılması	noktasında	işbirliği	yapar.	Fakat	

bize	 gelen	 aynı	 şekilde	 biz	mesela	 senelerdir,	 müfettiş	 gelmiştir,	 bir	 kere	 de	 beni	 bir	

müfettiş	 çağırıp	 da	 ‘’Ya	 sen	 burada	 ne	 iş	 yapıyorsun?’’,	 ‘’Gel	 bakalım	 tedbir	 kararları	

nerede?’’,	‘’Sen	bunların	notunu,	sayısını	tutuyor	musun?’’,	‘’Kaç	tane	çocuğa	uyguladın?’’,	

‘’Mahkemeniz	kaç	tane	bu	kararları	uyguladı?’’	soran	olmadı.	Bugüne	kadar	ben	müfettiş	

görmedim.	 Yine	 kararlar	 reddedilirken	 ve	 çocuk	mahkemeleri	 kapatılırken	 tek	 bakılan	

nokta	 -yine	 hakimler	 daha	 iyi	 bilir	 ama-	 ceza	 sayısı,	 dosya	 sayımız.	 Tedbir	 kararlarımız	

bizim	hiç	yok	gibi.	Sayıldığına	daha	şahit	olmadım.	Buna	nasıl,	buna	ben	işin	içinde	psikolog	

gözüyle	 bakıyorum,	 bizzat	 hani	 hakim	 noktasında	 işe	 hakim	 değilim	 fakat	 takip	 etmiş	

olduğum	 2009’dan	 beri	 çocuk	 adalet	 sisteminde	 psikolog	 olarak	 çalışıyorum,	 2010	

yılından	 beri	 de	 4.	 Çocuk	 Mahkemesinde	 çalışıyorum.	 Tedbir	 dosyalarımız	 vardı	 bizim	

takip	ettiğimiz	ve	her	sene	ben	takip	ediyorum	çocuklara	en	az	1	yıllık,	bazen	2	yıllık	tedbir	

kararı	 uygulanıyor	 onları	 takip	 ediyoruz,	 dosyalarını	 tutuyoruz,	 sayılarını	 tutuyoruz.	

Çocukların	 yerinde	 incelemelerini	 yapıyoruz,	 evlerine	 gidiyoruz.	 Çocuk	 mahkemesi	

kapatıldığı	zaman	elimizde	birkaç	tane	dosya	vardı,	sordum	ne	yapacağız	yani	bu	tedbir	

kararlarını	ne	yapacağız?	Dendi	ki	klasörü	1.	Çocuk	Mahkemesine	dendi.	Yani,	bizim	onca	

senedir	yapmış	olduğumuz	emek,	çaba,	takip	ettiğim	bir	sürü	dosya,	bunlar	halihazırda	
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varken	diğer	sayılı	dosyalarla	birlikte	notu	tutularak,	sayısı	tutularak	devredilmek	yerine	

direkt	 ben	 klasörü	 zaten	 götürdüm	 şeklinde	 devredildi.	 Yani	 bizi	 farklı	 kılan,	 çocuk	

mahkemelerini	 diğer	 mahkemelerden	 ayrı	 tutan	 en	 önemli	 şey	 olan	 tedbir	 kararları	

alelade	bir	görev,	alelade	bir	iş	gibi	sayılmakta.	İşte	bu	sistemin	çocuğa	bakış	açısı	da	biraz	

da	 bu	 noktada	 kitleniyor.	 İlk	 önce	 şeyden	 bahsetmek	 gerekiyor	 belki,	 sosyal	 çalışma	

görevlileri	2005’ten	itibaren	yaygın	şekilde	adliyelerde	çalışıyoruz.	Daha	önce	kurulmuş	

pilot	uygulamalar,	çocuk	mahkemelerinin	işlevlerini,	2005	yılından	itibaren	yaygın	olarak	

işler	hale	geldi.	O	yıldan	itibaren	de	çocuk	mahkemelerine	sosyal	hizmet	uzmanı,	pedegog,	

psikolog	gibi	atamalar	yaygın	olarak	yapılıyor.	Biz	ne	yapıyoruz	peki	çocuk	adalet	sistemi	

içerisinde?	 Çocuk,	 ceza	 sisteminin	 içine	 girdiği	 anda	 mağdur	 olabilir,	 suça	 sürüklenen	

çocuk	olabilir,	mağdur	olması	aşamasında	kolluk	kuvvetinden	itibaren	savcılık	ve	mahkeme	

aşamasında	 çocuğun	 yanında	 bulunduruluyor,	 yasa	 böyle	 diyor.	 Çocuk	mahkemesi,	 18	

yaşının	 altındaki	 mağdurun	 yanında	 sosyal	 çalışma	 uzmanı	 bulundurur.	 Bu	 şimdi	 bazı	

mahkemelerce	biz	tam	da	bu	tanıma	uygun	olarak	bulunduruluyoruz.	Ne	demek	bu?	İşte	

mağdur	çocuk	geliyor,	herhangi	bir	konudan	mağdur	olmuş,	duruşması	sürerken	duruşma	

sırasında	ifadesi	alınmış	hatta	mağdur	çocuğun,	sonrasında	işte	psikologun	veya	sosyal	

çalışma	 görevlisinin	 çağrılmadığı	 görülüyor	 ve	 bir	 anda	 işte	 telefonla	 çağrılıyoruz.	 ‘’Şu	

dosyada	çalışma	görevlisi	yok.	Mağdurun	da	ifadesi	alınmış	ama	yine	de	gelin.’’		falan	diye.	

Gittiğimizde	işte	bizle	ilgili	çocukla	hiçbir	görüşme	imkanı	olmadan,	çocuğu	tanımadan,	

ne	olduğunu	bilmeden	mahkeme	aşamasında	bulunuyoruz.	Hani	bizle	ilgili	bilgi	soruyorlar,	

‘’Çocukla	ilgili	ne	düşünüyorsunuz?’’	ama	ben	daha	önce	görüşmemişim,	görüşme	imkanı	

bulmamışım.	 Çocuğu	 tanımam,	 artık	 mahkeme	 neredeyse	 sona	 ermiş,	 karar	 çıkma	

aşamasına	 gelmiş,	 o	 tarihe	 kadar	 zaten	 hiç	 görüşme	 imkanı	 bulamamışım	 ve	 görüşme	

süresince	de	görmemişim	ve	sonunda	unutulduğu	için	ben	çağrılmışım.	Bu	konuyla	ilgili	

karar	 öncesinde	 herhangi	 bir	 bilgi	 vermem	 isteniyor	 mahkemeye.	 Konuyla	 ilgili	 bilgi	

veremeyeceğimi	söylediğim	zaman	da	buna	itiraz	ettiğim	zaman	da	yasa	bizim	önümüze	

çıkıyor	diyor	ki;	bulundurulur	diyor.	Hakim	bakış	açısıyla	benim	sadece	orada	bulunmam	

da	bir	bulunma.	Çocuk	adalet	sistemine	yine	bu	şekilde	bakarsak	eğer,	kağıtların	üzerindeki	

yazan	yazıları	dümdüz	yorumlarsak	orada	bulunmuş	oluyorum.	Ama	gerçek	bulunmadan	

kasıt	daha	öncesinde	çocuğun	mahkeme	aşamasında	biz	kaygı	düzeyini	aşağı	düşürmek	

üzere	orada	görevliyiz.	Çünkü	gelen	çocuk	hakim	nedir	bilmez,	savcı	nedir	bilmez,	biraz	

sonra	 başına	 gelecekleri	 hiç	 bilmez.	 Çocukların	 genellikle	 kaygıları	 işte	 ben	 o	 sanığın	

yanında	 ifade	 vermek	 istemiyorum,	 anne-babamın	 yanında	 ifade	 vermek	 istemiyorum,	

onların	akrabaları	burada	onların	yanında	ifade	vermek	istemiyorum	hatta	çoğu	çocukta	

benim	 gözlemlediğim	 şey,	 çocuklar	 sanıyor	 ki	 mahkeme	 esnasında	 sanıkla	 yüz	 yüze	

gelecekler	sanık	ona	soracak,	‘’Ben	sana	böyle	bir	şey	yaptım	mı?	Yapmadım.’’	sanıkla	yüz	

yüze	gelmekten	çekiniyor.	Sistemi	bilmiyor	çünkü	biraz	sonra	o	duruşma	salonunda	başına	

neler	 geleceğini	 bilmiyor.	 Ama	 biz	 daha	 öncesinde	 ona,	 onunla	 görüşme	 imkanı	

bulduğumuzda,	biraz	sonra	içeride	neler	yaşayacağını	anlatıyoruz.	Kim	hakim,	kim	savcı,	

kim	avukat,	psikolog	nedir,	 kendimizi	 tanıtıyoruz,	 	 ne	 işe	yaradığını,	nasıl	ona	yardımcı	

olacağımızı	anlatıyoruz	ve	çocuk	en	azından	çocuk	biraz	sonra	başına	gelecekleri	bilerek	

salona	girmiş	oluyor.	Onun	yanında	birçok	yan	etmen	de	var.	Örneğin	 işte	ben	ailemin	

yanında	söylemek	istemiyorum	ama	eğer	annem-babam	olmazsa	ben	onların	baskısıyla	

ifade	vermem	eğer	onlar	dışarı	çıkarsa	ben	gerçekleri	anlatacağım	diyen	çok	çocukla	karşı	

karşıya	kaldık.	Bizim	bu	adli	sistem	içerisinde	mağdur	olmuş	çocuklarla	hüküm	öncesinde	

görüşmemiz	çok	önemli.	Bir	takım	gerçekleri	su	yüzüne	çıkarması	açısından	da	önemli.	

Oradaki	yargıcın	yargılama	süresinde	karşı	taraftan	daha	rahat	ifade	almasını	sağlar.	Yine	

oradaki	 çocuğun	 söz	 konusu	 mağduriyetin	 yanında	 ikincil	 mağduriyetler	 yaşamasını	

engeller	ve	karar	verilecekse	bir	takım	kararların	doğru	çıkmasına	yardımcı	olur,	önemli	
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bir	noktadır.	 İkinci	 söyleyeceğim	de	bu	duruşma	öncesindeki	görüşme	nasıl	olmalı?	Bu	

kişiyle	birebir	ikili	bir	görüşme	olmak	durumunda.	Yine	bize	çok	sık	söylenen	şey,	‘’Duruşma	

öncesinde	mağdurla	görüşebilir	miyim?’’	Görüşebilirsin.	 ‘’Nerede	görüşeceğim	bana	bir	

görüşme	 odası	 ayarlayabilir	 misiniz?’’	 çünkü	 adliyede	 şuan	 3	 çocuk	 mahkemesi	 kaldı,	

yanında	 1	 çocuk	 ağır	 ceza	 mahkemesi	 var,	 bir	 görüşme	 odamız	 var.	 Biz	 diğer	 asliye	

cezalarda,	ağır	cezalarda	bilirkişi	sıfatıyla	yer	alıyoruz.	Maalesef	adliyemizde	yer	sıkıntısı	

var.	 Biz	 görüşmeleri	 de	 o	 yüzden	 duruşmalar	 devam	 ettiği	 için	 hakimlerin,	 genellikle	

hakim	odalarında	yapıyoruz.	O	sırada	hakim	duruşmada	olduğu	için	onun	odası	boş	oluyor	

biz	 gelip	 o	 odada	 görüşme	 imkanı	 buluyoruz.	 Bazı	 hakimlerimiz	 de	 bunda	 bize	 izin	

vermiyor,	 ‘’Benim	odamı	kullanamazsınız’’	diyor.	O	zaman	diyorum	ki	görüşme	odamıza	

götüreyim,	yok	diyor	senin	görüşme	odan	çok	uzakta	duruşmaya	geç	kalırsın	o	yüzden	

sen	 bu	 koridorda	 bir	 görüşüver	 deniyor.	 Şimdi	 o	 koridorda	 görüşüverirsem	 eğer	 o	

mahkemeye	tam	olarak	yardımcı	olamam	o	çocuk	da	o	zaman	benle	görüşüverir.	Önemli	

olan	görüşüvermesi	değil,	biz	onunla	daha	yakından	 ilgilenmek	 istiyoruz,	onu	kaygısını	

azaltmak	istiyoruz.	Birebir	yaptığımız	ve	kimsenin	bulunmadığı	ortamda	çocuğun	kaygısını	

azaltan	bir	durum	var.	Bir	de	kalabalıklar	içersinde	orada	duruşma	salonunda,	mübaşirin	

seslenişleri,	 diğer	 kişilerin	 gürültüsü,	 anne-babasının	 bakışları,	 o	 sırada	 ben	 koridorda	

görüşecek	olsam	anne-babası	da	ister	istemez	bakacak	yani	çocuğum	ne	anlatıyor	kime	

ne	anlatıyor	diye.	Belki	de	sanığın	onunla	ilgili	bakışlarıyla	baskı	kurması.	Yani	koridorda	

görüşüvermek	 maalesef	 bizim	 hiç	 görüşmememizle	 aynı	 şey.	 O	 yüzden	 bu	 sistem	

içerisinde	 bir	 bakış	 açısı	 olarak	 duruşma	 öncesinde	 10	 dakika,	 15	 dakika	 da	 olsa	 bir	

uzmanla	 çocuğun	görüştürülmesi,	 duruşmanın	 gerçekten	 akışında	önemli	 bir	 noktada,	

artı	noktada	seyredecektir.	En	azından	çocuk,	bir	soru	sorulduğunda	ne	anlatacağını	daha	

öncesinden	 oradaki	 sosyal	 çalışma	 görevlisine	 anlatıyor.	 Bir	 takım	 bilgi	 çarpıklıkları,	

karmaşık	bilgiler	varsa	zaten	oradaki	sosyal	çalışma	görevlisi	soruyor,	bak	sen	böyle	böyle	

anlatıyorsun	ama	bu	noktada	sen	emin	misin	tam	hatırlıyor	musun,	böyle	bir	şey	gerçekten	

oldu	mu	vs.	gibi	sorularla	çocuğun	tam	olarak	olayı	bütünüyle	anlatmasına	da	yardımcı	

oluyoruz.	O	 yüzden	duruşma	öncesinde	mağdurun	 yanında	bulunmak	önemli.	Mağdur	

dışında,	suça	sürüklenen	çocuklarla	da	görüşüyoruz.	Suça	sürüklenen	çocuklarla	görüşme	

işimiz,	görüşme	durumumuzun	da	temel	bir	amacı	var,	çocuğa	cezanın	yanında	destekleyici	

bir	tedbirin	uygulanması	için	görüşme	sağlıyoruz.	Nedir	bu	tedbirler?	İşte	eğitim	tedbiri,	

sağlık	 tedbiri,	 danışmanlık	 tedbiri,	 bakım	 tedbiri	 ve	 henüz	 uygulanamayan,	 çok	 az	

uygulanabilirliği	olan	barınma	tedbiri.	Bakım	tedbiriyle	barınma	tedbiri	arasındaki	fark	da	

biliyorsunuz	ama	ben	yine	söyleyeyim,	ailesiyle	beraber	eğer	bir	noktada	ikame	ettirilirse	

barınma	tedbiri	oluyor,	çocuğun	ailesinden	alınıp	yurda	yerleştirilmesi	de	bakım	tedbiri	

olarak	 adlandırılıyor.	 Biz	 bu	 çocukla	 ilgili,	 suça	 sürüklenen	 çocukla	 ilgili	 görüşme	

yaptığımızda	bizim	temel	bir	bakış	açımız	var:	Bu	çocuk	neden	suça	sürüklenmiş	olabilir?	

Ailesel	sebeplerden	mi	suça	sürüklendi?	Çevresel	koşullardan	mı	suça	sürüklendi?	Eğitim	

azlığından	mı?	Yoksa	o	ailenin	 içerisinde	o	 sosyal	 çevrenin	 içerisinde	o	 çocuğun	hiç	mi	

bulundurulmaması	 gerekiyor?	Biz	mahkemeye	orada	bir	 şey	öneriyoruz,	 diyoruz	 ki,	 bu	

çocukla	ilgili	bakın	bu	çocuk	okula	gitmiyor,	okula	gitsin	eğitim	tedbiri	alalım	hatta	yanında	

bir	 de	 danışmanlık	 tedbiri	 yapalım,	 rehber	 öğretmen	 de	 çocuk	 ve	 aile	 ile	 görüşüp	

mahkememizi	 bilgilendirsin,	 onun	 yanında	 işte	 bir	 takım	 işte	 psikiyatrik	 sorunları	 var	

çocuk	öfke	kontrolünde	zorlanıyor,	hadi	onu	bir	de	psikiyatriste	gönderelim	sağlık	tedbiri	

de	uygulayalım	bunun	yanında.	Bu	gibi	eksikliklerini	tamamlayıp	bu	süreci	1	yıl	izleyelim,	

bir	bakalım	bu	çocuk	nasıl	olacak	tekrar	tekrar	bize	gelecek	mi?	Bu	tedbirleri	uyguladıktan	

sonra	1	yıl	süresince	en	az	1	yıl	süresince	biz	takip	etmeye	devam	ediyoruz.	Çünkü	her	

aldığımız	tedbirin	ayda	bir	raporlandırarak	mahkemeye	geri	gönderiyorlar	ve	bu	raporları	

da	bizzat	kontrol	ediyoruz.	Acaba	bu	tedbirler,	uygulanabilirliği	ne	durumda,	çocuk	tekrar	
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gelebilecek	 mi?	 En	 azından	 bu	 tedbir	 kararları	 eğer	 uygulanırsa,	 çocukla	 ilgili	 almış	

olduğumuz	 tedbirin	 faydasının	 olup	 olmadığını	 göreceğiz.	 Fakat	 hiç	 bu	 tedbiri	

uygulamadan	ceza	vermek,	ceza	sisteminin	içerisinde	tutuklama,	hüküm	gibi	konularda	

işte	cezalandırıcı	bir	bakış	açısı,	çocuğun	sistem	içerisinde	tekrar	suça	bulaşıp	bulaşmamada	

bizim	yaptığımız	bir	artıyı	göremiyoruz.	Sadece	tedbir	olarak	cezalandırmayı	uyguluyorlar	

ama	biz	onun	yanında	ekstradan	çocuğu	koruyucu	ve	destekleyici	tedbirler	öneriyoruz.	

Farklı	 şeyler	 deneyelim.	 Başka	 şeyler	 deneyelim,	 bakalım	 çocuk	 tekrar	 tekrar	 suça	

sürüklenecek	mi?	Belki	başarı	oranı	çok	yüksek	olmayabilir,	az	olarak	görülebilir,	yüzde	10,	

yüzde	 20	 olabilir	 ama	 o	 100	 çocuktan	 20	 çocuğun	 hayatını	 değiştirmek	 bizim	 için	 çok	

önemli	 bir	 şey,	 toplum	 için	 çok	 önemli	 bir	 şey.	 Çevremizdeki	 birçok	 suça	 sürüklenmiş	

çocuktan,	 etrafımızda	 10	 tane	 suça	 sürüklenen	 çocuk	 varsa,	 onu	 8’e	 indirmek,	 7’ye	

indirmek,	5’e	indirmek	bizim	buradaki	en	önemli	vazifemiz.	Yine	suça	sürüklenen	çocuk	

da	yine	aynı	şekilde	sistemi	tanımaz,	çoğu	zaman	neden	yargılandığını	bilmez.	Bir	şekilde	

hatta	çok	fazla	dosyası	olan	çocuklar	vardır.	Çok	fazla	dosyası	olmasına	rağmen	abi	der	

ben	hangi	dosyadan	geldim	bilmiyorum	bana	bir	okusana.	Bu	dosya	hangi	dosya?	Hani	biz	

ona	hatırlatırız	yani	şu	şu	dosyadan	yargılanıyorsun,	biraz	sonra	hatta	duruşman	var,	şu	

tarihte	duruşman	var,	bu	dosyadan	yargılanacaksın.	Bak	böyle	böyle	olacak.	İşte	sonrasında	

çocukla	 yapılan	 görüşmede	 birçok	 bilgilendirmede	 bulunuyoruz.	 Tedbir	 kararı	 almak	

istediğimizde,	senle	ilgili	şu	şu	kararları	almayı	düşünüyorum,	bak	sen	eğer	okula	devam	

edersen	veya	seni	bir	psikiyatriste	gönderirsek	ya	da	senin	rehber	öğretmenine	bilgi	verip	

ara	ara	seni	takip	ederse	ve	bunları	yapabilir	miyiz,	bunları	uygulayabilir	miyiz?	Sen	bunlara	

katılım	 sağlar	 mısın?	 Şeklinde	 çocukla	 ilgili	 bilgilendirmeyi	 yapıyoruz	 Neden	 bu	

bilgilendirmeyi	yapıyoruz;	çünkü	çocuk,	tedbire	uymadığı	zaman	eğitim	tedbiri	alıyoruz,	

bakım	 tedbiri	 alıyoruz	hatta.	Çocuğu	yurda	yerleştiriyoruz	 yani	daha	doğrusu	 çocuğun	

yurda	yerleştirilmesi	için	mahkemeye	görüş	bildiriyoruz.	Mahkeme	de	yurda	yerleştirme	

kararı	 alıyor.	 Çocuk	 ailesinin	 yanına	geri	 kaçıyor.	Hatta	o	gün.	Çünkü	 sonuçta	 çocuğun	

eğitim	 hayatı	 devam	 ediyor,	 okula	 gidecek,	 her	 dakika	 bir	 güvenlik	 görevlisi	 yanında	

bulundurulamaz,	 ertesi	 gün	 okula	 gidiyor,	 okuldan	 çıktığı	 zaman	 da	 klasik	 hayatı	 olan	

evine	 geri	 dönüyor.	 Sonra,	 bize	 tekrar	 bilgi	 geliyor,	 işte	 çocuk	 şu	 tarihten	 beri	 yurtta	

bulunmamaktadır,	gelmemektedir.	Tekrardan	biz	bu	sefer	bakım	tedbirinin	uygulanması	

için	polise	yazıyoruz.	Polis	bilsin,	götürsün	yurda	diye.	Sonra	polis	bir	şekilde	çocuğu	yurda	

alıyor,	 iki	gün	sonra,	üç	gün	sonra	belki	1	hafta	en	fazla	dayanabiliyor,	tekrardan	çocuk	

tedbir	kararına	uyum	göstermeyip,	evine	gitmiş	oluyor.	 	O	yüzden,	biz	bir	tedbir	kararı	

önereceğiz	ama	çocuk	da	bu	tedbirle	işbirliği	içerisinde	mi	onu	hazırlamak	gerekiyor.	Bak	

senin	okula	gitmenin	şu	şu	faydaları	olacak,	sen	okula	gidersen	belki	şu	olacak.	Belki	de	

hayatın	değişebilir	vs	veya	yurda	gidersen	bak	18	yaşına	kadar	beğenirsen	eğer	devlet	

memuru	 olma	 imkanın	 var.	 Sadece	 kötü	 taraflarına	 odaklanma.	Aileni	 istediğin	 zaman	

görebileceksin.	 Rahatlatmak	 ve	 çocuğa	 bilgi	 vermek	 onun	 sistem	 içerisinde	 sistemle	

işbirliği	 yapmasını	 sağlar.	O	yüzden	bu	 sosyal	 inceleme	 raporları	önemlidir.	Ben	 sosyal	

inceleme	raporlarına	kendi	kişisel	uygulamam	olarak,	yargılama	sistemimiz	maalesef	çok	

ağır.	 Çocuk	 acil	 olarak	 diyelim,	 okula	 devam	etmiyor	 ama	 diyelim	 yargılama	 6	 ay	 7	 ay	

sürmüş	oluyor	ve	bir	eğitim	yılı	daha	kaçıyor	biz	o	tedbir	kararını	uygulayana	kadar.	Oysa	

tedbir	 kararının	 da	 ivedilikle	 bazen	 uygulanması	 gerekiyor.	 Eğitim	 tedbiri	 gibi	 bazı	

konularda	 yardımcı	 olamasak	 da	 sağlık	 tedbiri,	 danışmanlık	 tedbiri	 kısımlarında	 kişisel	

çabayla	da	işi	bitirebiliyoruz.	Nasıl	bu	çocuğun	öfke	kontrolü	diyelim	biraz	evvel	vermiş	

olduğum	 örnekten	 devam	 edeyim.	 Öfke	 kontrolü	 noktasında	 sıkıntıları	 var,	 çocuğun	

ailesiyle	 işbirliği	 yapabiliyorum.	 Çocuğun	 ailesine	 gidip	 diyorum	 ki	 bakın	 yargılama	

sitemimiz	biraz	ağır	olduğu	için	sizin	de	sorununuz	biraz	acil.	O	yüzden	isterseniz	siz	hiç	

bizi	beklemeden	psikiyatriste	gidin,	devlet	çünkü	18	yaşının	altındaki	çocuklara	bu	imkanı	
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parasız	olarak	sağlıyor,	siz	psikiyatriste	gidin,	randevu	alın	ve	randevu	tarihini	tarafıma	

muhakkak	 bildirin.	 Çünkü	 tamam	 derler	 giderler	 o	 da	 işin	 başka	 tarafı	 olur.	 Randevu	

tarihini	de	tarafıma	muhakkak	üç	gün	içerisinde	bildirin	ben	raporuma	randevu	tarihinizi	

yazacağım	diyorum.	Birazcık	da	o	korkutma	aşaması	artık	yani	çünkü	bu	işbirliğine	herkes	

bu	 kadar	 istekli	 ve	gönüllü	değil.	Ve	 çocuğun	psikiyatriste	gidip	öfke	 kontrolüyle	 ilgili	

destek	aldığı	zaman	ne	gibi	faydası	olacak?	Uzun	vadede	nasıl	faydası	olacak?	Bunların	

hepsini	 kendilerine	 açıklıyorum.	 Ve	 bu	 noktada	 yine	 sosyal	 inceleme	 vasıtasıyla	 biz	

çocukları	görmüş	oluyoruz,	sosyal	inceleme	vasıtasıyla	bu	çocukları	tanımış	oluyoruz	ve	

bu	şekilde	yardım	noktasında	artırmış	oluyoruz	ama	hakim	beyin	dediği	gibi	bu	günde	üç	

ve	ya	dörde	kadar	hadi	ikişer	saatlik	sürelerde	normal	olarak	karşılanabilir.	Ama	çok	fazla	

sayıda,	 20-30	 gibi	 sayılarda	 eğer	 sosyal	 inceleme	 raporu	 gelirse	 zaten	 bu	 kadar	 vakit	

ayırmak	imkansız	hale	geliyor.	Ailelerle	işbirliği	yapmak	da	bir	vakit	ister	ikna	etmek	kolay	

bir	iş	değildir.	Bir	çocuğu	konuşmaya	ikna	etmek	önemli	bir	iştir	ve	kolay	bir	iş	değildir.	

Bazı	 çocuklar,	 mağdur	 çocuklarla	 herkes	 karşılaşmıştır,	 çok	 büyük	 bir	 travmadan	

geçiyordur,	o	çocuk	anlatmak	istemez,	konuşmak	istemez	ve	çok	fazla	kaygısı	vardır	ve	bu	

bir	 zaman	 isteyen	bir	 durumdur.	Öyle,	 5	 dakikada	 kapının	önünde	görüşebileceğin,	 iki	

dakikada	 şurada	 hemen	 halledivereyim	 denecek	 bir	 nokta	 değildir.	 O	 yüzden	 sosyal	

inceleme	 raporu	 da	 anlattığım	 noktalarda	 çok	 önemlidir	 ve	 gereken	 sürenin	 uzmana	

tanınması	 gerekir.	 Yine	 buradaki	 avukat	 arkadaşlardan	 hakim	 bey	 de	 rica	 etti,	 sosyal	

inceleme	 raporunun	 uygun	 ortamda	 sağlanması,	 mağdur	 çocukla	 duruşma	 öncesinde	

eğer	 psikologla	 görüştürülmediyse	 görüştürülmesi	 noktasında	 heyete	 baskında	

bulunulması	 aradaki	 uzmanın	 işini	 kolaylaştıracaktır.	 Çocuğun	 daha	 uygun	 ortamda	

ifadesinin	 alınması,	 uygun	 ortamda,	 uygun	 desteğin	 sağlanması	 noktasında	 yardım	

sağlanacaktır.	 Bir	 noktaya	 daha	 değineceğim,	 mağdur	 çocuğun	 daha	 da	 mağdur	

edilmesinden,	yine	sistem	içerisinde	ikincil	mağduriyetlerden	bahsedeceğim.	Örneğin	bir	

çocuk,	 bir	 akrabası,	 bir	 yakını	 tarafından	 tacize	 uğruyor	 ve	 istismar	 mağduru	 olarak	

adliyeye	 geliyor.	 Adliyeye	 gelene	 kadar	 bu	 çocuk,	 bir	 kere	 yakını	 veya	 akrabası	 veya	

ailesinden	birisinin	bu	noktada	istismar	ettiği	zaman,	çocuk	zaten	belli	bir	süre	bu	istismarı	

biriyle	 paylaşıp	 paylaşmama	 noktasında	 çok	 büyük	 kaygılar	 yaşıyor.	 Çok	 büyük	 içe	

kapanma,	bir	takım	öfkelerini	kontrol	edememe,	bazen	rehber	öğretmeni,	sınıf	öğretmeni	

çocuktaki	değişimi	 fark	ediyor.	Kendiliğinden	ortaya	çıkmıyor.	Bazen	bir	arkadaşına	bu	

durumu	anlatıyor	ve	arkadaşı	da	rehber	öğretmene	gidip	bunu	anlatıyor,	sınıf	öğretmenine	

bunu	 anlatıyor.	 Rehber	 öğretmen	 bunu	 öğrendiği	 zaman	 çocukla	 ilgileniyor,	 çağırıyor.	

Çocuk	bir	kere	bu	anlatmak	istemediği	ve	içinden	çıkamadığı	bu	travmatik	durumu	rehber	

öğretmenine	anlatarak	başlıyor.	Rehber	öğretmeni	de	idari	olarak	hemen	okul	müdürüne	

bunu	 haber	 veriyor,	 okul	müdürü	 de	 çocukla	 bir	 görüşme	 yapıyor.	 O	 sırada	 belki	 aile	

bireylerinin	 haberi	 yok,	 aile	 bireyleri	 durumu	 soruyor.	 Okul	 müdürü	 bu	 sırada	 tabi	 ki	

durumu	emniyete	bildiriyor,	çocuk	polisleri	tarafından	yine	savcının	bulunduğu	ortamda	

çocuk	polisleri	götürürken	çocuğu	ilgili	birime	veya	davet	ederken	polisler	de	çocuktan	

durumu	anlatmasını	istiyor.	Çocuk	da	tabi	o	aşamaya	kadar	4-5	defa	anlatmış	oluyor.	Yine	

savcıya	anlatıyor,	savcıya	anlattıktan	sonra	ifade	hazırlandıktan	sonra	mahkemeye	durum	

bildiriliyor.	Mahkemeye	geldiği	aşamada	sosyal	çalışma	görevlisi	tarafından	görüşüp	bize	

anlatıyor,	mahkeme	heyetine	anlatıyor,	baro	tarafından	avukat	görevlendiriliyor,	avukata	

anlatıyor	o	sırada	çevresinde	olayı	duyan	maalesef	komşusuna	anlatmak	zorunda	kalıyor,	

bir	başka	arkadaşına	anlatmak	zorunda	kalıyor	ve	bu	çocuk	travmayı	tekrar	tekrar	belki	20	

kez	 belki	 30	 kez	 düşünün,	 bir	 akrabası	 tarafından	 istismara	 uğramış	 bir	 çocuktan	

bahsediyoruz,	kaygı	zaten	tavan.	Ona	bir	de	biz	ekleniyoruz.	Sistem	olarak	hep	beraber	

ekleniyoruz.	Sırtına	yük	olarak	biniyoruz.	Bu	noktada	çocukla	belki	sosyal	çalışma	görevlisi	

biz	artık	mahkeme	aşamasında	çocuk	28	kez	anlatmış	artık	29’uncuyu	bize	anlatıyor.	Pes	
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etmiş	bir	 çocukla	karşı	karşıyayız,	 sıkılmış	bir	 çocukla	karşı	karşıyayız.	Mağdur	çocuğun	

duruşmada	genellikle	 istediği	tek	şey	vardır;	 ‘’bir	an	evvel	bitsin’’.	Artık	bu	 iş	bitsin,	ne	

olacaksa	olsun	ve	bitsin.	Artık	bir	noktada	çocuk	karşı	tarafın	ceza	almış	almamış,	bu	iş	

nasıl	sonuçlanmışla	 ilgilenmemeye	başlar.	Der	ki	ne	zaman	bitecek,	ben	tekrar	gelecek	

miyim,	 tekrar	 anlatacak	 mıyım?	 En	 fazla	 duyduğum	 soru	 budur;	 ‘’Ben	 tekrar	 gelecek	

miyim?’’	İşte	ifade	verdiği	zaman	tekrar	gelmemesine	yardımcı	olacağımı,	mahkemeyi	de	

bu	 şekilde	 tekrar	 gelmek	 istemediği	 şeklinde	 bilgi	 verirsem	 mahkeme	 de	 senin	 bu	

durumunu	öngörür	ve	belki	seni	tekrar	çağırmaz	diye	çocuğu	bilgilendiriyor.	Bu	sistemin	

bu	şekilde	yürümemesi	için	Çocuk	İzlem	Merkezleri	oluşturuldu.	Çocuğun	ifadesi	kamera	

eşliğinde,	 daha	 doğrusu	 saydıklarım	 arasında	 unutmuşum	 adli	 tıpa	 da	 gidiyor	 çocuk	

doktor	tarafından	da	rapor	alıyor.	Yine	Çocuk	İzlem	Merkezlerinde	savcının,	avukatın	yine	

tarafların	bulunduğu	bir	noktada,	adli	tıp	doktoru	da	heyet	de	orada	bulunuyor,	savcılıkta	

bir	 kez	 ifadesi	 alınıyor,	 daha	 doğrusu	 Çocuk	 İzlem	Merkezinde	 bu	 ifade	 de	 görüntüye	

alınarak	 mahkemeye	 gönderiliyor.	 Bu	 şekilde	 çocuğun	 tekrar	 tekrar	 sisteme	 dahil	

edilmesinin	 önüne	 geçiliyor.	 En	 azından	 bir	 kez	 anlatsın,	 tam	 anlatsın	 ve	 mahkeme	

aşamasında	 artık	 bu	 görüntüler,	 CD’ler	 kullanılsın,	 ek	 bilgiye	 ihtiyaç	 duyarsa	 çağrılsın	

şeklinde.	Oysa	Çocuk	İzlem	Merkezine	alınan	ifade	oldukça	önemli.	Şimdi	nisan	ayından	

itibaren	ve	İzmir	Adliyesi	de	dahil	olmak	üzere	33	ilde	pilot	uygulamalar	başladı.	Ve	İzmir	

Adliyesi’nde	 adli	 görüşme	 odaları	 açıldı,	 yine	 aynı	 mantık,	 yine	 aynı	 amaç	 güdülüyor.	

Çocukla	 ilgili	 tek	 ifade	alınsın,	mümkünse	profesyonel	kişiler	 tarafından	yapılsın	ve	bu	

ifadeler	mahkeme	sırasında	etrafa	tekrar	tekrar	bilgi	vermeksizin	en	azından	bu	işler	artık	

kayıt	üzerinden	yürüsün	şeklinde.	O	yüzden	çocuğun,	sistem	tarafından,	bizler	tarafından	

da	 ikincil	bir	mağduriyetinin	de	önüne	geçilmesi,	yine	masumiyet	karinesi	devam	eden	

çocuğun,	suça	sürüklenen	çocuğun	suçlu	muamelesi	görmesi	adına	bizim	de	bu	sistemde	

ikinci	 mağduriyetleri	 yaşatmamamız	 sistem	 için	 bir	 kere	 rahatlatıcı	 olacaktır.	 Benim	

söyleyeceklerim	bu	kadar,	elimden	geldiğince	anlatmaya	çalıştım.	Teşekkür	ederim.	

 Prof.Dr.Ayşe	Havutçu:
	 Sayın	Okan	Lüleci’ye	yargılama	sürecinde	kendilerinin	adalete	katkı	sağlamaktan	

önlerine	 çıkan	 engeller,	 problemler,	 sürecin	 işleyişine	 ilişkin	 sıkıntılar	 konusunda	

deneyimlerini,	tecrübelerini	bizlerle	paylaştı	çok	teşekkür	ediyoruz	kendisine.	Gerçekten	

hem	mağdur	 çocukların	 ve	hem	de	 suça	 sürüklenen	 çocuklarla	 ilgili	 olarak	 çok	önemli	

konulara	 parmak	 bastı.	 Özellikle	 bir	 uzmanın	 bulundurulması	 konusunda	 bulundurma	

noktasında	bir	şekilde	değerlendirildi,	bir	şekilde	bakıldı.	Gerçekten	içler	acısı,	bir	usuli	

eksiklik	gibi	adeta.	Bunun	normal	olarak	görülmesi	en	büyük	sıkıntılardan	biri.	Teşekkür	

ederiz	bizlerle	bu	değerli	sunumu	paylaştığı	için.

	 Şimdi	 3.	 olarak	 Sayın	 meslektaşım	 avukat	 Serpil	 Çakın	 hanımefendi	 bizlerle	

sunumunu	paylaşacak.	Kendisi	kısaca	size	şöyle	takdim	etmek	isterim;	1968	yılında	Tokat’ta	

doğmuştur.	Lise	tahsilini	Tokat’ta	tamamlamıştır.	Üniversiteyi	Ankara	Üniversitesi	Hukuk	

Fakültesinde	okumuştur.	Üniversite	eğitiminin	ardından	avukatlık	yapmaya	başlamıştır.	

Avukatlık	haricinde	Ankara	Altındağ	ilçesi	tüketici	hakem	heyeti	üyeliğinde	bulunmuş,	bir	

süre	de	siyasetle	uğramıştır.	2012	yılında	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	Dilekçe	Komisyonu	

ve	 İnsan	Haklarını	 İnceleme	Komisyonundan	oluşan	karma	komisyonu	tarafından	kamu	

denetçisi	olarak	seçilmiştir.	2012-2016	yılları	arasında	kamu	denetçiliği	kurumunda	kamu	

denetçisi	ve	çocuk	haklarından	sorumlu	ombudsman	olarak	görev	yapmıştır.	Kendisi	evli	

ve	2	çocuk	annesidir.	Buyurun	20	dakika	konuşma	süreniz.
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Av.Serpil	Çakın
Çocuk	Haklarından	Sorumlu	Eski	Kamu	Denetçisi

	 Teşekkür	ediyorum.	

	 Ben	de	hepinize	 hoş	 geldiniz	 demek	 istiyorum.	Bu	 cumartesi	 gününde	burada	

bulunmanızdan	 dolayı	 teşekkür	 ediyorum	 bu	 güzel	 toplantıyı	 düzenlediği	 için	 İzmir	

Barosuna	ve	Yaşar	Üniversitesine	çok	teşekkür	ediyorum.	

	 Aslında		rahatlıkla	da	konuşuyorum,	önce	özel	sektörde	işte	avukat	olarak	görev	

yapıp	daha	sonra	kamu	denetçisi	olunca	kamuda	böyle	belirli	bir	yer	de	edinince	2	tarafı	

da	 görme	 şansım	 oldu.	 Ama	 kamu	 sektöründe	 konuştuğunuzda	 hep	 şöyle	 başlamanız	

gerekiyor,	işte	buradaki	bilmiyorum	en	yüksek	şey	kim,	sayın	çocuk	ağır	ceza	mahkemesi	

başkanım,	sayın	baro	başkanım,	sayın	işte	Ankara’dan	gelen	konuklar,	sayın	o,	sayın	bu	falan	

böyle	bir	sayın	sayın	listesi	en	önemli	konu	budur.	Ama	burada	çok	rahat	başlayabiliyorum.	

Yani	bu	güzel	bir	şey	aslında.	Zaten	o	protokol	ortamlarında	işin	açıkçası	bir	süre	görev	

yaptık		ama	burada	bulunmaktan	çok	mutluyum.	Bedriye	Hanım	beni	aradığında	şu	anda	

kamu	denetçisi	değilim,	bakın	bir	kamu	denetçiliği	kurumu	var	ama	ben	görev	yaptım	ve	

bitti	dedim.	Ama	bizimle	dedi	tecrübelerinizi	paylaşmanızı	isteriz,	4	yıllık	bir	tecrübeniz	

var.	 Çok	mutlu	oldum	 tabi.	 Çünkü	 kamu	denetçisi	 olarak	 seçilip	 4	 yıl	 çocuk	haklarında	

sorumlu	kamu	denetçisi	olarak	görev	yaptım	ve	gerçekten	çocuklar	benim	için	hep	çok	

özel	oldu,	çok	kişisel	olarak	da	herhalde	hassasiyetlerim	varmış	ki	ortaya	çıkardığım	bir	

alanım	oldu.	O	yüzden	zevkle	bu	4	yıllık	tecrübeyi	sizinle	paylaşacağım.	Ama	tabi	kamu	

denetçiliği	kurumunu	temsilen	bulunmuyorum	şu	anda	burada.	Avukat	Serpil	Çakın	olarak	

bulunuyorum	ama	4	yıllık	tecrübeyi	naçizane	paylaşmaya	çalışacağım.

	 Şöyle	düşündüm;	ombudsman	ya	da	kamu	denetçiliği	kurumu	hani	biliyor	musunuz	

ne	yaptığını	böyle	bir	şey	görmek	isterim.	Kimler	biliyor	desem…	Yani	sunumumda	doğru	

bir	yol	izlediğimi	de	teyit	etmiş	oluyorum	böylece.	2-3	çıktı.	Tahmini	50	kişi	falan	var	şu	

anda	salonda.	Çok	bilindiğini	düşünmediğim	için	öncelikle	bir	kamu	denetçiliği	kurumu	ya	

da	ombudsmanı	anlatayım,	daha	sonra	da	yurt	dışı	uygulamalarından	örnekler	vereyim,	

tabi	çocukla	bağlantılı	örneklerden,	akabinde	de	bizim	ülkemizdeki	uygulamaya	ve	benim	

yaşadığım	 ya	 da	 gördüğüm	 sorunlara	 geleyim	 diye	 düşündüm,	 sunumumda	 böyle	 bir	

yol	 izleyeceğim.	Ama	öncelikle	 hani	 böyle	 bir	 rahatlamanızı	 istiyorum,	 çünkü	 hep	 şeyi	

konuştuk	yani	çok	değerli,	çok	güzel	sunumlardı	da	böyle	şurada	sorun	var,	burada	sorun	

var,	sıkıntı,	sistem	falan	böyle	bir	geriliyoruz	sanki.	Bir	rahatlayın,	yani	bir	şeyler	var,	bir	

kurum	var.	Bakın	 sizin	 elinizden	 tutan	 ya	da	 çocuklar	olsaydı	 burada	onlara	 anlatırken	

bazen	nasıl	 anlatmam	gerektiğini	 hep	bir	düşünüyorum,	 artık	 sizin	de	elinizden	 tutan,	

işte	güvenebileceğiniz,	inanabileceğiniz	birileri	var	diyorum.	Hatta	öncesinde	şu	soruyu	

soruyorum;	 kime	 anlatırsınız	 bir	 sorun	 yaşadığınızda,	 kırıldığınızda,	 üzüldüğünüzde?	

Genellikle	anne,	baba	ya	da	en	yakın	arkadaş	diyor.	Ben	de	ombudsmanı	anlatmak	 için	

diyorum	ki	artık	bir	de	ombudsman	var	diye	anlatmaya	çalışıyorum.	

	 Şimdi	sayın	hakim	kızmasın	ama	ben	de	çocuk	kim	diye	başlamak	istedim.	Çünkü	

güzel	 bir	 tanıma	 gelmek	 istiyorum	 oradan.	 Hani	 hakimleri	 tanıtırken	 hep	 çocuk	 kim	

diyoruz	oradan	başlıyoruz	dedi.	

	 Hepinizin	bildiği	bir	tarif	var	tabi,	yani	işte	Çocuk	Hakları	Sözleşmesinde	ve	kamu	

alanında	18	yaşın	altındaki	birey,	bu	zaten	klasik	bir	tanım.	Ama	ben	Pekin	Kuralları’ndaki	

tanıma	 dikkatinizi	 çekmek	 istiyorum.	 1.	 hukuk	 sistemi	 içinde	 işleyebileceği	 bir	 suçtan	
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dolayı	kendisini	büyük	insanlardan	farklı	davranılması	gereken	kişi.	Bir	kere	bu	tanım	çok	

önemli.	Şimdi	bizim	mevzuatımıza	geldiğimizde	ben	kendimce	düşündüm,	işte	12’sinde	

sanık	olabilen,	15’inde	işçi	olabilen,	17’sinde	de	evli	olabilen	kişi	çocuk.	Ama	asıl	gelmek	

istediğim	yer	bu,	işte	bu	hedef,	strateji	belgelerine	koymuşuz.	Ben	bunu	okuduğumda	çok	

hoşuma	gitti	ve	hep	kullandım	konuşmalarımda.	Diyoruz	ki	ulusal	eylem	planları	yapıyoruz,	

strateji	 belgeleri	 düzenliyoruz	 çocuk	 haklarıyla	 ilgili.	 Hayallerini	 gerçeğe,	 mutluluğu	

yüzüne,	 sesini	 kürsüye	 taşıyabilen	 biri.	 Mutlu	 edeceğiz	 çocuğu,	 hayal	 kurduracağız	

ve	 sesini	 çıkartmasını	 isteyeceğiz.	 İşte	 bunları	 da	 gerçekleştirmesi	 için	 çabalayacağız,	

çalışacağız.	

	 Şimdi	 çocuklar	 ülke	 nüfusumuzun	 önemli	 bir	 yoğunluğunu	 oluşturuyor.	

Biliyorsunuz	ülkemizde	işte	27,	belki	şu	anda	Suriyeli	çocukları	falan	katarsak	29	milyon	

çocuk	 var.	 Avrupa	 ülkelerinde	 katıldığımız	 toplantılarda	 işte	 Belçika’nın	 11	 milyon	

nüfusunu,	Norveç’in	5	milyonunu	falan	düşününce	bizde	24	milyon	diyordum	o	zaman	

-sonra	 işte	 biraz	 daha	 sayılar	 değişti-	 çocuk	 var	 deyince	 hani	 gözleri	 açılıyor	 tabi.	 Yani	

nüfusunun	 5	 katı	 bizde	 çocuk	 var,	 çok	 da	 önemli	 bir	 görevimiz,	 sorumluluğumuz	 var	

bu	anlamda.	 İşte	 sesleri	duyurabilmeleri	 için,	 yönetime	katılabilmeleri	 için	 ve	haklarını	

arayabilmeleri	 için	 bir	 yol	 var.	 Kim	 bu	 yol,	 ne?	 Aslında	 bunu	 size	 anlatmaktan	 şöyle	

mutluyum;	bugün	çocuk	haklarıyla	ilgili	ya	da	çocuk	koruma	sistemiyle	ilgili	bir	konuyla	

bir	aradayız	ama	ombudsman	herkes	için,	yani	hepiniz	 için	bütün	kamu	görevlileri,	yani	

vatandaş,	 birey	 için	 var.	 Daha	 doğrusu	 vatandaş	 olması	 da	 gerekmiyor,	 yabancılar	 da	

başvurabiliyor.	Herkes	için	olan	bir	kurum.	O	yüzden	önce	genel	bir	tanımlardan	başlamak	

istiyorum.

	 Ombudsman;	 İsveç	 kökenli	 bir	 kelime.	 Ben	 ilk	 seçildiğimde	 Türkçede	 şöyle	 bir	

yapı	var;	5	tane	kamu	denetçisi,	bir	de	baş	denetçi	var	veya	baş	ombudsman	var.	Şimdi	

grubun	 içerisindeki	 tek	 bayanım.	 Böyle	 durumlarda	 da	 hani	 genellikle	 böyle	 oluyor	

işte	 kadın	 hakları,	 çocuk	 hakları	 falan	 bayan	 görevlendiriliyor.	 Ben	 bundan	mutsuz	 da	

değilim	ama	dediler	ki	kadın	STK’larla	falan	böyle	zaman	zaman	daha	önce	çalışmıştım.	

Tanıdığım	arkadaşlar,	Serpil	Hanım	 lütfen	bu	ombudsman	kelimesini	değiştirin	dediler,	

İngilizcedeki	şeye	irtibat	kuruyoruz	ya	ama	böyle	değil,	şöyle;	İsveçli	dostlarımızla	da	bu	

konuda	görüşmüştük,	ombudsman	İsveç	kökenli	bir	kelime.	Aslında	Osmanlı’dan	İsveç’e	

gitmiş.	 Vekil	 kişi	 anlamına	 geliyor.	 Aslında	 vekiliniz,	 ücretsiz	 avukatınız	 ya	 da	 çocuğun	

ücretsiz	 avukatı	 da	 diyebiliriz	 ya	 da	 işte	 bizde	 kamu	 denetçisi	 ifadesi	 seçilmiş,	 çok	 da	

doğru	 bir	 ifadelendirme	 değil	 benim	 şahsi	 kanaatime	 göre.	 Ama	 asıl	 olması	 gereken,	

asıl	anlatması	gereken	anlam	şu;	hakların	savunucusu,	halkın	avukatı.	Bakın	bunlar	daha	

güzel.	 Çünkü	 ombudsman	 halkın	 yanında,	 vatandaşın	 yanında.	 Bağımsız,	 tarafsız	 ama	

vatandaş	 tarafından	 bakabilen	 kişi,	 çocuk	 tarafından	 bakabilen	 kişi.	 Belirli	 özellikleri	

var,	parlamento	tarafından	seçiliyor,	çok	üst	düzey	bir	kamu	görevlisi	olarak.	Çünkü	baş	

ombudsmanı	 Başbakanlık	 Müsteşarına	 eş	 tutuyor.Bağımsız,	 tarafsız,	 kimseden	 emir,	

talimat	almıyor.	Bunlar	genel	özellikler,	tabi	dünyadaki	yapılanmasını	söylüyorum,	bizdeki	

farklılıklarını	 da	 söyleyeceğim.	 Şikayet	 üzerine	 veya	 re’sen	 harekete	 geçiyor.	 Burada	

şu	 çok	önemli;	 re’sen	harekete	geçebilmesi	 bizim	 yasal	mevzuatımızda	 şu	 anda	 re’sen	

harekete	 geçme	 yetkisi	 yok	 ombudsmanın.	 İlk	 seçildiğimiz	 dönemde	 birkaç	 ay	 hatta	

biz	henüz	çocuk	şikayetleri	de	almaya	başlamamıştık	sanıyorum,	işte	Şakran’da	bir	olay	

vuku	bulmuştu	ve	basında	bir	milletvekili	açıklama	yaparken	şöyle	bir	şey	söyledi,	dedi	

ki	işte	hani	konuyu	tabi	bir	şekilde	gündeme	getirip	akabinde	de	işte	çocuk	ombudsmanı	

nerede,	çocuk	ombudsmanını	da	harekete	geçirelim	falan	gibi	bir	ifade	kullandı.	Şöyle	bir	

fark	var;	bir	kere	Türkiye’de	çocuk	ombudsmanı	yok	şu	anda.	Çocuk	haklarından	sorumlu	
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bir	 ombudsman	 var.	 O	 parlamento	 ombudsmanının	 altında	 bir	 yapı	 bu	 ve	 de	 re’sen	

harekete	geçme	yetkisi	yok.	Yani	bir	şekilde	bir	başvuru	olması	gerekiyor.	Ama	bunu	da	

nasıl	yapabileceğinizi	biraz	sonra	anlatacağım	size.	

Neyi	 inceliyor	derseniz,	ombudsman	vatandaşla,	bireyle	diyeyim	daha	doğrusu,	bireyle	

devlet	 arasındaki	 iletişim	 kişisi.	 Aslında	 dost	 bir	 kurum.	 Yani	 kamu	 kurumu,	 devletin	

kurumu	ama	dost	bir	kurum,	barışçıl	bir	kurum.	Arada	bağ	kuran	bir	kurum,	köprü	olan	bir	

kurum,	iletişim	kurumu	yapı	olarak.	Şu	çok	önemli;	evet	diyebilirsiniz	ki	idare	bir	şekilde	

denetleniyor,	doğru.	İdarenin	eylem	ve	işlemleri	birçok	yolla	denetleniyor,	yani	yargısal	

denetim	de	 var,	 işte	 kamu	denetimi,	 işte	 siyasal	 denetim	vesaire	denetimler	 var.	Ama	

bir	 şekilde	bunlarda	 yaşanan	aksaklıklar	görüldüğü	 için	ombudsmanlık	durumlarına	da	

ihtiyaç	duyulmuş.	Fark	şurada;	tutum	ve	davranışlarını	da	denetliyor.	Tutum	ve	davranış	

biraz	 tartışmalı	 doktrinde	 de.	 Ama	 genellikle	 şöyle	 örneklendiriliyor;	 çünkü	 eylemin	

içine	de	girebilir,	giremez	anlamında	düşünüldüğü	için	tutum	ve	davranışta	daha	çok	işte	

hep	çok	belirgin	şeyimiz	vardır	ya,	kamu	görevlisinin	bugün	git,	yarın	gel	ya	da	bu	masa	

değil,	o	masadaki,	o	masa	değil,	o	masadaki	görevli	gibi	dolandırması	veya	 işte	bir	ara	

çıkmıştı	televizyonlarda	kamu	görevlisi	aslında	bilgisayarda	oyun	oynuyor,	öbür	tarafta	

vatandaş	bekliyor,	diğer	taraftan	da	bir	şekilde	oyalaması	veya	hoş	olmayan	davranışlarda	

bulunması	gibi	daha	çok	bu	tip	örnekler	veriliyor	tutum	ve	davranışa.	Bu	çok	özel.	Niye?	

Çocukla	 ilgili	 konularda	 da	 işte	 çocuğun	muhatap	 olduğu	 kamu	 kurumlarındaki	 kamu	

kurumlarının	çalışanlarının	özellikle	olumsuz	tüm	tutum	ve	davranışlarını	da	çocuk	kamu	

denetçisine	şikayet	edebilir.	Kritik	nokta	burasıdır.	

	 Bir	de	ne	denetimi	yapıyor?	Çok	önemli.	Yine	hukuka	ve	hakkaniyete	uygunluk	

denetimini	 yapıyor.	 Hukuku	 uygunluk	 denetimini	 hepimizin	 bildiği	 zaten	 işte	 klasik	

denetim	 yollarıyla	 yapılan	 denetim.	 Ama	 hakkaniyet	 denetimi	 çok	 çok	 çok	 özel	 bir	

durum.	Ombudsman	bu	denetimi	yapıyor	işte.	Kamu	denetçisi	bu	somut	olay	denetimini	

yapabiliyor,	 yani	 kurallar	 var,	 kaideler	 var.	 Zaten	örneklerde	de	 anlatacağım	genellikle	

biz	bir	karar	verdiğimizde,	tavsiye	kararı	veriyor	ombudsman,	idarenin	dönüşü	şu	oluyor;	

kanun	bu,	yönetmelik	bu,	yani	ne	yapayım,	zaten	kanunu,	yönetmeliği	uyguladım	diyor.	

Tamam,	orası	bitti.	Ama	hakkaniyetli	mi?	Bu	adaletli	mi?	Senin	vicdanında	yer	bulunuyor	

mu?	 Ombudsman	 bunun	 denetimini	 yapıyor.	 Olabilir,	 kural	 konmuş	 olabilir	 ama	 bu	

olaya	 uygulandığında	 adaletli	 bir	 sonuç	 vermeyebilir,	 vicdanına	 hitap	 etmeyebilir.	 İşte	

bunun	denetimini	yapıyor.	Çünkü	çok	çok	önemli	ve	farklı	bir	nokta.	Bir	de	 iyi	yönetim	

denetimi	denen	bir	şey	var.	Yine	bu	da	çok	hani	bizim	hukukçularımızın,	sivil	uzmanların	

herkesin	 kullanabileceği	 bir	 şey.	 Aslında	 dünyada	 şey	 yapılan	 bir	 kavram,	 iyi	 yönetim.	

Ombudsmanın	temel	amacı	da	şöyle	ifade	ediliyor;	iyi	yönetim,	kötü	yönetim	ayrımı	var	

ombudsmanlık	 kurumu	 felsefesinde.	 İyi	 yönetime	 ulaşmak,	 daha	 iyiye	 ulaşmak,	 iyinin	

daha	iyisine	ulaşmak.	İyi	yönet	ilkeleri	neler?	Dürüst	olacak	kamu	görevlisi.	İdare	veya	öyle	

diyeyim	 ben,	 görevliyle	 sınırlandırmayayım.	 Nezaketli	 olacak.	 Kararlarında	 gerekçesini	

gösterecek,	 açıklayacak.	Kararına	karşı	başvuru	yollarını	gösterecek.	Zamanında	makul	

sürede	cevap	verecek.	O	kadar	önemli	ki	bunları	artırabilirsiniz.	Bizim	mevzuatımda	var	

örnekleri	olarak.	Ama	kamu	denetçisinin	bu	anlamda	önüne	gelen	vakada	ne	gelirse	bunu	

oraya	koyabilir,	yani	 iyi	olmadığını	düşündüğü,	 iyi	yönetimin	olmadığını	düşündüğü	her	

türlü	ilke	açısından	denetleyip	idareye	uyarıda	bulunabiliyor.	

	 Dünya	örnekleri	de	yine	yargılamada	müdahil	davacı	gözlemci	olabiliyor.	Bunlar	

bizim	 de	 aslında	 4	 yıllık	 görev	 süresince	 hani	 yasa	 koyucudan	 talep	 ettiğimiz	 şeyler	 o	

anlamda.	 Dünya	 örnekleri	 de	 çünkü	 çok	 önemli.	 İşte	 ombudsman	 kendine	 gelen	 bir	

meselede	 bazen	 çözüm	 üretemeyebiliyor.	 Üretemediğinde	 kendisi	 davacı	 olabiliyor	
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ya	 da	 açılmış	 bir	 davaya,	 mesela	 çocukla	 ilgili	 bir	 davada	 müdahil	 olabiliyor,	 görüş	

bildirebiliyor.	Anayasa	Mahkemesine	iptal	başvurusu	yapabiliyor,	bu	da	çok	çok	önemli.	

Hani	 ombudsmanı	 güçlendiren	 bir	 şey	 ama	 bizde	 yok,	 yani	 şu	 anda	 bizim	 ülkemizdeki	

sistemde	Anayasa	Mahkemesinde	de,	yargıya	da	herhangi	bir	şekilde	gitme	olanağımız	

yok.	 Parlamentoya	 mevzuat	 değişikliği	 önerisinde	 bulunabiliyor,	 devlet	 sırrı	 dahil	 her	

türlü	 bilgi,	 belgeye	 ulaşabiliyor.	 Devlet	 sırrı	 dahil	 her	 türlü	 bilgi,	 belgeye	 ulaşabiliyor.	

Şimdi	 ben	 ilk	 göreve	 başladım,	 ÖSYM’nin	 işte	 sınav	 sorularıyla	 ilgili	 kısıtlamalarından	

kaynaklı	-eğitim-öğretim	de	benim	alanımda-	şikayetler	veriyor.	ÖSYM’ye	yazı	yazıyoruz,	

ÖSYM	cevap	veriyor.	Soruları	size	veremem,	çünkü	sadece	mahkemeye	veririm.	Hayır,	yani	

kamu	denetçisi	devlet	 sırrıysa	bile	diyor	gidip	yerinde	 inceleyebilir,	görebilir,	bakabilir,	

ona	 göre	 kararını	 oluşturabilir.	 Bu	 da	 çok	 önemli.	 Her	 türlü	 argümanı	 kullanabiliyor.	

Yani	 olayı	 çözmek	 için	 ne	 gerekiyorsa,	 tanık	 dinleyebilir,	 bilirkişi	 incelemesi	 yapabilir,	

yerine	gidebilir	vesaire	bir	sürü…	Parlamentoya	yıllık	rapor	sunuyor,	bu	da	çok	önemli.	

Bu	 bizim	 ülkemizde	 de	 geçerli	 bir	 durum	 ve	 parlamentoya	 sunulması	 şöyle	 düşünün;	

en	üst	ülkenin	işte	yasama	organına	sunulan	bir	şey	ve	biz	bunu	komisyona	sunuyoruz,	

komisyon	özetleyip	genel	kurula	getiriyor.	Yani	Meclis	Genel	Kurulunda	tartışılıyor.	Benim	

çocukla	ilgili	tespit	ettiğim	herhangi	bir	işte	sistemdeki	aksaklık,	eksiklik,	iyi,	güzel	her	ne	

varsa	Meclis	Genel	Kurulunda	görüşülebilecek	hepimiz,	bütün	kamuoyu	dinleyebilecek.	

Zaten	 ombudsmanların	 etkisi	 bu.	 Kamuoyu	 oluşturmak,	 basınla	 işbirliği	 yapabiliyor	

mesela	 ombudsman.	 Basına	 çıkıp	 açıklama	 yapabiliyor,	 herhangi	 bir	 konuda	 görüşünü	

bildirebiliyor	ve	toplumsal	bir	baskı	oluşturuyor.	Asıl	yaptırım	gücü	buradan	geliyor.	Bir	

de	uluslararası	kuruluşlara	rapor	sunabilir,	biz	çok	hani	yeni	olduğumuz	için	böyle	bir	şey	

yapmadık	ama	yapabilir	anlamında	bunu	anlatıyorum.	Yurt	dışı	örnekleri	de	var.		

	 Hemen	 ne	 değildiri	 de	 söyleyeyim.	 Yani	 bir	 yargı	 organı	 değil,	 idare	 de	 değil.	

Bunu	 da	 çok	 iyi	 ayırmak	 lazım.	 Çünkü	 zaten	 idarenin	 dışında	 olması	 gerekiyor	 idareyi	

denetleyebilmesi	için.	Klasik	bir	teftiş	kurulunda	değil.	

	 Şimdi	çocuk	ombudsmanlığına	gelelim.	Çok	çok	güzel	ve	özel	bir	kurum	bence.	

Bu	 ülke	 için	 yani	 harika	 bir	 şey.	 Çocuk	 ombudsmanlığı	 değil	 bizdeki	 gerçi.	 Söyledim,	

çocuk	haklarından	sorumlu	kamu	denetçisi	ama	olsun,	yani	çocuk	haklarından	sorumlu	

birisi	var	ülkede.	Şimdi	yurt	dışı	örneklerinden	böyle	birkaç	size	çocukla	ilgili	konularda	

yapılanlardan	örnekler	vermek	isterim	ki	hani	zihninizde	ombudsman	ne	yapabilir	bir	yer	

etsin.	

	 1981	yılında	ilk	kez	Norveç’te	kurulmuş	çocuk	ombudsmanlığı.	O	yüzden	yurt	dışı	

ziyaretlerimizde	benim	tercihim	Norveç	olmuştur	 ilk	gittiğimiz	ülke.	Çok	verimli,	güzel	

geçen	bir	toplantıydı.	Oradaki	çocuk	ombudsmanlığı	vekiliyle	görüşme	şansımız	olmuştu.	

Şimdi	 ombudsmanlık	 bir	 de	 çocuk	 katılımına	 çok	 güzel	 örnekler	 var	 ombudsmanlığın	

içerisinde,	mesela	Norveç’te	en	azından	ombudsmanın	seçimi	açısından	çok	güzel	bir	örnek	

var.	 Çünkü	 işte	 çeşitli	 ülkelerin	 bölgelerinden	 gelen	 çocuklardan	 oluşturulan	 30	 kişilik	

bir	gruptan	oluşan	çocuklar	ombudsman	seçiminde	fikirlerini	beyan	ediyorlar	ve	fikirleri	

dikkate	alınıyor,	onların	 fikirleri	doğrultusunda	parlamentoya	adaylar	sunuluyor.	Seçim	

sistemi	de	şöyle;	yani	çocuklardan	oluşan	bir	grup,	ombudsman	adaylarıyla	görüşüyorlar	

aday	onlarla.	Çok	güzel	bir	örnek	anlatmıştı.	Demin	Sayın	psikologumun	anlattığı	 hani	

koridorda	görüşmeye	uygun	ortam	vesaire	veya	çocukla	işte	görüşmenin	ne	kadar	doğru	

yapılabilmesine	güzel	bir	örnek.	Mesela	bir	adayla	ilgili,	aslında	çok	güçlü	bir	adayla	ilgili	

çocuklar	şöyle	bir	şeyde	bulunuyorlar,	diyorlar	ki;	ombudsman	bize	konuştu	ama	bizimle	

konuşmadı.	Yani	çok	güzel	bir	ifade.	Kendini	anlatmaya	çalıştı	demek	ki	ama	yani	bizimle	
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konuşmadı	diyorlar	ve	olumsuz	görüş	bildiriyorlar	o	adaylara.	

Şimdi	geçelim	neler	yapıyor,	neler	yapmış	mesela	ombudsman	Norveç’te?	Şu	çok	önemli;	

mağdur	 çocuklardan	 uzman	 gruplar	 oluşturmuşlar.	 Bir	 konuda	 yani	 işte	 büyüklerin	

konuşması	 değil,	 aslında	 çocuğun	 fikri	 önemli.	Hep	 sözleşmelerde	de	 var,	 yani	 çocuğu	

dinleyin	 deniliyor	 da	 ne	 kadar	 dinliyoruz	 bilemiyorum.	 Ensest	 mağduru	 çocuklardan	

mesela	bir	 grup	oluşturmuşlar,	 uzman	bir	 grup.	Ne	 yapılması	 gerektiğini	 tespit	 etmek	

için.	 Yine	 hastanede	 uzun	 süre	 lösemi	 gibi	 hastalıklar	 nedeniyle	 uzun	 süre	 hastanede	

kalmak	 durumunda	 kalan	 çocuklardan	 bir	 grup	 oluşturmuşlar.	 Doktorların	 size	 nasıl	

davranmasını	 istersiniz	 mesela	 sorularını	 sormuşlar.	 Bu	 tabi	 tek	 seferlik	 bir	 çalışma	

değil	 veya	 ebeveyni	 cezaevinde	 olan	 çocuklardan	 uzman	 grupları	 oluşturup	 çözümü	

çocuklarla	birlikte	vermişler.	Yine	güzel	bir	örnek	olduğu	için	diş	hekimleriyle	mesela	bir	

çalışma	 yapmış	ombudsman.	Benim	 için	 çok	güzel	 bir	 örnekti,	 farklı	 bir	 şeydi.	 Yani	 diş	

hekimleri	deyince	neden	gibi	düşünmüştüm	ama	şöyle	 ifade	ettiler;	 işte	bu	bir	 şeyleri	

aslında	önceden	tespit	edebilmek	çok	önemli,	diş	hekimlerinin	çocukların	boğazlarındaki	

ya	da	çene	yapısındaki	çarpıklıklardan	çocuğun	şiddet	görüp	görmediğini	tespit	edebilir	

diş	 hekimleri	 gibi	 düşünmüşler	 ve	 diş	 hekimlerine	 eğitim	 vermiş	 ombudsman.	 Ondan	

sonrasında	 hakikaten	 yani	 daha	 önce	 diş	 hekimlerinden	 hiçbir	 şekilde	 bir	 geri	 dönüş	

olmazken,	diş	hekimlerinden	dönüşler	olmuş	bu	şiddet	konusunda.

	 Yine	güzel	bir	örnek,	ombudsmanın	süreçleri	etkisi	açısından	orada	bir	üvey	baba,	

işte	 üvey	 çocuğuna	böyle	 hafif	 bir	 fiske	 vuruyor	 anlatıldığı	 şekliyle	 bize.	 Konu	 yargıya	

gidiyor.	 İlk	 derece	 mahkemesi,	 Yargıtay	 falan,	 işte	 Yargıtay’ın	 ifadesini	 okuyacağım	

size.	Şöyle	diyor;	babayı	suçlu	buluyor	 ilk	derece	mahkemesi,	ertelemeli	ceza	vermiştir	

diyor.	Ama	Yargıtay’a	gidiyor,	Yargıtay	diyor	ki;	çocuklara	karşı	şiddetin	kabul	edilemez	

olduğu,	ancak	bir	ebeveynin	çocuğunu	disipline	etmek	adına	hafif	bir	şamar	atmasının	suç	

olmadığı	şeklinde	karar	veriliyor	ve	süreç	kesinleşiyor.	Şimdi	ombudsman	buna	bakıyor	

ki	 yani	 bir	 şey	 var,	 olmamalı,	 yani	 çocuk	 hiçbir	 şekilde	 şiddet	 görmemeli.	 Kanunda	 bir	

eksiklik	olduğunu	fark	ediyor,	yani	bir	açıklık	olduğunu	fark	ediyor	ve	şöyle	değişikliğe	

giriyor	 kanun	 metni	 ombudsmanın	 çabalarıyla	 değiştiriliyor;	 çocuklara	 karşı	 her	 türlü	

şiddetin	seviyesine	bağlı	olmaksızın	her	şekilde	yasak	olduğu	şeklinde	mevzuat	değişikliği	

yapıyor.	Yine	devam	ediyorum,	Fransa’da	ombudsman	üstün	yarar	kavramı	biliyorsunuz	

çocuk	hakları	sözleşmesinin	3.	maddesi	diyor	ki;	çocuğun	üstün	yararına	uygun	hareket	

edilmediği,	üstün	yararına	vurgu	yapıyor.	Üstün	yarar	nedirin	tanımını	yapıyor.	Bir	grup	

oluşturuyor,	uzman	grubu	ve	 işte	boşanmada	üstün	yarar	nedir,	evlat	edinmede	nedir,	

ebeveyn	özgürlüğünden	üstün	yarar	nedirin	tanımını	yapıyor.	

	 Yine	 çok	 güzel	 bir	 örnek	 …	 şikayet	 geliyor	 ombudsmana.	 Çocuk	 filmlerinin	

öncesinde	 sinemada	 işte	 yayınlanan	 reklamların	 şiddet	 ve	 cinsel	 içerikli	 olduğuna	dair	

bir	 şikayet	 geliyor.	 Ombudsman	 inceleme	 yapıyor	 ki	 hakikaten	 işte	 ülkede	 ulusal	 film	

merkezi,	 Fransız	 sinemasının	ulusal	 federasyonu,	Reklam	Piyasasını	Düzenleme	Kurulu	

falan	 var	 bir	 sürü	 kurul	 var	 bunlarla	 ilgili.	 Bunlarla	 görüşmeler	 yapıyor.	 Şunu	 tespit	

ediyor;	aslında	filmler	yayınlanmadan	önce	bir	 izne	tabi,	aslında	reklamlar	da	 izne	tabi.	

Ama	uygulamada	buna	hiç	dikkat	edilmiyor.	Yani	reklama	bakılmıyor,	direkt	sadece	filme	

bakılıp	 izleniyor	 diyor.	 Ombudsman	 bu	 konuya	 dikkat	 çekiyor	 ve	 işte	 ilgili	 bakanlığa	

bunun	daha	sıkı	uygulanması	konusunda	bir	tavsiyede	bulunuyor.	Gürcistan	çocuklardan	

danışma	 grupları	 oluşturuyor.	 Bu	 verdiğim	 örnekler	 de	 birebir	 çok	 muhatap	 olup	

sohbet	ettiğimiz	 için	özellikle	bu	ülkelerden	örnekler	 seçtim,	güzel	örnekler	olduğunu	

düşündüğüm	için.	Özel	projeler	yapıyor.	Mesela	infaz	kurumlarında	çocukların	takibi	ya	

da	kamu	yatılı	okullarda	çok	önemli	sorun	biliyorsunuz,	Ortodoks	kilisesi	ve	Müslüman	
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gruplarının	 kontrolündeki	 okullarının	 denetimi	 konusunda	 özellikle	 çalışmalar	 yapıyor.	

Sırbistan	 ombudsmanı	 bir	 kampanya	 yürütüyor	 mesela,	 olumlu	 ebeveynlik	 ve	 çocuğa	

şiddetin	 önlenmesi	 kampanyası	 yürütüyor	 ve	 sloganı	 şu;	 dövmek	 ya	 da	 dövmemek,	

tüm	mesele	bu,	tokatsız	bir	ebeveyn	ol.	Toplumu	bilinçlendiriyor	böyle	bir	kampanyayı	

yürüterek	ve	onunla	ilgili	çok	güzel	bir	örnek	çocuk	katılımı	anlamında	genç	danışmanlık	

kurulu	oluşturuyor.	Bunların	da	işte	Sırbistan’ın	farklı	bölgelerinden,	yani	yoksulu-zengini,	

farklı	etnik	grubu,	farklı	bölgesi	her	bölgeden	çocuğun	temsili	bu	anlamda	dikkat	ediyor.	

Yine	çok	güzel	olduğunu	düşündüğüm	için	temas	ettiğim	bir	şey,	İngiltere	ombudsmanı	

mesela	 bizim	 uluslararası	 toplantılarımız	 oluyordu,	 oraya	 katıldığımızda	 çalıştayların	

da	 anlattığı	 güzel	 bir	 örnekti.	 Afgan	mülteci	 çocukların	 sınırdan	 girmeye	 çalıştığını	 ve	

sokulmadığını	öğreniyor.	Haber	alıyor	çocuk	ombudsmanı	İngiltere’de.	Geliyor	çocukların	

yanına.	Tabi	polis	şeyi	soruyor,	yani	niye	buradasın,	niye	geldin	falan	gibi	sorular	soruyor.	

Ombudsman	şöyle	diyor;	nasılsınız,	bir	ihtiyacınız	var	mı?	Yani	o	kadar	kötü	şartlarda	oraya	

gelmiş	bir	çocuk,	zaten	bir	sürü	zorlukları	aşmış,	oradaki	çocuğa	bence	bunu	sorması	bile	

o	kadar	güzel	ombudsmanın	güzelliğini	anlatıyor	ki.	Şunu	söyleyeyim,	çok	özel,	önemli	

gördüklerimi,	Ukrayna	ombudsmanı	 şunu	demiştir;	 biz	 şu	 anda	 savaştayız	 -2014	yılıydı	

sanıyorum	 katıldığımız	 toplantıda-	 diyor	 ki	 ben	 şu	 anda	 çocuk	 korumaya	 yoğunlaştım,	

çocukları	geliştirici	faaliyet	yapabilecek	durumum	yok,	çünkü	önceliğim	çocuğu	korumak.	

Şimdi	 Türkiye’de	 söyledim	 size,	mevzuata	 zaten	bakarsınız.	Ne	 yaptığımızı	 söyleyeyim.	

4	 yıllık	 görev	 yaptığım	 sürede	mutlaka	 çocuğa	geri	 dönüş	 yaptık.	 Yani	 çok	 çok	önemli	

ve	ben	bu	geri	dönüşlerimin	o	kadar	olumlu	etkilerini	aldım	ki.	Yani	sizin	çocuğunuzun	

arandığını	düşünün.	Çocuğunuzu	birisi	arıyor,	yani	hepimiz	aynı	tepkiyi	veririz	herhalde,	

kamu	denetçiliği	kurumundan	arıyor,	yani	niye	ki,	ne	demek,	yani	devlet	kurumu	benim	

çocuğumu,	15	yaşındaki	çocuğumu	niye	arasın,	mutlaka	bir	sorun	var,	yani	bir	yaramazlık	

yapmıştır	 gibi	 geliyor	 ama	 sonra	 izah	 ettiğinizde	 veli	 nasıl	mutlu	 oluyor.	 Yani	 babalar,	

anneler	teşekkür	ediyorlar.	Yani	benim	10	yaşındaki	çocuğumu	dikkate	aldınız,	bir	kamu	

kurumu	 ve	 bunun	 sözüyle	 bir	 karar	 verdiniz.	 Çocuk	 politikacıyı	 sorguluyor,	 yani	 İzmirli	

olduğumuz	için	örnek	vermek	istiyorum.	Büyükşehir	Belediye	Başkanı	diyor	ki,	seçimlerde	

bir	söz	vermişti	diyor,	bölgeyi	tam	hatırlayamayacağım	ama	belediye	otobüs	seferlerinde	

indirim	yapacaktı.	Hani	verdi	mi,	vermedi	mi	bilmiyorum,	işte	çocuk	sorguluyor.	Bakın	ne	

kadar	güzel.	Ben	de	bunu	en	üst	düzeye	soruyorum.	Yani	Belediye	Başkanına	soruyorsunuz.	

Söz	mü	verdiniz	diyorsunuz.	Ombudsmanın	farkı	burada.	En	üst	düzeylere	ulaşabiliyor	ve	

çocuğa	özgü	bilgilendirme	yapıyoruz	tabi	geri	dönüşte.	

	 Bu	çocuk	web	sayfasının	adresi.	Bunu	lütfen	yani	özellikle	bilmenizi	istiyorum	ve	

anlatmanızı	istiyorum.	Çünkü	çok	çok	önemli	ve	özel,	güzel	bir	çalışma	diye	düşünüyorum.	

Hemen	 geçiyorum.	 Bize	 sorulan	 sorulardan	 biriydi,	 yani	 cezaevindeki	 çocuk	 size	 nasıl	

ulaşacak?	Kapalı	kurumdaki	çocuk	nasıl	gelecek?	Gerçi	mevzuat	var,	hani	kamu	kurumu	

diyoruz,	bize	normalde	gönderilmesi	lazım.	Şikayetler	de	geliyordu	ama	yine	de	çok	özel	

anlatamayacağı	ya	da	işte	denetimden	geçmesi	gerekirken	geçtiğini	bildiğimiz	durumlar	

var,	 yani	 cezaevine	 ulaşabilmesi.	 Çocuk	 başvurularında	 menfaat	 ihlali	 şartı	 yok.	 Yani	

tırnak	 içinde	o	kadar	önemli,	o	kadar	güzel	bir	 şey	ki.	Siz	başvurabilirsiniz	baro	olarak,	

siz	 vatandaş	 olarak	 başvurabilirsiniz.	 Çocukları	 hakları	 ihlaliyle	 ilgili	 tespit	 ettiğiniz	 bir	

şey	varsa	psikolog,	sosyal	çalışmacı	kim	olursa	olsun	sıradan	vatandaş	başvurabilirsiniz.	

Menfaat	ihlali	şartı	yok.	Normalde	bu	ombudsmana	başvurabilmek	için	bir	menfaatinizin	

ihlali,	öyle	uluorta	herkes	gelemesin,	yani	bu	normal	bir	şey	tabii	ki,	yani	bir	kamu	kurumu	

sınırlıkları	var.	Ama	çocuk	hakları	 ihlal	edildiyse	hepimiz,	hepiniz	başvurabilirsiniz.	Dava	

açma	süresini	durduruyor,	yani	şöyle;	son	slaytta	bunu	birkaç	örnekle	bitireyim	hemen.	

Çok	affınıza	sığınıyorum.	Belki	de	çok	heyecanlı	bulabilirsiniz	beni	ama…
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	 Şimdi	menfaat	 ihlali	olmadığına	 işte	güzel	bir	örnek.	1	Mayıs’ta	 İstanbul’da	bir	

eylemler	 olmuştu	 biliyorsunuz.	 Orada	 bir	 kız	 çocuğu	 yaralanıyor	 ve	 İstanbul	 Valisinin	

bir	açıklaması	oluyor.	 işte	diyor	ki,	adını	da	söylüyor	ve	marjinal	grup	üyesidir	diyor.	Bu	

çocuğun	başvurusu	değil	kamu	denetçi	kurumuna.	Bir	sivil	toplum	kuruluşu	başvuruyor,	

çocuk	 haklarıyla	 ilgilenen	bir	 sivil	 toplum	 kuruluşu,	 böyle	 bir	 ifadede	bulunamaz	 diye.	

Tavsiye	kararıyla	sonuçlanan	bir	şey.	İki	farklı	şey	aklıma	gelen	değinmek	istiyorum.	Burada	

biz	şeyi	konuştuk	hep	cezaevindeki	çocuk	gibi	düşündük	ama	aslında	çocuk	adalet	sistemi	

içerisinde	evet	tanık,	sanık	ve	mağdur	çocuk	oluyor	ama	bir	de	ebeveyniyle	cezaevinde	

olan	çocuk	var,	bir	de	ebeveyni	 cezaevinde	olan	çocuk	var.	Bakın	ebeveyni	 cezaevinde	

olan	 çocuk	 bizim	 ülkemizde	 pek	 çalışılmış	 bir	 konu	 değil.	 Yani	 bu	 konuyu	 yurt	 dışında	

bana	sordular,	sizde	bu	konuda	çalışan	sivil	toplum	örgütü	var	mı	diye.	Geldiğimde	çocuk	

hakkıyla	falan	ilgilenen	STK’lara	sordum,	yok.	Ebeveyni	cezaevinde	olan	çocuklarla	çalışan	

bir	STK	yok.	Ebeveyniyle	cezaevinde	olan	çocuk	için	de	6	yaşa	kadar	kalabilir	diyorsunuz.	

Çok	yüksek,	yani	Avrupa	ülkelerine	göre	en	fazla	2,5	yaşına	kadar	kalabiliyor.	Cezaevine	

ziyarete	gidiyorsunuz,	çok	küçük	şöyle	3	yaşında	falan	bir	çocuk	görmüştüm,	biz	böyle	bir	

güruhla	da	cezaevi	ziyaretine	gidiyoruz,	alışmışlar	tabi	mahkumlar	falan	hep	zaten	belli	

bir	sıraya	giriyorlar,	çocuk	da	koşup	mahkumlarla	sıraya	giriyor.	Yani	böyle	bir	ortamda…	

Cinsel	istismar	vesaire	hepsiyle	ilgili	tabi	kamu	denetçi	kurumuna	başvuru	mümkün.	Bir	

de	İzmir’de	diye	hatırlıyorum	yanlış	hatırlamıyorsam	babasız	bırakılan	çocuklar,	çocuksuz	

bırakılan	 babalar	 derneği	 vardı	 İzmir	merkezde	 diye	 hatırlıyorum.	 Bize	 bir	 başvuruları	

olmuştu,	 icra	 süreçlerindeki	 yıpranmalarından	 kaynaklı.	 Güzel	 bir	 tavsiye	 kararı	 var	

ombudsmanın.	

	 Yine	 çok	 çok	 özür	 diliyorum	 ama	 şunu	 anlatmadan	 geçemeyeceğim.	 Emniyet	

mensubu	bir	babanın	çocuğuna	yapılan	muameleyle	alakalı.	Vurgulamak	istediğim	konu	

şu;	hepimiz	toplum	olarak	aslında	çok	bilinçli	olmalıyız.	Engelli	çocuk	konusu	o	kadar	önemli	

ki.	Çocukların	okulda	cep	telefonları	alınıyor	ve	diğer	arkadaşları	tabi	çocuk	da	otistik	bir	

çocuk,	bildikleri	için	onu	kullanıyorlar.	Diyorlar	ki	git	cep	telefonlarını	öğretmeden	iste.	

Öğretmenler	odasına	gidiyor,	öğretmenden	istiyor.	Öğretmeni	vermeyince	çocuk	tepki	

gösteriyor.	Yani	tabi	normal	olmadığı	için	kendisi	de	ve	olay	şöyle	gelişiyor;	öğretmenin	

saçına	 yapışıyor	 çocuk.	 Çocuğun	 kolunu	 o	 kadar	 sıkı	 tutuyor	 ki,	 hani	 hafif	 koluna	

incinme	 olacak	 şekilde	 ayırabiliyorlar	 öğretmenden.	 Yani	 beni	 şöyle	 üzmüştü	 bu	 olay,	

benim	sosyal	çalışmacım	şunu	demişti;	sayın	denetçim,	bu	olayı	biz	hani	vaka	çalışması	

yaparken,	bir	engelli	çocuk	sizin	gelip	yemeğinize	defalarca	tükürebilir,	nasıl	davranmanız	

gerektiğini	 bilmeniz	 lazım.	 Şimdi	 orada	 da	 işte	 öğretmenin,	 rehber	 öğretmenin,	 okul	

müdürünün	nasıl	davranması	gerektiğini	bilmesi	gerekiyor,	hepimizin	bilmesi	gerekiyor.	

Aslında	bilmediğimiz	için	işte	çocuk	okuldan	uzaklaşıyor,	çocuk	eğitim	sisteminin	dışında	

kalıyor,	 çocuk	 sanık	olarak	mahkeme	önüne	geliyor,	 çünkü	 karşılıklı	 şikayetçi	 oluyorlar	

birbirlerinden	vesaire.	Peki	soru-cevapla	geliştiririz	inşallah	diye	düşünüyorum.	Teşekkür	

ediyorum.

	 Prof.Dr.Ayşe	Havutçu:
	 Bu	son	derece	ilginç	güzel	sunum	için	Sayın	meslektaşımıza	çok	teşekkür	ediyoruz.	

Kamu	denetçiliği	kurumu	gerçekten	çok	fazla	bilinen	bir	müessese	değil.	Dinlerken	aklıma	

şu	soru	da	gelmedi	değil;	acaba	bu	seçim	sonuçlarıyla	ilgili…

	 Av.Serpil	Çakın:
	 YSK	kararlarıyla	ilgili	olarak,	bir	kamu	denetçisi	olarak…Değerlendirilebilir.	YSK	

kararları	kesin	biliyorsunuz.	Ama	daha	önce	verilmiş	bir	kararımız	var,	 şu	anda	yeni	bir	
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heyet	 var,	 nasıl	 düşünürler	 bilemeyeceğim.	 Bu	 konu	 da	 biraz	 Yargıtay	 içtihatları	 gibi,	

daha	önceki	bizim	görev	yaptığımız	dönemimizde	YSK	kararlarının	ombudsmana	şikayet	

bildirileceğine	dair	bir	kararımız	var.	

	 Prof.Dr.Ayşe	Havutçu:
	 Teşekkür	ederiz.	Şimdi	soru	ve	cevap	kısmına	geçiyoruz.	Ama	bugün	zamanında	

başlayamama	sebebiyle,	hem	de	biraz	konuşmaların	nispeten	sürelerinin	uzamasıyla	ilgili	

de	zamanımız	iyice	daraldı.	20	dakika…Mümkünse	soruları	yazılı	olarak	almak	istiyorum	ve	

kime	yönlendiriyor	iseniz	ismini	de	belirtmenizi	rica	edeceğim.	Bekliyoruz	efendim	varsa	

sorularınız	ya	da	sözlü	olarak,	sözlü	olarak	soralım	peki.	Kayıtlara	sorularınız	geçebilsin	

diye	arzu	etmiştim	ama	peki.	Kayda	alınıyor,	tamam.	Buyurun.

	 Soru:
	 Avukatım,	henüz	yeni	de	ruhsatımı	aldım	ama	Sayın	Serpil	Hanıma	bir	soru	sormak	

istiyorum.	 Genelde	 ideal	 bir	 kamu	 denetçiliği	 kavramından	 bahsettik	 aslında	 dünya	

ülkelerinde	olması	gerekenden.	Türkiye’de	biraz	daha	sorumlu	olarak	en	azından	görev	

yaptığınız	dönemde	nasıl	çalışıyorlar.	Bunu	merak	ediyorum.	Teşekkür	ederim.

	 Av.Serpil	Çakın:
	 Ombudsman	 kararları	 dünyadaki	 örneğiyle,	 bu	 bizdeki	 yapılanma	 böyle	

tavsiye	 niteliğinde.	 Ombudsman	 gücü,	 aslında	 moral	 gücü	 ombudsman,	 ahlaki	 olarak	

ifadelendiriliyor.	Bizim	şeyde	anladığımız,	hani	hukuk	sistemindeki	icrailik	anlamında	bir	

yaptırım	gücü	yok.	Ama	yaptırım	gücünü	işte	kamuoyu	oluşturmasından,	basına	açıklama	

yapabilmesinden,	 Türkiye	 Büyük	Millet	Meclisine	 rapor	 sunabilmesinden	 alıyor.	 Bu	 tip	

olumlu	 etkileri	 var.	 Bir	 de	 ombudsman	 seçtiğiniz	 kişi	 zaten	 toplumdaki	 güvenilir	 kişiyi	

temsil	 ediyor.	 Yani	 bir	 anlamı	o;	 emin	 kişi,	 güvenilir	 kişi.	Hani	 kanaat	önderi	 gibi	 denir	

ya,	 onun	 yerine	 düşünün.	 Devletteki	 işte	 kanaat	 önderi	 olan	 kişi,	 olması	 gereken	 kişi.	

Tüm	toplumda	tanınması	gerekiyor.	Mesela	İsveç	çocuk	ombudsmanı	ne	yapıyor	biliyor	

musunuz?	 Tanıtımlarda	 kendi	 resminin	 özellikle	 koydurulmasını	 istemiş.	 Çünkü	 çocuk	

özdeşleştirsin	biriyle	şeyi,	çocuk	güvensin,	bu	kişi	benim	güvenebileceğim,	inanabileceğim,	

benim	için	haklarımı	savunacak	kişi	gibi	düşünsün	anlamında	kullanmış.	

	 Soru:
	 Ben,	 Murat	 Beye…	 Herhalde	 sesim	 ulaşır.	 Avukat	 Hasan	 Erdoğan.	 Dünkü	

sunumunda	 aslında	 hatırlatacaktım,	 unuttum	 ama	 Murat	 Beyi	 görünce	 ben	 şimdi	

hatırladım.	

	 Murat	Bey,	geçen	sene,	1	yıl	kadar	önce	Trabzon’da	bir	çocuğumuz	cezaevinde	

intihar	 etti.	 Onunla	 ilgili	 olarak	 biz	 suç	 duyurusunda	 bulunmuştuk	 Ankara’da.	 Dün	

bahsettiğim	çocuk	cezaevleri	kapatılsın	girişimi	olarak	sadece	Ankara’da	değil,	Ankara,	

İstanbul,	 Mersin,	 Van,	 Diyarbakır	 5	 ilde	 birden	 bu	 Trabzon’da	 intihar	 eden	 çocukla	

ilgili	 olarak	 cezaevi	 yetkilileri	 ve	 tüm	 sorumlular	 hakkında	 suç	duyurusunda	bulunduk.	

Onunla	 ilgili	 bir	 gelişme	 var	mı	 bildiğiniz?	 Bir	 de	 biliyorsunuz	maalesef	 Adana’da	 yine	

3	çocuğumuz	yanarak	öldü	cezaevinde.	Son	10	yıl	 içerisinde	12	tane	çocuk	cezaevinde	

öldü.	Bu	Trabzon’daki	olay	çok	tipik	bir	olaydı.	Çünkü	çocuğun	dosyasında	da,	raporunda	

da	 intihara	meyilli	 olduğu	 raporda	belirtiliyordu.	 Buna	 rağmen	 çocuk	 tutuklanmıştı.	O	

dosyayla	ilgili	yani	dediğim	gibi	ben	arada	da	sorabilirdim	ama	çok	tipik	bir	vaka	olduğu	

için	açık	açık	şimdi	soruyorum.	Bir	bilginiz	var	mı?	Ne	safhadadır?	
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	 Hakim	Murat	Aydın:	
	 Teşekkür	ederim.

	 Şimdi	 ben	 Trabzon’a	 gittiğim	 zaman	 ilk	 önüme	 bu	 dosya	 düştü.	 Benim	 hakim	

olarak	önüme	düşmedi,	benim	baktığım	bir	 şey	değil,	bir	mahkeme	konusu	değil	hala.	

Ama	Trabzon	olunca	ben	de	oraya	gidince	hemen	bana	2-3	yerden	mail	geldi.	Trabzon’da	

bu	 nedir	 diye.	 Çok	 vahim	 bir	 vaka	 açıkçası.	 15	 yaşından	 küçük	 bir	 çocuk	 tutuklanarak	

cezaevine	 giriyor.	 Cezaevinde	 intihar	 sonucunda	 hayatını	 kaybediyor.	 Hakkında	 da	

pek	 çok	 hırsızlık	 suçundan	 soruşturma	 var.	 Maalesef	 benzer	 olaylarda	 gördüğümüz	

gibi	yine	benzer	damgalanmaya	maruz	kalmış	bir	 çocuk.	Suç	makinesi	bir	 çocuktu	diye	

tanımlanmış	yerel	basında	da	ve	sonunda	çocuk	intihar	ederek	hayatını	kaybetti.	Bildiğim	

kadarıyla	hakkındaki	soruşturma	devam	ediyor.	Ama	savcılık	soruşturmasının	hem	tarafı	

olmadığımdan	 ,	 hem	 soruşturma	 gizlilikle	 yürütüldüğü	 için	 sonuçlandı	mı	 bilmiyorum.	

Soruşturmanın	 devam	 ettiğini	 biliyorum.	 Fakat	 takipsizlikle	 sonuçlandığına	 dair	 de	 bir	

duyumum	var.	Ben	bu	 tür	olaylarda	hep	şuna	 inanırım,	3	boyutu	önemlidir	benim	 için.	

Birincisi;	olayın	sebepleri,	durum,	olayın	kendi	neydi	acaba.	İkincisi;	bu	önlenebilir	miydi	

diye	ortaya	çıkarmak	zorundayız.	Bir	ihmal,	bir	yerine	getirmeme	söz	konusu	ve	üçüncüsü	

de	 tekrarını	 nasıl	 önleyebiliriz.	 Bence	 maalesef	 benzerlerinden	 gördüğümüz	 gibi	 bu	

olayda	da	öyle	görünüyor	şu	aşamaya	kadar,	sadece	bir	sorumlu	bulup	bu	sorumlunun	

cezalandırılıp	 cezalandırılmayacağı	 üzerinden	 yürüyor	 tartışma,	 benim	 de	 takip	

edebildiğim	kadarıyla.	Oysa	daha	önemli	şeyler	var,	onunla	birlikte	önemli	şeyler,	bunu	

önemsizleştirmiyorum.	 Ama	 doğrusunu	 isterseniz	 çok	 umutlu	 değilim	 bu	 söylediğim	

3	 şeyin	 gerçekleşmesi	 konusunda.	 Çünkü	 şunun	 için	 umutlu	 değilim;	 Serpil	 Hanımın	

söylediği	gibi	şimdi	ombudsmanlıkta	da	benzer	şey	var,	çok	önemli	kurumlarımız,	mevzuat	

hükümlerimiz	var	aslında.	Fakat	bunları	işletmek	konusunda	o	kadar	büyük	bir	öğrenilmiş	

çaresizliğimiz	var	ki	bir	şey	olmayacak,	bir	şey	değişmeyecek	duygusu	içerisindeyiz	pek	

çok	olayda.	Oysa	hiçbir	şey	olmayacak	olsa	bile,	hiçbir	şey	çıkmayacağına	emin	olsak	bile	

üstüne	gitmeye	devam	etmek	zorundayız.	Ama	gördüğüm	kadarıyla	Trabzon’da	bile	bu	

konu	unutulmuş	durumda	ki	başka	yerlerin	herhalde	büyük	bir	çoğunluğunun	haberi	bile	

yok.	Dolayısıyla	da	tekrar	edecektir	tıpkı	Şakran	Cezaevindeki,	tıpkı	Pozantı	Cezaevindeki	

gibi.	Temel	sebep	şu,	şunu	söylemesi	gerekir	kamuoyunun;	çocuklar	hapsedilmemelidir,	

kapalı	 kurumda	 çocuğu	 tutmak	 şiddet	 üretir.	 Bu	 şiddeti	 çocuk	 ya	 kendine	 yapar,	 ya	

başkasına	yapar,	ya	görevliler	çocuğa	yapar,	ya	çocuk	görevlilere	yapar.	Oysa	biz	bu	temel	

sorunu	 tartışmak	 yerine	 üretilmiş	 şiddetin	 sonuçlarını	 tartışıyoruz	 her	 defasında,	 her	

defasında.	Gidip	2	gösteri	yaparak,	mutlu	olarak,	vicdanlarımızı	temizleyerek	evlerimize	

dönüyoruz.	Dün	güzel	bir	yazı	vardı,	ben	de	paylaştım.	Boykot,	boykot	da	önce	kendimizi	

boykot	etmemiz	gerekir	belki	de,	kendimize	sormamız	gerekir.	Ondan	bundan	kahramanlık	

bekliyoruz,	 ondan	bundan	bir	 şeyler	 yapmasını,	 aktif	 olmasını	 filan	 bekliyoruz	 da	 hani	

biz	sosyal	medyada	kendimiz	gibi	arkadaşların	okuduğu	yazılardan	başka	ne	yapar	hale	

geldik.	Bunda	da	aynı	şey	olacak.	Bilmiyorum	ne	olacak	ama	önemli	bir	konu.	Trabzon’da	

olması	benim	için	tabi	ayrıca	üzücü.

	 Prof.Dr.Ayşe	Havutçu:
	 Peki	başka	soru	sormak	isteyen	var	mı	acaba?	Buyurun,	en	arkada	söz	isteyen	bir	

meslektaşımız	var.	

 Soru:
	 Hoş	geldiniz.	Dün	de	çok	zevkli	oturumlar	 izlemiştik.	Bugün	de	ilk	oturum	yine	

öyle	 başladı.	 Şimdi	 Okan	 Lüleci	 çok	 güzel	 bir	 sunum	 yaptınız,	 teşekkür	 ederim.	 Sizin	

hazırladığınız	bir	SİR	dosyada,	bir	çocuk	için	2	farklı	zamanda	hazırladığınız	bir	SİR	vardı	
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elimde,	2	farklı	zamanda	o	SİR’de	çocuğun	cezaevinde	olan	çocuk,	aradaki	farkı	gösterir	

olan	 o	 şeyi	 değerlendirmeniz	 doğrusu	 çok	 ilgimi	 çekmişti.	 Bu	 arada	 heyecanınız	 çok	

güzeldi	 Serpil	 Hanım	 sahiden.	 İlgiyle	 izledim.	 Hiç	 bilgimin	 olmadığı	 bir	 alandı	 ve	 ben	

ilgiyle	okuyacağım,	 araştıracağım	ombudsmanlığın	ne	olduğunu.	Çok	 teşekkür	ederim.	

Verdiğiniz	örnekler	de	birebir	çok	güzeldi.	Bir	tek	sorum	var	size.	Hukuki	anlamda	olan	

durumlarda	mutlaka	ve	mutlaka	hak	ihlalimi	olmalıdır	?

	 Av.Serpil	Çakın:
	 Şimdi	tabi	şöyle	ifadelendiriyorum;	kanunda	bir	açıklık	yok	ama	yönetmelikte	hak	

ihlali	demiyor	ama	menfaat	ihlali	diyor.	Menfaat	ihlali	aslında	hak	ihlalini	de	içerebiliyor.	

Ama	istisnaları	var.	İşte	dediğim	gibi	çocuk	hakları	ise	konu	yani…	herkes	başvurabiliyor.	

Ben	 hep	 heyecanlı	 anlatıyorum,	 böyle	 söylüyorlar,	 çok	 da	 tanımıyorlar	 ya	 yani	 lütfen	

tanıyın,	okuyun,	çok	özel,	kullanın	diyorum	yani	ne	olur.	Devlet	bir	kurumu	kurmuş	sizin	

için,	bizim	için.	Yani	şu	anda	oranın	temsilcisi	değilim	ama	emek	verdim.	Yani	kullanın.	

	 Soru:
	 Davaların	 birleştirilmesi	 usulünden	 sorum	 var.	 Biliyorsunuz	 genel	 ceza	

mahkemesinden	 birleştirme	 talebi	 geldiği	 zaman	 çocuk	mahkemesi	 esastan	 kapatıyor	

ve	 	 dava	 genel	 ceza	 mahkemesinde	 devam	 ediyor.	 Şu	 yapı	 olur	 mu	 ya	 da	 yapılabilir	

mi;	 uygulamada	 maalesef	 yapılmıyor	 ama	 genel	 ceza	 mahkemesi,	 çocuk	 ceza	 …	

mahkemesindeki	davanın	sonlanmasını	ve	sonra	delilleri	değerlendirmesi	çok	daha	kolay	

olmaz	mı?	Bu	yapılabilir	mi?	Okan	Beye	sorumu	hatırladım.	

	 Bir	 tek	SİR	üzerinden	yapılan	değerlendirmeler	üzerine	ne	diyorsunuz?	Bizlere	

düşen	görev	ne	avukat	meslektaşlar	açısından?	Hakimlere,	savcılara	düşen	görevler	ne	

acaba?	Teşekkür	ederim.	

	 Okan	Lüleci:
	 Ben	teşekkür	ederim.	

	 Böyle	bir	durum	yaklaşık	geçen	yıldan	beri	sona	erdi	diyebilirim.	Suç	tarihinden	

sonra	alınmış	raporlar	veya	suç	tarihinden	çok	daha	önce	alınmış	raporlar	suç	tarihi	baz	

alınarak	yapılıyor.	Diyelim	ki	2014	yılında	çocuk	suça	sürüklendi.	Sosyal	inceleme	raporu	

hazırlandı,	2016	yılında	tekrardan	bir	dosyası	var,	 tekrardan	geldi.	2014	yılındaki	 rapor	

artık	geçersiz.	Suç	tarihinde	tekrardan	rapor	hazırlanması	gerekiyor.	Sizin	dediğiniz	gibi	

çocuğun	hayatında	1	gün	bile	bazen	önemli	oluyor,	1	saat	bile	önemli	olabilir.	1	saat	önce	

ailesi,	annesi,	babası	yaşarken	1	saat	sonra	vefat	ediyor	olabilir,	bütün	hayatı	değişiyor	

olabilir.	O	yüzden	hep	aynı	şeyi	öngörmemek	gerekiyor.	Fakat	tabii	ki	biz	2.,	3.	yaptığımız	

görüşmede	de	yine	aynı	 sosyal	 inceleme	raporu	üzerinden	görüşüyoruz.	Biz	 tekrardan	

sosyal	 inceleme	raporumuzu	elimize	alıyoruz,	o	tarihte	kim	görüştüyse	tekrar	aynı	kişi,	

hayatında	ne	gibi	değişimler	oldu,	hayatında	ne	gibi	güncellemeler	oldu	ona	bakıyoruz.	

Bakım	 tedbiri	 uygulanmış,	 yurda	gitmiş	 çocuk	 ve	 cezaevindeki	 çocuk	o	 ikisi,	 cezaevine	

yerleştirilmiş	 çocukta	 2	 tane	 sıkıntı	 baş	 gösterir	 genelde	 benim	 gördüğüm.Ailesinin	

denetiminin	zayıflığından	veya	ailesindeki	birtakım	sıkıntılardan	yurda	yerleştirilen	çocuk	

o	güne	kadar	herhangi	bir	suça	ilişkin	bir	bilgisi	olmayabilir.	Ama	yurda	yerleştirildiği	gün	

yurttaki	diğer	çocuklardan	uyuşturucu	kullanmayı	öğreniyor	olabiliyor	veya	işte	birtakım	

ufak	tefek	hırsızlıklar,	bak	ceza	almıyoruz,	nasıl	olsa	bir	şey	olmuyor	gibi.	Bakıyorsunuz	

arkadaş	 etkisi,	 olumsuz	 arkadaş	 etkisi	 kişilere	 bambaşka	 şeyler	 kazandırıyor.	 Bir	 de	

cezaevinde	edinmiş	olduğu	olumsuz	rol	model	bir	sürü	arkadaşı	oluyor.	O	yüzden	bakım	

tedbiri	ve	cezai	tedbir,	yani	cezaevine	alma	çocuğu	iyileştirme	adı	altında	bir	adım	olmuyor,	



107

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı

aksine	daha	da	olumsuz	örneklerle	karşılaşmasını,	olumsuz	akranlarla	iletişime	geçmesini,	

yeni	suçları	öğrenmesini	sağlıyor.	Bu	noktada	dediğiniz	gibi	bir	sosyal	 inceleme	raporu	

artık	o	şekilde	hazırlanıyor.	Her	suça	özgü	sosyal	inceleme	raporu,	yani	çocuğa	özgü	ve	

suça	özgü,	o	suça	özgü.	

	 Hakim	Murat	Aydın:
	 Şimdi	 birleştirme	 gerekli	 mi,	 bekletici	 mesele	 yapabilir	 miyiz?	 Bir	 kere	 şunu	

söyleyeyim;	 birleştirme	 aslında	 çoğu	 zaman	 gerekmez.	 Mahkemelerin	 genellikle	

birleştirme	konusundaki	eğilimi	şundan	kaynaklanıyor;	işte	farklı	kararlar	çıkmasın,	deliller	

birlikte	değerlendirilsin.	Ama	şuna	inanıyorum	ben;	sonuçta	her	mahkeme	kendi	takdir	ve	

değerlendirmesini	yapar	ve	beklenir	ki	aynı	delillerle	karşılaşalım,	2	farklı	mahkeme	aynı	

kararı	 verir.	Eğer	mahkemeler	aynı	delillere	 rağmen	 farklı	 kararlar	veriyorsa,	oluş	veya	

hukuki	nitelendirme	açısından	söylüyorum	özellikle,	o	zaman	kararlardan	en	az	birisi,	belki	

de	ikisi	de	yanlıştır.	Dolayısıyla	birleştirmeyi,	yani	maddi	gerçeği	araştırıyoruz,	farklı	kararlar	

çıkmasın,	o	yüzden	bunları	birlikte	görelim	konusunu	çok	da	böyle	öncelememek	lazım	ve	

çocuk	mahkemesinin,	özellikle	çocuk	mahkemesinin	bu	konuya	dikkat	etmesi	lazım.	Çünkü	

birleştirme	kararının	verilebilmesi	 için	her	2	mahkemenin	birleştirme	konusuna	olumlu	

görüş	bildirmesi	gerekiyor.	Burada	aslında	 sorumluluk	öncelikle	 çocuk	mahkemesinde,	

yani	 çocuk	 mahkemesinin	 mümkün	 olduğu	 kadar	 dosyasının	 kendi	 mahkemesinde	

kalmasını	sağlamaya	çalışmalıdır.	Ama	çocuk	mahkemesi	birleştirme	konusunda	olumlu	

görüş	 verirse	 genel	 mahkeme	 de	 olumlu	 görüş	 verirse	 dosya	 yerel	 mahkemesine	

gideceğinden	bazen	bu	dosyanın	kendisinden	gitmesi	konusundaki	bir	günlük	faydadan	

hareketle	 birleştirme	 konusunda	 bir	 olumlu	 yaklaşım	 içerisinde	 olabiliyorlar.	 Evet,	

birleştirme	bazen	gerekir	ama	çoğu	zaman,	hani	ben	çocuk	mahkemesine	baktığım	zaman	

için	 söyleyeyim,	 çoğu	 olayımızda	 birleştirme	 kararı	 vermeden	 inceleriz	 davaları.	 Ama	

dediğim	gibi	birleştirme	kararı	vermeden	bitirdiğiniz	bir	dava	farklı	sonuçlara	vakıfsa	ve	

deliller	konusunda	bir	tereddüt	varsa	kanun	yolu	muhakemesi	de	muhtemelen	dosyalar	

neden	birleşmedi,	neden	birlikte	değerlendirmediniz	şeklinde	gelecekti.	Ama	nihayetteki	

değerlendirme	doğru	ve	iyiyse	genellikle	kanun	yolunda	da	bunun	çok	tartışma	konusu	

yapılmadığını	 o	 zaman	 için	 en	 azından	 söyleyebilirim.	 Şimdi	 bölge	 adliye	mahkemeleri	

buna	nasıl	yaklaşacak	çok	bilmiyorum.	

	 Şunu	söylemek	isterim;	konuşmanın	içerisinde	geçti,	şimdi	çocuk	adalet	sisteminin	

başarı	oranı	nasıl	olmalıdır	diye	sorulduğunda	Okan	Bey	de	dedi	ki	 işte	buradaki	değer	

oranlarının	çok	az	ya	da	çok	fazla	önemli	değildir	diye.	Çocuk	adalet	sisteminin	hedeflediği	

sayı	başarı	sayısı	değildir.	1	çocuk	bakımından	doğru	tepki	verilmişse	çocuk	adalet	sistemi	

verimli	 çalışmıştır	 denir.	 Ama	 bizde	 hep	 böyle	 sayı	 üzerinden	 tartışmalar	 yürütüldüğü	

için	 sosyal	 hizmet	 bağlamında,	 çocuk	 adalet	 sistemi	 bağlamında	 karlılık	 sayısı	 1’dir.	 1	

çocuk	 bakımından	 doğru	 tedbir	 verilmişse,	 doğru	 yaptırımlar	 uygulanmışsa	 ve	 çocuk	

korunmuşsa	yeterlidir.	Burada	avukat	meslektaşlarım	olduğu	için	özellikle	şunu	söylemek	

isterim,	 belki	 bir	 daha	 fırsat	 olmaz	 diye	 araya	 bunu	 sokmak	 istiyorum.	 Şimdi	 uzman	

arkadaşların	 sizin	desteğine	 ihtiyacı	 var.	O	uzmanların	 iyi	 çalışıp	 çalışmamasının	birinci	

müsebbibi	hakimdir,	ikinci	müsebbibi	avukattır.	O	yüzden	uzmanlar	iyi	rapor	hazırlamıyor	

diyorsanız	 bu	 eleştirinin	 de	 en	 az	 yarısı	 kendinizedir.	 Peki	 ne	 yapılabilir?	 Şu	 yapılabilir;	

biliyorsunuz	bilirkişi	raporu	hükmündedir	sosyal	inceleme	raporu	ve	bilirkişi	raporu	ceza	

mahkemesiyle	ilgili	yargılama	sistemimiz	gereğince	dosyada	takdiri	delil	olarak	dosyaya	

sunulur	ve	duruşmada	okunarak	tartışılır.	İşte	rapor	okundu,	soruldu,	tartışma	bitmiştir.	Ne	

yapmalı?	Eğer	sosyal	inceleme	raporu	standartlara	uygun	değilse	bu	raporun	standartlara	

uygun	olmadığı	itirazı	yapılmalıdır.	Mevzuatı	ne	bunun?	Çocuk	koruma	kanunu	uygulama	
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yönetmeliği,	 bu	 yönetmelikte	 sosyal	 inceleme	 raporunun	 asgari	 standartlarının	 ne	

olacağı	yazılmıştır.	Bu	 raporda	bunlar	yoksa	 lütfen	bunu	eleştiri	 konusu	yapın.	Neden?	

Bunu	yapmadığınız	zaman	Okan	Bey	gibi,	Ebru	Hanım	gibi	bu	işi	düzgün	yapmaya	çalışan	

arkadaşlara	 haksızlık	 ediyorsunuz.	 Çünkü	 bu	 arkadaşlar	 o	 standartlara	 uygun	 rapor	

yazmak	 için	debelenirken	diğer	 yanındaki	 arkadaşı	 seri	 üretime	geçmiş,	 haftada	20-30	

rapor	üretiyor,	onun	raporuna	da	itiraz	yok,	onun	raporuna	da	itiraz	yok.	Sonra	burada	

tartışıyoruz.	O	yüzden	o	 raporun	 iyi	yazılıp	yazılmamasını	avukat	denetlemelidir.	Bizim	

sistemimizde	mağdur	ya	da	 şüpheli	 sanık	olarak	giren	her	 çocuğun	yanında	bir	 avukat	

var.	 Avukatsız	 hiçbir	 çocuk	 yok.	 Ama	 o	 avukatın	 gerçekten	 avukatlığını	 yapıyor	 olması	

gerekir	o	 çocuğa.	O	uzman	gerçekten	uzmanlığını	 yapmıyorsa	onu	denetleyecek	olan,	

onu	itecek	olan,	o	hakim	gerçekten	hakimliğini	yapıyorsa	onu	itecek	olan	da	odur.	Bunu	

söylediğim	zaman	hep	meslektaşlarım	bazen	bunu	bir	eleştiri	 konusu	yaparlar.	Burada	

İzmir’de	olduğum	için	rahat	söylüyorum	ama	iyi	de	bu	sorumluluk	aslında	hakimin	değil.

Ama	avukat	zaten	hakimler	işini	iyi	yapmadıkları	için	vardır.	Yani	memlekete	savunmaya	

lazımsa	 onu	 da	 hakim	 yapacaksa	 o	 zaman	 avukatlık	 mesleğinin	 varlığını	 sorgularız.	 O	

yüzden	lütfen	arkadaşlarımızın	çocuk	adalet	sisteminin	etkin	unsurları	olmasını	sağlamak	

için	onları	destekleyin,	bu	işi	iyi	yapmayan	uzman	raporlarını	mahkemede	yargısal	yollarla	

eleştiri	konusu	yapın.	Kapatmadan	şunu	söyleyeyim	sadece;	bu	toplantıyı	hazırladıkları	

için	İzmir	Barosuna	ve	Yaşar	Üniversitesine	çok	teşekkür	ediyorum.	
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BEŞİNCİ	OTURUM

ÇOCUK	CEZA	ADALETİNDE	KURUMLAR	ARASI	İŞBİRLİĞİ	VE	EŞGÜDÜM

	 Sunucu	Av.	Gözde	Uzsoy	:

	 Değerli	 misafirlerimiz,	 Sempozyumumuzun	 5.	 Oturumu	 başlamak	 üzere.	 5.	

Oturumumuzun	konu	başlığı	‘Çocuk	Ceza	Adaletinde	Kurumlar	Arası	İşbirliği	ve	Eşgüdüm’.	

Bu	 oturumu	 yönetmek	 üzere,	 oturum	 başkanımız	 Yaşar	 Üniversitesi	 Hukuk	 Fakültesi	

öğretim	 üyesi	 Sayın	 Profesör	 Dr.	 Timur	 Demirbaş,	 sırasıyla	 da	 diğer	 konuklarımız,	

diğer	 katılımcılarımız,	 İzmir	 Emniyet	 Müdürlüğü	 Çocuk	 Şube	 Müdür	 Yardımcısı	 Sayın	

Mehmet	Dinç,	Çocuk	İzlem	Merkezi	Sayın	Doktor	Özlem	Bahar,	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	

İl	Müdürlüğü	 İzmir	 İl	Müdürü	 Sayın	Nesim	 Tanğlay	 ve	 henüz	 kendisi	 teşrif	 etmemekle	

birlikte	İzmir	Cumhuriyet	Başsavcı	Vekilimiz	Sayın	Fatih	Mehmet	Öztürk.	Sözü	Sayın	Timur	

Bey’e	devrediyorum.

Oturum	Başkanı
Prof.Dr.Timur	Demirbaş

Yaşar	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi

	 Evet,	teşekkürler,	hepiniz	hoş	geldiniz.	İzmir	Barosu’na	Yaşar	Üniversitesi’ne	bu	

anlamlı	günde	Milli	Egemenlik	ve	Çocuk	Haftası’nda	böyle	bir	toplantı	düzenledikleri	için	

teşekkürlerimi	sunuyorum.	Sabahki	oturumda	ve	dünkü	oturumlarda	da	belirtildiği	üzere	

çocuk	adalet	sistemi	gerçekten	de	günümüzün	en	önemli	konularından	bir	tanesi.

	 Bilindiği	gibi	1979	yılında	2253	sayılı	Çocuk	Mahkemelerinin	Kuruluş	ve	Yargılama	

Usulü	Hakkında	Kanunun	yürürlüğe	girmesiyle	birlikte	bizde	ilk	defa	çocuk	mahkemeleri	

gündeme	 gelmişti.	 Ben	 o	 günleri	 hatırlıyorum,	 İstanbul	 Hukuk’ta	 genç	 bir	 asistandım,	

yeni	asistandım	büyük	bir	heyecanla	kurulmuş	idi.	Tabi	kanunilik	şeklinde	15	yaşına	kadar	

çocuklarla	ilgili	yetki	vardı	ve	belirli	il	merkezlerinde	çocuk	mahkemeleri	kurulmuştu.

	 Daha	sonraki	yıllarda	çocuk	hakları	sözleşmesinin	yürürlüğe	girmesiyle	birlikte,	

söz	konusu	sözleşmede	çocuğun	tanımı	18	yaşını	bitirmeyen	şeklinde	düzenlenmesiyle	

birlikte	 2253	 sayılı	 kanunda	 da	 buna	 uygun	değişiklikler	 yapılmaya	 çalışıldı	 ve	 nitekim	

2005’ten	itibaren,	bilhassa	2005’ten	itibaren	Çocuk	Koruma	Kanunu	yürürlüğe	girdi,	bu	
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yönüyle	önemli	bir	konu.Tabi	 sabahki	oturumda	konuşmacıların	belirttiği	üzere	sadece	

kanunları	yapmak	yetmiyor	uygulama	önemli.	Uygulama	bakımından	da	belirli	kurumlar	

arasındaki	ilişkiler,	çocuk	suç	işlediği	zaman	bilindiği	gibi	eski	kanunda	ya	da	yeni	kanunda	

çocuğun	 ifadesini	 ancak	 savcı	 alabilir,	 yine	 çocuk	 polisinin	 bu	 konuda	 uzman	 olarak	

yetiştirilmesi	 gerekiyor.	 Keza	 çocuklar	 hakkında	 uygulanan	 tedbirler	 bakımından	 işte	

sosyal	politikaları,	Aile	Bakanlığı,	kurumların	önemi	ortada.	Bu	yönüyle	bu	oturumda	bu	

tür	kurumlar	arasındaki	iletişimle	ilgili	İzmir’deki	en	yetkin,	belirli	o	kurumların	temsilcileri	

konuşma	yapacak.

	 İlk	 konuşmayı	 Nesim	 Tanğlay	 bey	 yapacak,	 kendisi	 Valilikte	 bir	 toplantıya	

katılacağı	 için	 	 ilk	 söz	 hakkını	 kendisine	 vereceğiz,	 önce	 kendisinin	 kısa	 özgeçmişini	

okumak	 istiyorum.	 1970	 yılında	Bitlis’te	 doğan	 Tanğlay,	 Hacettepe	Üniversitesi	 Sosyal	

Hizmetler	Yüksekokulu,	Sosyal	Hizmetler	Bölümü’nden	1995	yılında	mezun	oldu,	2010	

yılında	Maltepe	 Üniversitesi	 Psikoloji	 Bölümü,	 Endüstri	 ve	 Örgüt	 Psikoloji’nde	 Yüksek	

Lisans	Programını	tamamladı,	iş	hayatına	1995	yılında	başladı,	Ankara’da	ILO	İpek	Kimya	

Çalışma	Örgütü,	Sokakta	Çalıştırılan	Çocuklar	Merkezi’nde	1	yıl	sosyal	hizmet	sorumlusu	

olarak	 görev	 yaptı.	 1996	 yılında	 Türkiye’de	 spastik	 engelli	 çocuklara	 hizmet	 vermek	

üzere	 İstanbul’da	açılan	Metin	Sabancı	Spastik	Çocuklar	Merkezi	Rehabilitasyon	Eğitim	

ve	 Öğretim	 Merkezi’nde	 10	 yıl	 sosyal	 hizmet	 uzmanı	 olarak	 çalıştı.	 2006-2014	 yılları	

arasında	İstanbul	 İl	Sosyal	Hizmetler	Müdürlüğü’nde,	 İstanbul	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	

İl	Müdürlüğü’nde,	İl	Müdür	Yardımcısı	olarak	görev	alan	Tanğlay	15	Mayıs	2014	tarihinde	

İzmir	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	İl	Müdür	Vekili	olarak	göreve	başlamıştı.	2002	Mart,	2015	

tarihi	itibariyle	asaleten	atanmıştır,	buyrun	söz	sizde.

Nesim	Tanğlay
Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı	İzmir	İl	Müdürü

	 Sayın	 oturum	 başkanı,	 çok	 değerli	 katılımcılar	 hepinizi	 saygıyla	 selamlıyorum,	

hoş	geldiniz	diyorum.	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı	olarak	hepinizin	bildiği	gibi	çok	

geniş	bir	ağda	hizmet	veriyoruz.	Bugün	bir	parça	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı’nın	

çocuk	hizmetleri	alanında	hangi	hizmetleri	verdiğiyle	başlayıp,	eşgüdüm	ve	koordinasyon	

alanında	hem	genel	olarak	ülkemizde,	hem	de	 İzmir	 ilinde	yaptığımız	çalışmalardan	ve	

yaşadığımız	sorunlardan	bahsetmek	istiyorum	size.

	 Başkanım	da	ifade	ettiler	çok	özür	dilerek	affınıza	sığınıyorum	Sayın	İzmir	Valimiz	

birimlerimize	1	saat	sonra	sirayet	edecekler,	ben	biraz	önceden	ayrılmak	ve	onu	karşılamak	

durumundayım.	Daha	önceden	planlanmamış	bir	programdı	onun	için	özellikle	hepinizden	

çok	özür	diliyorum.	Evet,	biz	Aile	 ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı	olarak	 söylediğim	gibi	

çok	 geniş	 bir	 yelpazede	 hizmet	 sunmaya	 çalışıyoruz.	 Birey,	 aile	 ve	 toplum	 refahını	

artırmak	amacıyla	özellikle	dezavantajlı	kesimler	olmak	üzere,	tüm	toplumu	hedefleyen	

ve	 katılımcı	 bir	 anlayışla	mutlu	 ve	güçlü	 ailelerden	oluşan,	 zamanın	 ruhunu	 yakalayan,	

değişimi	yönetebilen	ve	buna	yönelik	de	dönüşümü	gerçekleştiren	aynı	zamanda	riskleri	

önleyici,	 adil,	 az	odaklı	 ve	bütüncü	sosyal	politikalar	geliştirmek	önceliğiyle	 tüm	en	 iyi	

düzeyde	kamu	düzenine	hizmet	vermeye	çalışıyoruz.

	 Özellikle	çocuk	ve	gençlik	hizmetleri,	aile	ve	toplum	hizmetleri,	kadın	hizmetleri,	

sosyal	ekonomik	destek	hizmetleri,	engelli	hizmetleri,	yaşlı	hizmetleri,	şehit	yakınları	ve	

gazilere	yönelik	alanlarda	bakanlık	olarak	hizmet	üretmeye	çalışıyoruz.	Tabi	mesaimizin	

ve	büyük	bir	iş	yoğunluğunu	oluşturan	ve	aslında	kurumsal	deneyim	ve	kurumsal	geçmiş	
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anlamında	 en	 çok	 çalışmaların	 bulunduğu	 alan	 çocuk	 ve	 gençlik	 hizmetleri	 alanımız.	

Geçmişten	gelen	ve	deneyimin	en	fazla	olduğu	kurumsal,	çözümümüzün	en	fazla	olduğu	

alan	bu	alan.	Bakanlığımızda	çocuklara	yönelik	olarak	önerici,	eğitici,	geliştirici,	rehberlik	

ve	rehabilite	edici	sosyal	hizmet	faaliyetlerini	yürütmek	temel	görevlerimiz	arasında.

Bu	görevleri	yürütürken	de	çocukların	her	türlü	ihmal	ve	istismardar	korunması,	sağlıklı	

gelişimi,	 bu	 anlamda	 gerekli	 önleyici	 ve	 rehabilite	 edici	 mekanizmaları	 oluşturmak	 ve	

bunları	uygulamaya	koymakla	hizmet	üretmeye	çalışıyoruz.	Bu	hizmetleri	üretirken	de	

ihmal,	istismar	ya	da	herhangi	bir	nedenle	bakıma,	korumaya	ve	yönlendirmeye	ihtiyacı	

olan	çocuk	ve	gençliğe	yönelik	olarak	öncelikli	ve	birinci	hedef	aile	yanında	bakım	olmak	

üzere	koruyucu	aile,	evlat	edinme	ve	bu	bakım	hizmeti	bu	alanda	sunduğumuz	hizmetlerin	

başında.

	 Hepimizin	bildiği	gibi	toplumun	çekirdeğini	oluşturan	ailenin	yanında	çocuğunun	

bakımının	sağlanması	en	önemli	adımlardan	bir	tanesi	ya	da	hedeflerimizden	bir	tanesi.	

Ama	bunun	sağlanamaması	durumunda	alternatif	yöntemler	devreye	giriyor,	bu	konuda	

da	koruyucu	aile,	evlat	edinme	hizmetleri,	diğer	alternatif	modellerden	bir	tanesi.	Ama	

bunlar	da	sağlanamıyorsa	 ihmal,	 istismara	uğramış	ve	korunma	 ihtiyacı	olan	çocukların	

içine	girdiği	kurum	bakımından	en	son	tercih	model	hepimizin	bildiği	gibi	kurum	bakımı	

modeli		olmaya	çalışıyoruz.

	 Bu	 alanda	 müracaatlar	 çok	 farklı	 yönlerden	 bize	 iletilebiliyor,	 vatandaşlar	

tarafından,	 kurum,	 kuruluşlar	 tarafından	 buna	 ve	 benzeri	 bir	 şekilde	 vakalar	 bize	

ulaşabiliyor.	 Koruma,	 bakım	 ihtiyacı	 olan	 çocukların	 diğer	 alternatif	 hizmetlerden	

yararlanamaması	 durumunda,	 ailesinin	 yanında	 bakım,	 korucu	 aile,	 evlat	 edinme	

hizmetlerinin	 sağlanması	 durumunda,	 mecburen	 devreye	 kuruluş	 bakımı	 var	 ve	

kuruluşlarımızda	da	biz	çocuklarımıza	yaş	ve	cinsiyet	durumuna	göre	sınıflandırıp	hizmet	

vermeye	 çalışıyoruz	 ve	 2005	 yılından	 sonra	 bu	 alanda	 ciddi	 kurum	 bakımında,	 ciddi	

anlamda	bir	değişim	var.

	 Daha	 önceden	 biz	 kuruluşlarımızda	 kışla	 türü	 bakım	 diye	 adlandırabileceğimiz	

bakım	 modeliyle	 hizmet	 vermeye	 çalışırken,	 daha	 yoğun	 ve	 daha	 kalabalık	 gruplarda	

çocukların	 bireyselliklerini	 gerçekleştiremedikleri,	 aidiyet	 duygusunu	 yaşamadıkları	 ve	

bire	 bir	 iletişimin	 ve	 ilişkinin	 daha	 zor	 kurulduğu	 modellerde	 bakımı	 sağlarken,	 2005	

yılından	 sonra	 yeni	 oluşturulan	modellerle	 bu	bakım	modellerinin	 bırakılıp,	 terk	 edilip	

daha	yeni	ve	daha	modern	sosyal	hizmet	anlayışına	yakışır,	daha	küçük	gruplarda	hizmet	

vermeye,	daha	bireyselliklerini	gerçekleştirebildikleri	aile	ortamının	daha	sunni	de	olsa	

sağlanmaya	çalışlan	modellere	geçtik.

	 Bunların	 içerisinde	de	çocuk	evleri	ve	sevgi	evleri	modeli	var,	çocuk	evlerinden	

kısaca	bahsedecek	olursak,	bildiğiniz	gibi	hepimizin	oturduğu,	ikamet	ettiği	mahallelerde,	

dairelerde	 birer	 daire	 kiralıyoruz,	 dairenin	 büyüklüğüne	 göre	 maksimum	 6	 çocuk	

yerleştiriyoruz	ve	burada	profesyoneller	tarafından	ev	sorumluları	ve	bakım	elemanlarının	

olduğu	 profesyonellerimiz	 tarafından	 bu	 çocukların	 bakımını	 sağlamaya	 çalışıyoruz	

koruma	 altına	 alınmış	 çocukların.	 Buradaki	 amaç	 da	 mahalle	 kültürüyle,	 geleneksel	

değerleriyle,	 komşuluk	 ilişkileriyle,	 kardeşlik	 ilişkileri	 ve	 benzeri	 sosyal	 ilişkileri	 kurup,	

kurabilecekleri	 kendilerine	 ait	 alanların	 olduğu,	 aidiyet	 duygularının	 geliştiği,	 daha	

bireysel	ilişkilerin	kurulduğu	bir	modelde	bakımı	gerçekleştirmeye	çalışıyoruz.

	 Bir	diğer	modelimiz	de	0-12	yaş	çocukların	bakım	anlamında	sevgi	evleri,	bunlar	
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da	kampüs	içerisinde	oluşturulan,	genelde	de	dubleks	daireler	şeklinde	inşa	edilmiş,	yine	

en	fazla	8	ve	10	çocuğun	ikamet	ettiği,	barınmasının	sağlandığı,	kendilerine	ait	mekanların	

daha	çok	olduğu,	yine	çocuk	evlerinde	olduğu	gibi	bireyselliklerini,	aidiyet	duygusunu,	

kendilerine	ait	her	türlü	araç	ve	gerecin	olduğu	sistem	içerisinde	bakımlarını	sağlatmaya	

çalışıyoruz	ve	sonuç	itibariyle	görüyoruz	ki	kışla	türünden,	kışla	türü	bakımdan	uzaklaştıkça,	

çocuklarımızdaki	davranış	problemlerinin	azaldığını,	gelişimlerinin	psikososyal,	fiziksel	ve	

hukuksal	açıdan	gelişimlerinin	daha	sağlıklı	olduğunu	çok	rahatlıkla	gözlemleyebiliyoruz.	

En	 azından	aile	 yanında	bakım	modeline	en	 yakın,	 fakat	bir	 zorunluluk	durumunda	en	

yakın	model	olarak	da	diğer	alternatif	modellere	geçtikten	sonra	bunu	görebiliyoruz.

	 Evet,	 suça	 bulaşmış	 ya	 da	 suça	maruz	 kalmış	 çocuklar	 için	 de	 hani	 biraz	 daha	

konumuzun	 içeriğine	 gireceği,	 girdiğimizde	 bu	 çocuklarımıza	 da	 yeni	 oluşturduğumuz	

çocuk	destek	merkezleri	adını	verdiğimiz	merkezlerimizde	hizmet	veriyoruz.	Çocuk	destek	

merkezlerinde	neler	yapıyoruz,	hani	bunun	işlevleri	nasıldır?	Suça	yönelikleri	tespit	edilen	

çocukların	davranış	bozukluklarını	gidermek	amacıyla	ve	hatta	son	süreci	tamamlanıncaya	

kadar	geçici	süreyle	bakım	ve	korunmalarının,	korumalarının	sağlandığı	merkezler	bunlar.

Yalnızca	 aile,	 yakın	 çevre,	 toplum	 ilişkilerinin	 de	 düzenlenmesine	 yönelik	 çalışmalar	

gerçekleştiriliyor	 buradaki	 meslek	 elemanlarımız	 tarafından.	 Duygusal,	 cinsel	 veya	

fiziksel	 istismara	 uğradıkları	 tespit	 edilen	 çocukların	 olumsuz	 yaşam	 deneyimlerinden	

kaynaklanan	 travma	 veya	 davranış	 bozukluklarını	 giderme	 amacıyla	 da	 geçici	 süre	 ve	

bakımlarının	sağlandığı	bu	merkezlerde,	çalışmaları	yoğun	bir	şekilde	devam	ettiriyoruz.

Mağduriyet,	 suça	 sürüklenme,	 yaş	 ve	 cinsiyet	 grubuna	 göre	 ayrı	 ayrı	 yapılandırılan	 ve	

ihtisaslaştırılmış	 kuruluşlar	 haline	 çevirmeye	 çalışıyoruz.	Bu	 anlamda	mağduriyet,	 suça	

sürüklenme,	yaş	ve	cinsiyet	gurubuna	göre,	yaş	ve	cinsiyette	çok	fazla	sorunumuz	yok	

ama,	 yeni	 açılan	 ve	 kurulan	merkezler	olduğu	 için,	 hem	 işte	 fiziksel	 yetersizlikler	 hem	

insan	 kaynağı	 anlamındaki	 yetersizlikleri	 göz	 önünde	 bulundurduğumuzda,	 aslında	 bu	

ihtisaslaşma	alanı	her	gidilen	her	merkezde	sağlıyoruz	demem	çok	doğru	olmayacak.	Ama	

mümkün	olduğu	ölçüde	mağduriyet,	suça	sürükleme	ve	diğer	benzeri	nedenlerle	koruma	

altına	aldığımız	çocuklarımızı	ve	gençlerimizi	ayrıştırarak,	belli	ihtisas	alanları	oluşturarak	

hizmet	vermeye	çalışıyoruz.	Örneğin	madde	bağımlılığının	olduğu	bir	merkezde,	madde	

bağımlısı	 olmayan	 ya	da	 suça	bulaşmış	 ama	madde	bağımlılığı	 olmayan	 çocuklara	 aynı	

yerde	hizmet	vermemeye	özen	gösteriyoruz.

	 İstismar	mağduru	ya	da	erken	evlilik	sonucu	gebelik	problemi	yaşayan	çocuklarımızı	

model	oluşturmasın	ya	da	diğer	çocukların	bu	anlamdaki	gelişimlerine	olumsuz	katkıda	

bulunmasınlar	 diye	 onlara	 ayrı	 yerlerden	 bakmaya	 çalışıyoruz.	 Hatta	 onların	 içinde	

özellikle	gebe	çocuklarımız	için	daha	küçük	guruplarda,	özellikle	ev	modelinde	de	hizmet	

vermeye	çalışıyoruz.	Birkaç	ilimizde	özellikle	büyük	şehirlerimizde	buna	yönelik	evlerimiz	

var.	İzmir’de	de	böyle	bir	evimiz	var,	o	çocuklarımızı	daha	ayrıştırılmış	bir	grup	içerisinde,	

daha	 küçük	 bir	 grup	 içerisinde	 koruma	 altına	 alma	 gereğini	 yerine	 getirerek	 hizmet	

etmeye	çalışıyoruz.

	 Genel	 anlamda	 çocuklara	 yönelik	 hizmeti	 bu	 şekilde	 özetleyerek	 ya	 da	 böyle	

bir	girişle	çocuk	ceza	konusunda,	kurumlar	arası	iş	birliğe	ve	eşgüdüme	bir	giriş	yapmak	

istedim.	Aslında	hepinizin	bildiği	gibi	haklarında	adli	 işlem	yapılan	 çocuklar	5395	 sayılı	

yasa	kapsamında	belirli	koruyucular,	örneğin	işte	bir	karar	alındıktan	sonra	suç	mağduru	

çocuklar	 ya	 da	 suça	 sürüklenmiş	 çocuklar	 bizim	 kurumumuza	 hizmet	 vermek	 üzere	

gönderilebiliyorlar.
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	 Bildiğiniz	 gibi	 burada	 bir	 süreç	 var	 işte	 sosyal	 inceleme	 raporunun	 yazılması,	

uygun	kararın	alınması	 ve	daha	sonra	da	bize	 iletilme	süreci.	Koruyucu	ve	destekleyici	

tedbirler,	 danışmanlık	 tedbiri,	 eğitim	 tedbiri,	 bakım	 tedbiri,	 sağlık	 tedbirler,	 barınma	

tedbiri	şeklinde.	Suça	sürüklenen	çocuklar	için	çocuklara	özgün	güvenlik	tedbirleri	olan,	

kullanılması	öngörülen	tedbirlere	baktığımızda	da,	tam	işbirliği	ve	kurumsal	eşgüdümlü	

bir	koordinasyonun	sağlanması	önemli.

	 Aile	ve	Sosyal	Politikalar	İl	Müdürlüğü,	Milli	Eğitim	Bakanlığı,	Sağlık	Müdürlüğü,	

yerel	 yönetimler,	 belirli	 alanlarda	 da	 İŞKUR	 gibi	 kamu	 kurumları	 aslında	 bu	 tedbir	

kararlarını	 genel	 anlamda	 uygulamasıyla	 yükümlü	 olan	 kuruluşlar	 bildiğiniz	 gibi	 ve	

bundan	sonraki	süreçte	de	alınan	tedbir	kararlarının	uygulanması	sürecinde	de	bir	işbirliği	

ve	 koordinasyonun	 gerçekleşmesinden	 söz	 edebiliyoruz.	 Bu	 da	 yine	 kamuda	 hepinizin	

malumu	olduğu	üzere	tanımlanmış	bir	durumda.	İl	sekretaryasında	valilikler	bünyesinde	

kurulan	 bir	 koordinasyon	 kurulu	 var	 ve	 o	 koordinasyon	 kurulunun	 doğrultusunda	 bu	

işlemler	gerçekleştirilir.

	 Yani	 kurumlar	 arası	 işbirliği	 gerçekleştirildiği	 zaman	 da	 yaşanılası	 sorunların	

çözümleri	için	ilgili	kurum	ve	kuruluşların	dönüş	ve	çözüm	önerileri	alınarak	ya	da	merkezi	

koordinasyon	kurumuna	bildirilerek	önlenmesine	çalışılan	bir	hizmet	modeli	var.	İllerde	

bulunan	koordinasyon	kurulunun	merkezde	bizim	bakanlığımız	başkanlığında	hepinizin	

bildiği	üzere	yine	bir	merkezi	koordinasyon	kurulu	var,	ilçelerimizde	de	ilçe	koordinasyon	

kurulu	var.	Burada	da	bir	anlamda	koordinasyon	kurulları	ilgili	çalışma	belki	de	bu	kurulun	

ana	gündemini	oluşturacak	konulardan	bir	tanesi.

	 Ben	 de	 burada	 bunu	 İzmir	 özelinde	 bahsetmeye	 çalışıyorum,	 aramızda	 da	

koordinasyon	 kurulu	 üyesi	 olan,	 genel	 toplantılarına	 katılan	 hem	 burada	 temsilcimiz	

hem	 de	 kurumun	 yöneticileri	 var.	 Memnuniyetle	 söylemek	 istiyorum	 ki,	 daha	 önceki	

çalıştığım	 illerden	 sonra	 bu	 kıyaslamayı,	 bu	 tecrübeyle	 kıyaslama	 yapabiliyorum.	 İzmir	

ilinde	koordinasyon	kurulunun	yaptığı	çalışmalar	gerçekten	bir	sistematiğe	bağlı,	yılda	en	

az	4	defa	toplanılıyor	ve	gerçekten	kurumlar	arası	işbirliğinin	ve	eşgüdümün	sağlanması	

noktasında	bu	toplantının	ciddi	faydaları	var.	Yanılmıyorsam	arkadaşlar	herhangi	bir	konu	

eleştiri	yapabilirler,	ama	benim	gördüğüm	İzmir’in	diğer	illere	oranla	bu	anlamda	ciddi	bir	

şekilde	yol	katetmiş	olması.

	 Hatta	2015	yılında	UNICEF’in	bu	alanda	yaptığı	bir	çalışma	sırasında	da,	ulusal	rapor	

içerisinde	 İzmir’in	çalışmalarının	örnek	gösterilmesiyle	 ilgili	bir	madde	eklendi.	Peki	bu	

koordinasyon	çalışmalarının	veya	toplantılarının	sekretarya	tarafından	yürütülmesi	bütün	

sorunlarımızı	çözüyor	mu?	Hayır,	bu	anlamda	yine	ciddi	çözemediğimiz,	koordinasyonda	da	

değerlendirdiğimiz	ama	çoğu	zaman	çözüm	bulamadığımız,	eşgüdüme	ve	koordinasyona	

ciddi	anlamda	ihtiyacı	olan	ama	sonuçlandıramadığımız	bazı	konular	da	var.	Hatta	biraz	

sonra	 bahsedeceğim	 çözemediğimiz	 konulardan	 bir	 tanesi	 de	 bu	 kadar	 hukukçunun	

içerisinde	bunu	söyleyeceğim	ama	belki	bu	büyük	bir	risk,	2	tane	hukukçu	varsa	mutlaka	

üçüncü	 bir	 görüş	 çıkar	 demişti.	 Bu	 anlamda	 her	 ne	 kadar	 eşgüdüm	 ve	 koordinasyonu	

gerçekleştirmiş	ve	sağlamış	olsak	bile	fiziksel	anlamda	ya	da	teknik	anlamda,	ama	çözüm	

bulamadığımız	ve	sorunu	aşamadığımız	noktalarla	da	ciddi	anlamda	karşılaşabiliyoruz.

	 Bunlardan	biraz	bahsedecek	olursam,	özellikle	koruyucu	ve	destekleyici	 tedbir	

kararları	 alındığında	 ceza	 sorumluluğu	 olmayan	 çocuklara	 da	 bu	 tedbir	 kararlarının	

alındığıyla	 karşılaşabiliyoruz,	 ama	 biraz	 daha	 ağır	 ve	 bizim	 belki	 teknik	 anlamda	 baş	
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etmemiz	zor	ya	çok	böyle	geçmiş	vakalar	olduğunda	süreç	içerisinde	bu	anlamda	sıkıntı	

yaşayabiliyoruz.	Bunun	için	belki	bir	alternatif	geliştirmek	lazım,	tabi	ki	15	yaşın	üstünde	

ve	 ceza	 sorumluluğu	 olan	 çocuklar	 için	 de	 mutlaka	 kapalı	 mekânlarda	 tutulmalarını	

ifade	 etmek	 istemiyorum	 sakın	 yanlış	 anlaşılmasın,	 bir	 önceki	 oturumda	 da	 bundan	

bahsedilmişti.

	 Ama	 bu	 anlamda	 belki	 kurumsal	 işbirliğini	 sağlayacak	 ve	 yeni	 bir	 model	

oluşturabilecek	 yapıya	 ihtiyaç	 duyabiliyoruz,	 çünkü	 bu	 çocukların	 bakım	 tedbiri	 ya	 da	

benzeri	tedbirlerle	diğer	çocuk	ve	gençlerle	bir	arada	bulunması	bazen	onlara	olumsuz	

örnekler	edinmesine	ya	da	olumsuz	davranış	kabukları	geliştirmesine,	hatta	bazen	de	bu	

çocuk	ve	gençler	tarafından	istismara	uğramalarına	çok	sıklıkla	şahit	olabiliyoruz.	Belki	

bu	 değerlendirilebilir	 ama	 denetimli	 serbestlik	 belirlenince	 belki	 bu	 işlemlerin	 yerine	

getirilmesi	ya	da	bu	konuda	alternatif	birtakım	hizmetlerin	getirilmesine	ciddi	anlamda	

ihtiyaç	 olduğunu	 düşünüyorum	 ve	 zaman	 ve	 süreç	 içerisinde	 yaşadığımız	 sorunlardan	

bir	tanesi	aynı	çocuk	 ile	 ilgili	yani	farklı	mahkemelerce	farklı	tedbir	kararlarının	alınmış	

olması.	 Bu	 uygulamada	 da	 bizim	 elimizi	 güçleştiren	 hangi	 tedbir	 kararının	 öncelikle	

uygulanmasıyla	 ilgili	 konusunda	 ya	 da	 birbiriyle	 ters	 düşen	 kararlar	 nedeniyle	 hani	 bu	

anlamda	 hizmet	 üretmekte	 zorlanmaktayız.	 Bunu	 diğer	 kurumlarla	 da	 tedbir	 kararını	

uygulamakta	görevli	olan	diğer	kurumlarla	yaşadığımızı	biliyorum	ve	bunları	paylaşıyoruz.

Özellikle	 en	 büyük	 sorunlarımızdan	 bir	 tanesi	 hem	 çocuk	 açısından	 hem	 de	 bizler	

açısından	ciddi	anlamda	risk	oluşturan	sorunlarımızdan	bir	 tanesi	bakım	tedbiri	verilen	

bazı	 çocuklarda,	 bakım	 tedbirinin	 uygulanmasında	 biz	 şüpheye	 düşüyoruz,	 mahkeme	

bakım	tedbiri	vermiş	gerçekten	biz	de	bunu	incelediğimiz	süreçte	çocuğun	ciddi	anlamda	

risk	altında	olduğu,	ihmal	ve	istismarı	olduğunu	tespit	ediyoruz	ve	bazen	bu	kuralları	biz	

değiştirmiş	oluyoruz	ve	bakım	tedbiri	öneriliyor.	Ama	tedbir	kararını	yerine	getirmekte	

ciddi	sıkıntı	yaşıyoruz,	burada	yaşadığımız	sorunların	en	başında	ailelerin	bu	çocukların	

bakım	 tedbiri	 uygulamasına	 yani	 çocuğun	 aile	 yanından	 alınmasına	 vermiş	 oldukları,	

göstermiş	oldukları	direnç.	Bu	direnci	bazen	fiziksel	olarak	bazen	çalışanlarımıza	terslikle	

davranma,	şiddet	uygulama	konusuna	kadar	yaşayabiliyoruz.

	 Ama	 bu	 süreçte	 yaşadığımız	 birtakım	 sıkıntılar	 var,	 çocuğun	 risk	 altında	 ihmal	

ve	 istismar	 altında	 olma	 durumu	 devam	 ediyor.	 Çok	 ivedi	 ve	 hızlı	 müdahale	 etmemiz	

gerekiyor	 ama	 çocuğun	 ailesinin	 yanından	 alamıyorsunuz.	 Bu	 alanda	 kolluktan	 yardım	

istiyoruz,	 kolluktan	 destek	 istiyorum	 ama	 kolluk	 belli	 bir	 yere	 kadar	 buna	 müdahale	

edebiliyor.	Örneğin	eve	biz	 çocuğu	almaya	gittiğimiz	 zaman	direk	müdahale	yetkisinin	

olmadığını	 biliyoruz,	 sadece	 çocuğun	 bakım	 tedbirinin	 uygulanması	 için	 aile	 yanından	

alınma	sürecinde	belki	bize	günlük	konusunda	eşlik	edebiliyorlar.	Kendileri	de	bu	konuda	

çok	haklılar,	işte	eve	girme	izinleri	yok,	evden	çocuğu	arama	izinleri	yok.

	 Bununla	 ilgili	 koordinasyonda	 da	 konuştuğumuz	 aynı	 zamanda	 merkezi	

koordinasyon	 kuruluna	 da	 bu	 anlamda	 çözüm	 üretmek	 üzere	 birtakım	 çalışmaları	

yürüttük	 ama	 hani	 çok	 bizi	 rahatlatan	 ya	 bu	 sorunu	 çözen	 çözümlere	 henüz	maalesef	

ulaşmış	durumda	değiliz.	Bununla	 ilgili	 belki	 ciddi	 anlamda	bir	 eşgüdüm	ve	 işbirliğinin	

gerçekleşmesine	 ihtiyaç	var,	hani	farklı	alternatifler	var	belki	konuyu	biraz	açayım	ama	

icra	yoluyla	çocukların	alınması	uygun	mudur	ya	da	işte	zorla	mahkeme	kararıyla	çocuğun	

alınması	uygun	mudur?	Bu	konular	hep	tartışıldı	ama	her	birinin	farklı	bir	hukuki	ya	da	

yasal	durumuyla	değerlendirilmesi	yapıldı.	

	 Bakım	tedbirinin	uygulanması	sırasında	madde	bağımlısı	ya	da	psikolojik	sorunları	
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olan	 çocukların	 rehabilitasyon	 sürecinde	 tıbbi	 tedavilerinin	 sağlanamaması	 ya	 da	 bu	

anlamda	 yetersiz	 kalınması	 süreçlerinde,	 bakım	 tedbirinin	 ya	 da	 diğer	 tedbir	 kararının	

uygulanmasında	 ciddi	 anlamda	 sorunlar	 yaşayabiliyoruz.	Bir	 bakım	merkezinden	 çocuk	

destek	 merkezine	 çocuğu	 yerleştirdiniz,	 oradaki	 rehabilitasyon	 süreci	 devam	 ediyor	

ama	 bir	 ayağı	 eksik	 ya	 da	 bir	 ayağı	 hukuki	 bir	 şekilde	 bu	 süreç	 devam	 ediyor.	 Çünkü	

çocuk	madde	kullanmaya	devam	ediyor	ya	da	madde	kullanımından	kaynaklanan	riskler	

halen	 devam	 ediyor,	 edebiliyor	 süreç	 içerisinde.	 O	 zaman	 da	 böyle	 bir	 çocuk	 destek	

merkezine	vermiş	olduğunuz	 rehabilitasyon	hizmetinin	yeterince	ve	kaliteli	bir	 şekilde	

karşılığını	alamıyorsunuz.	Çünkü	o	anlamda	tıbbi	yardımı	ya	da	tıbbi	desteğin	tamamen	

desteklenmediği	ve	karşılanmadığı	bir	noktayla	karşılaşıyoruz.

	 Bu	bazen	yatak	kapasitesinin	yetersiz	olmasında	ve	biliyorsunuz	madde	bağımlılığı	

tedavisinde	kişinin	rızası	yoksa	tedaviye	başlayamıyor	ya	da	böyle	bir	süreçten	dolayı	ya	

da	yeterince	bu	anlamda	hizmet	alınamaması	gibi	farklı	nedenlerden	dolayı	ciddi	anlamda	

bir	 eksikliğinin	 yaşadığını,	 bizim	 kurum	 içerisinde	 sunmuş	 olduğumuz	 rehabilitasyon	

sürecinin	 bir	 ayağının	 eksik	 kaldığı	 ve	 bu	 nedenle	 de	 sorunların	 yaşandığını	 ve	 diğer	

çocukların	 da	 zaman	 zaman	 olumsuz	 etkilendiğini	 söyleyebilirim.	 Bu	 sadece	 madde	

bağımlılığıyla	 ilgili	 değil,	 örneğin	 yoğun	 agresif	 davranışları	 olan	 ya	 da	 ciddi	 anlamda	

davranış	problemi	olan	çocuklarımıza	da	bu	anlamda	yeterli	derecede	belki	psikiyatrik	

destek	alamadığımız	süreçlerde	de	ya	da	bazen	bu	süreçlerde	yatılı	tedavi	sürecine	ihtiyaç	

olduğunda	bu	anlamda	bu	ihtiyacın	da	karşılanamaması	durumunda	yine	aynı	sorunlarla	

karşılaşabiliyoruz.

	 Yine	 işbirliği	 ve	 eşgüdüm	 başlığı	 altında	 düşündüğümüzde	 illerin	 hepsinde	

mutlak	 suretle	 il	 koordinasyon	 kurulları	 var	 ve	 bunlar	 işlevsel	 bir	 şekilde	 işlemlerini	

yerine	 getiriyorlar.	 Ama	 birçok	 ilçemizde	 bu	 koordinasyon	 kurullarının	 kurulamadığını,	

teşkil	 edilemediğini	 ve	 orada	 yaşanan	 sorunlara	 bu	 anlamda	 müdahale	 edelimediğini	

de	söylemek	mümkün.	Bu	anlamda	ilçelerde	de	ciddi	anlamda	bir	eşgüdümlü	işbirliğinin	

koordinasyonunun	 sağlanarak	 bu	 tür	 sorunların	 giderilmesine	 ve	 bu	 anlamda	 çalışma	

yapılmasına	 ihtiyaç	 duyulduğunda	 böyle	 bir	 koordinasyon	 kurulmalı,	 varlığının	 işte	

çok	 daha	 yaygınlaştıracağımız	 ya	 da	 işbirliği	 ve	 eşgüdümü	 bu	 anlamda	 daha	 kolay	

yönetebileceği	konusunda	da	bu	bir	eksiklik,	ilçelerde	koordinasyon	kurulunun	olmaması	

bununla	alakalıdır.

	 Zaman	 zaman	 kuruluşlar	 arası	 diyalogdan	 kaynaklanan	 ya	 da	 belki	 yerinde	 ve	

zamanında	müdahale	edememeden	kaynaklanan	 sorunlar	da	 yaşayabiliyoruz.	Özellikle	

Milli	 Eğitim	 Bakanlığı’nın	 ciddi	 anlamda	 risk	 altında	 olan	 çocuklarda	 sonuçta	 hizmet	

verdiği	alan	itibariyle	bir	iletişimi	var.	Bu	anlamda	velilerin	ya	da	ihbarların	bize	ulaştığı	

noktada,	sadece	Milli	Eğitim	Bakanlığı	 için	değil	her	veli	ve	ihbar	için	bu	geçerli,	yeterli	

düzeyde	 delil	 sağlanmadığı	 süreçlerde	 bazen	 geç	 kalma	 durumuyla	 ya	 da	 zamanında	

müdahale	edememeyle	karşılaşabiliyoruz.

	 Yine	 bir	 başka	 konu	 da	 özellikle	 okullarda	 sorun	 olduğunu	 düşündüğümüz	

ya	 da	 takip	 edilmesi	 gereken	 çocuklarla	 ilgili	 ya	 da	 gençlerle	 ilgili	 gerekli	 çalışmalar	

yapılmadan,	belki	rehber	öğretmenlerimiz	tarafından	rehberlik	yapılmadan	ya	da	okulda	

yapılması	 gereken	 okul	 rehberliği	 düzeyinde	 yeterli	 çalışmalar	 yapılmadan	 ihbarlarda	

bulunulabiliyor.	Buradaki	 işbirliğinin	şöyle	bir	önemi	var,	belki	hani	çocuğa	ulaşımda	ya	

da	 öncelikli	 ulaşmada	 bunun	 hani	 bir	 handikap	 olduğunu	 söyleyebiliriz.	 Buna	 benzer	

ihbarları	 ya	 da	 buna	 benzer	 sorunları	 orada	 yaşayabiliyoruz.	Mesela	 işte	 bazen	 Sağlık	
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Müdürlüğü	tarafından	koordinasyona	ya	da	İl	Müdürlüğümüze	özellikle	son	zamanlarda	

sıkça	 yaşadığımız	 problemlerden	 bir	 tanesi,	 doğum	 sonrası	 Fenilketonüri	 testi	 için	

topuktan	kan	alınmasına	müsaade	etmeyen	ailer	ya	da	aşı	döneminde	aşısını	yaptırmayan	

ailelerle	karşılaşıyoruz	ve	sağlık	çalışanları	bu	konuda	işlem	yapamıyorlar,	bununla	ilgili	

bize	bildiriyorlar.

	 Hatta	 o	 çocuğun	 korunma	 altına	 alınması	 istemine	 kadar	 gelebiliyor.	 Ama	 bu	

konuda	 da	 mevzuatta	 boşlukların	 olduğunu	 ve	 bizim	 de	 mevzuat	 açısından	 çok	 ciddi	

anlamda	bir	yaptırımımız	olmadığını	biliyoruz.	Hatta	bununla	ilgili	bir	Yargıtay	kararı	var	

ailenin	istemediği	takdirde	yapılamayacağıyla	ilgili	Yargıtay	kararını	sunan	ailelerimiz	de	

var.	Tabi	teknik	açıdan	ve	hukuki	açıdan	belki	bu	da	değerlendirilmesi	gereken		bir	süreç	

ama	işbirliği	ve	eşgüdüm	noktasında	da	bu	ve	buna	benzer	problemlerle	ciddi	anlamda	

karşılaşabiliyoruz.	Ama	genel	anlamda	süreci	değerlendirdiğimiz	zaman	korunma	kadarı	

da	koruyucu	ya	da	önleyici	 tedbir	 kararlarının	 alınması	 ve	uygulaması	 sürecinde	 temel	

5-6	 kurum	 var.	 Belki	 bu	 5-6	 kurum	 işlevlerini	 yerine	 getirirken	 işbirliği,	 eşgüdüm	 ve	

koordinasyona	ciddi	anlamda	 ihtiyacın	olduğunu	çok	rahatlıkla	söyleyebiliyoruz.	Bunun	

mekanizmasının	da	koordinasyon	kurulu	olmasından	bahsedebiliyoruz.	Ama	diğer	destek	

ve	yan	kuruluşların	da	bu	anlamda	ciddi	bir	şekilde	destek	ve	katkısı	çok	önemli,	özellikle	

STK’ların,	belki	yerel	yönetimlerin	bu	işin	içerisinde	olması,	 işbirliğini	ve	koordinasyonu	

sağlaması	 sürecinde	 ciddi	 destek	 ve	 kolaylık	 sağlayacaktır.	 Hocam	 herhalde	 zamanımı	

geçiyorum.Teşekkür	 ediyorum.Ben	 dinlediğiniz	 için	 hepinize	 teşekkür	 ediyorum,	

saygılarımı	sunuyorum.

	 Prof.Dr.Timur	Demirbaş:
	 Evet,	biz	devam	ediyoruz	 ikinci	konuşmacımız	Sayın	Mehmet	Dinç,	özgeçmişini	

kısaca	 okuyorum,	 1974	 yılında	 Balıkesir’de	 doğdu,	 1996	 yılında	 Polis	 Akademisi’nden	

mezun	oldu.	Ankara	Üniversitesi	İşletme	Fakültesi’nde	Lisans	eğitimini	tamamladı,	1996-

2007	 yılları	 arasında	 İzmir,	 2008-2011	 yılları	 arasında	Mardin’de	 görev	 yaptı.	 2011’den	

itibaren	İzmir	MİT	Müdürlüğü’nün	çeşitli	kademelerinde	rütbeli	olarak	görev	yapmıştır.	

Çocuk	Cinsel	 İstismarı	Soruşturma	Teknikleri	kursunu	tamamlayan	ve	meslek	 içi	eğitim	

ve	 eğitmenlik	 yapan	 Dinç	 2015	 yılından	 bu	 yana	 Çocuk	 Şube	 Müdürlüğü’nde	 Müdür	

Yardımcısı	olarak	çalışmaktadır,	buyurun	Sayın	Dinç.

Mehmet	Dinç
İzmir	Emniyet	Müdürlüğü	Çocuk	Şube	Müdür	Yardımcısı

	 Sayın	 oturum	 başkanım,	 teşekkür	 ediyorum	 ve	 sayın	 katılımcıları	 saygıyla	

selamlıyorum.	Biz	İzmir	Emniyet	Müdürlüğü	Çocuk	Şube	Müdürlüğü	olarak	1995	yılında	

Küçükleri	 Koruma	 Şube	 Müdürlüğü	 adı	 altında	 İzmir’de	 faaliyet	 göstermeye,	 2001	

yılında	 da	 Resmi	 Gazete’te	 yayınlanan	 Emniyet	 Genel	 Müdürlüğü	 Çalışma	 Esasları	 ve	

Teşkilatlanma	Yönergesi’yle	de	Çocuk	Şube	Müdürlüğü	adı	altında	Türkiye	genelinde	81	

ilde	faaliyet	göstermeye	başlanmıştır.	İzmir	Çocuk	Şube	Müdürlüğü	olarak	suçları	önleyici	

ve	suçtan	sonraki	adli	süreçteki	görevlerimiz	olarak	temel	olarak	ikiye	ayırmak	gerekirse:	

Önleyici	 görevlerimiz	 kapsamında	 suç	 önleme	 büro	 amirliğimiz	 bünyesinde	 faaliyet	

yürütmekteyiz.

	 Bu	 faaliyetlerimizin	 başlıcaları	 özellikle	 çocukların	 okullarda	 eğitim	 gören	

çocukların	yani	suça	karışmaması	ve	suçtan	uzak	kalması	ve	güvenli	bir	şekilde	okula	gidip	

gelmeleri	 anlamında.	 Okulda	 irtibat	 görevlilerimiz	 oluşturulmuş	 ve	 her	 sene	 bunların	
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faaliyet	 alanları	 güncellenmekte,	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü’müzle	 müşterek	 çalışmamızı	

yürütmekteyiz.

	 Diğer	 taraftan	 çocuklarımızı	 sosyal	 hayatta	 suçtan	 uzak	 tutmak,	 zararlı	

alışkanlıklardan	uzak	 tutmak	üzere	 suç	önleme	 timlerimiz	 sivil	 olarak	görev	 yapmakta	

ve	umuma	açık	yerler	başta	olmak	üzere	İzmir	gibi	büyük	bir	metropolde	sürekli	ve	sıkı	

denetimlerimizi	 yürütmekteyiz.	 Bunun	 yanı	 sıra	 Kayıplar	 Büro	 Amirliğimiz	 olarak	 ülke	

genelinde	kaybolduğu	tespit	edilen,	kayıp	olan,	aranmakta	olan	çocuklarımızı	arayıp	bir	

an	önce	ailelere	veya	kuruma	teslim	etmek	anlamında	faaliyetlerimizi	yürütmekteyiz.

	 Bunun	 yanı	 sıra	 Sosyal	 Hizmetler	 Büro	 Amirliğimizin	 faaliyetlerinden	 kısaca	

bahsedeyim,	 Sosyal	 Hizmetler	 Büro	 Amirliğimizde,	 Emniyet	 Genel	 Müdürlüğü	 ve	

İl	 Emniyet	 Müdürlüğü	 bünyesinde	 çocuklarla	 ilgili	 geliştirme	 ve	 eğitim	 anlamında	

dezavantajlı	 çocuklar,	dezavantajlı	 kesimler,	değişik	projelerle,	projeler	üreterek	onları	

birtakım	 bilgilendirme,	 eğitim	 ve	 tanıtma	 faaliyetleri	 yürütmekteyiz.	 Sosyal	 Hizmetler	

Büro	 Amirliğimiz	 olarak	 ayrıca	 paydaş	 kurumlarımız	 ASPİM	 İl	 Müdürlüğü,	 Milli	 Eğitim	

Müdürlüğü’yle	ortaklaşa	çalışmalarımız	ayrıca	devam	etmektedir.

	 Bir	diğer	çalışmamız	da	yani	kamuoyunda	bilinmekte,	özellikle	ergen	dönemde	

olan	çocuklarımızın	okullarda,		akran	zorbalığı,		özel	hayatın	gizliliği	ve	bilişim	suçları	ve	

güvenli	 internet	kullanımı	alanında	en	çok	müracaat	ve	mağduriyet	anlamında	başvuru	

aldığımız	 konularda	 uzman	 personelimizce	 hazırlanmış	 proje	 kapsamında	 Milli	 Eğitim	

Müdürlü’üyle,	 RAM	 merkezleriyle	 müşterek	 bilgilendirme	 seminer,	 konferanslarımız	

olmaktadır	 ve	 hala	 devam	 etmektedir.	 Çocuk	 Şube	 Müdürlüğü	 olarak	 genelde	 kolluk	

olarak,	 genel	 kolluğun	 özel	 bir	 birimiyiz,	 sivil	 olarak	 faaliyet	 göstermekteyiz.	 Çocuk	

Şube	 Müdürlüğümüz	 Karabağlar	 Yeşilyurt	 semtinde	 olup	 müstakil	 bir	 binada	 hizmet	

vermektedir,	tek	giriş	çıkışımız	vardır	ve	sadece	Çocuk	Şube	Müdürlüğü	olarak	görevimizi	

bu	 hizmet	 yerimizde	 yürütmekteyiz.	 Malum	 kolluk	 olarak	 Cumhuriyet	 Savcısı’nın	

yardımcısı	 olarak	 adli	 süreçte	 de	 katkıda	 bulunmaktayız.	 Suç	 sonrası	 görevlerimiz	

anlamında	ifade	etmek	gerekirse	Polis	Vazife	ve	Selahiyet	Kanunu’nun	ilgili	maddeleri,	

Çocuk	Koruma	Kanunu’nun	ilgili	maddeleri	uyarınca	bu	sürece	de	katkı	sağlamaktayız	ve	

ağır	bir	sorumluluk	üstlenmiş	bulunuyoruz.

	 Bu	 noktada	 söylemek	 istediğim	 adli	 birimlerimizde	 çalışan	 personelin	 sürekli	

bir	 eğitime	 tabi	 tutulmuş	 olması.	 Emniyet	 Genel	 Müdürlüğü’müzce	 her	 yıl	 belirlenen	

tarihlerde	çocuk	polisine,	 çocuk	polisinin	mevzuatı,	 çocuk	psikolojik	 ve	diğer	alanlarda	

hizmet	içi	eğitimler	verilerek	personelimiz	yetiştirilmekte	ve	eğitilmektedir.	Çocuk	Şube	

birimlerinde	 çalışan	 personel	 baktığı	 şey	 itibariyle	 18	 yaş	 altı	 çocuklarımıza	 yaklaşımı,	

onlara	 davranışı,	 hazırlık	 soruşturmasında	 savcının	 yardımcısı	 olarak	 yürütmekte	 olan	

bir	kolluk	gücü	olarak	çok	önem	arz	etmektedir.	Bu	konuda	çok	hassas	davranmaktayız,	

özellikle	 çocuğun	 istismarı	 konularında,	 aileyle	 çocuğun	 gitmekte	 olduğu	 eğitim	

kurumuyla	 ve	 diğer	 alanlarda	 ilgilerle	 ortak,	 hassas	 ve	 duruma	 göre	 gizlilik	 içerisinde	

araştırma	ve	soruşturmalarımızı	yürütüyoruz.

	 Çocuk	Şube	Müdürlüğümüz	adli	birimleri	merkez	ilçelerimizin	hepsinde	mevcut	

olup	24	saat	esasına	göre	görev	yapmaktalar.	Bir	mağdur	veya	bir	mağdurun	velisi	gece	

yarısı	 veya	 sabaha	 karşı	 her	 ilçede	 bir	 çocuk	 birimine	 ulaşabilmektedir.	 Gereken	 acil	

tedbirler	 alınabilmektedir,	 bunun	 yanı	 sıra	 Çocuk	 İzlem	Merkezi,	 Cumhuriyet	 Savcılığı,	

Aile	ve	Sosyal	Politikalar	İl	Müdürlüğü	ve	Milli	Eğitim	Müdürlüğü’yle	ortak	çalışmalarımız	



118

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı

olmaktadır.	Bu	konuda	yaşadığımız	işleyişte	tabi	ki	sıkıntılarımız	olmaktadır,	bir	kere	şimdi	

personel	olarak	yeterli	olmadığımızı	biliyorum.	Personel	sıkıntılarımızı	aşmak	için	çeşitli		

girişimde	bulunmaktayız.

	 Bunun	yanı	sıra	personelimizi	daha	da	eğitmek	işte	tayinler,	yer	değişiklikleri,	yeni	

gelen	personelimizin	bu	çocuk	biriminin,	çocuk	polisinin	alması	gereken	eğitimleri	verme	

konusunda	 çaba	 gösteriyoruz.	 Ayrıca	 Şube	 Müdürlüğü’müze	 bağlı	 meslek	 uzmanları	

3	adet	psikolog	ve	1	adet	sosyal	hizmet	uzmanı	 şubemiz	bünyesinde	etkin	bir	 faaliyet	

göstermektedir.	Suç	maruz	kalmış	çocuklar	ve	aileleri	ya	da	suça	sürüklenen	çocukların	

ilk	kapısı	olarak	Çocuk	Şube	Müdürlüğü,	Çocuk	Birimleri	olduğundan,	çocukla	ilk	teması	

mağdur	olsun,	suça	sürüklenen	olsun	ilk	teması	bizim	sağladığımızı	dikkate	alacak	olursak,	

burada	çalışanlarımızın	ve	meslek	uzmanlarımızın	ne	kadar	önemli	bir	sorumluluk	altında	

olduğu	 açıkça	 ortadadır.	 Meslek	 uzmanlarımız	 çalışmalarında	 saha	 tecrübesi	 ve	 bilgi	

birikimlerini	ön	plana	çıkarıp	özellikle	ikinci	bir	mağduriyet	ortaya	çıkmaması	için	elimizden	

geleni	yapmaktayız,	bununla	ilgili	de	kurumlarla	gerekli	çalışmaları	yürütüyoruz.

	 Bunun	dışında	kaybolan	çocuklar	konusunu	biraz	açmak	istiyorum,	kayıp	çocuklar	

şu	 an	 hali	 hazırda	 İzmir’de	 58	 çocuğumuz	 kayıp	 olarak	 aranmakta	 ve	 bu	 sayı	 güncel	

olarak	 bulunanlar	 ve	 yeni	 müracaat	 edenler	 şeklinde	 değişmektedir.	 Mütemadiyen	

evden	 kaçan	 veya	 kaybolan	 çocuklarımızla	 ilgili	 gerek	 evden	 gerekse	 yurt	 bakımında	

olup	kaçan	çocuklarımızla	ilgili	de	gene	birimimizde	çalışan	uzman	personelle,	ailenin	de	

rızasıyla	görüşme	yapıp	kaçma	sebepleri,	bunların	altında	yatan	nedenleri	inceleyip,	ilgili	

kurumlara	gerekirse	bildirim	yapıyoruz.Sayın	Başkanım	benim	söyleyeceklerim	şu	an	için	

bunlar.	Çok	teşekkür	ederiz.

	 Prof.Dr.Timur	Demirbaş:
	 Şimdi	 üçüncü	 konuşmacımız	 Sayın	 Özlem	 Bağ,	 1995-2001	 yılları	 arasında	 Ege	

Üniversitesi	Tıp	Fakültesi’nde	eğitimini,	2002-2006	yılları	arasında	ise	İzmir	Tepecik	Eğitim	

ve	Araştırma	Hastanesi’nde,	Çocuk	Sağlığı	ve	Hastalıkları	alanında	uzmanlığını	tamamladı.	

Erzurum	 Horasan	 Devlet	 Hastanesi’nde	 2007-2008	 yılları	 arasında	 görev	 yaptı,	 İzmir	

Doktor	Behçet	Us	Çocuk	Hastalıkları	ve	Cerrahisi	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesi’nde	2008	

yılından	bu	yana	görev	yapmaktadır.	2010	yılından	bu	yana	İzmir	Doktor	Behçet	Us	Çocuk	

Hastanesi	Klinik	Başasistanı	ve	2012	yılından	bu	yana	İzmir	Çocuk	İzleme	Merkezi	sorumlu	

hekimidir.	Birçok	alanda	hem	bir	eğitmen	olarak	yer	almış,	hem	de	eğitimler	vermiştir.	

Ulusal	ve	Uluslararası	görevlerde,	projelerde	yer	almış,	bilimsel	kuruluşlarda	görevli	olan	

Bağ,	lisans	ve	lisanüstü	düzeyde	de	ders	vermektedir.	Buyrun	Sayın	Bağ	söz	sizde.

Dr.Özlem	Bağ
Çocuk	İzlem	Merkezi

	 Çok	teşekkür	ederim	Sayın	Başkan,	Sayın	Başsavcımız,	katılımcılar,	Çocuk	 İzlem	

Merkezi’nden	 hepinize	merhaba	 diyorum.	 Bugün	 kurumlar	 arası	 eşgüdümün	 en	 güzel	

örneklerinden	biri	 olduğunu	düşündüğümüz	Çocuk	 İzlem	Merkezi	 hakkında	bir	 sunum	

yapacağım	sizlere.	Hepimizin	bildiği	üzere	çocuğa	yönelik	cinsel	istismar,	bir	çocuk	veya	

ergenin	bir	erişkin	tarafından	cinsellik	amaçlı	gelişimsel	olarak	bilinçli	olarak	onaylama,	

sonuçlarını	 kavrama	 ya	 da	 yasal	 veya	 sosyal	 tabular	 nedeniyle	 karşı	 koyamayacağı	 bir	

cinsel	 davranışa	 maruz	 bırakılmasıdır.	 Sıklığı	 kız	 çocuklarda	 daha	 sık	 olmakla	 birlikte,	

genellikle	 gizli	 kalması	 nedeniyle	 yaygınlığı	 konusunda	 gerçek	 istatistik	 verilerine	

ulaşamadığmızı	bildiğimiz,	bazı	kaynaklara	göre	bilinen	ancak	yüzde	15	kadarı	ile	yani	buz	
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dağının	üstünde,	suyun	üstünde	kalan	kısmıyla	ilgilendiğimiz,	bildiğimiz	bir	sosyal	sorun.

Çocuğa	yönelik	cinsel	istismar	kendi	başına	tanımlanması	ve	tedavi	edilmesi	zor	bir	travma	

şekillerinden	birisi,	bu	travmayla	yaşamak	başlı	başına	zor	olmakla	birlikte	süreçte,	kişinin	

bu	tutumunu	kimseyle	paylaşamaması	ve	destekleyici	sistemlerin	yetersizliği	nedeniyle	

ikincil	bir	örselenmenin	meydana	geldiği	bir	sorun	olarak	devam	ediyor.	Cinsel	istismara	

uğramış	bir	bireyin	adli,	tıbbi	ve	sosyal	alanlarda	desteklenmesi	gerekmekte.

	 Çocuğun	 yaşadığı	 bu	 özel	 olaya	 dahi	 ifadesinin	 alınması,	 vücut	 muayenesinin	

yapılması	 gibi	 zorlayıcı	 olabilecek	 durumlarda,	 çocuk	 dostu	 bir	 yaklaşım,	 çocuğun	

korunmasının	ilk	adımı	olmalıdır.	Bunlara	yönelik	açıklama	yapmak	gerektiğinin	çocuklarda	

ve	ergenler	ve	ayrıca	ailelerde	ek	strese	neden	olabileceği,	yumuşak	psikolojik	etkileri	

artırdığı	ve	ikincil	örselenmeye	yol	açtığını	biliyoruz	ve	çocukların	yaşadığı	bu	travmayı	bu	

alanda	çalışan	meslek	elemanlarına	bir	kez	anlatmasını	sağlayan,	bu	sırada	görüşmenin	

kayıt	altına	alınarak,	süreçte	çocuğun	anlatımına	tekrar	başvurulmasını	önleyen	bu	sistem	

önemlidir.

	 Çocuk	İzlem	Merkezleri	son	yıllarda	Sağlık	Bakanlığı’na	bağlı	kamu	hastanelerinde	

açılmaktadır	ve	cinsel	istismara	uğramış	çocukların	ikincil	derecede	örselenmesini	en	aza	

indirmek,	bu	alanda	adli,	tıbbi	ve	sosyal	işlemlerin,	yetkin	kişiler	tarafından	yürütülmesine,	

tek	seferde	temin	etmek	üzere	kurulmuş	çocuk	dostu	merkezlerdir.	Slaytta	gördüğünüz	

İzmir	Çocuk	İzlem	Merkezi’nin	şu	anda	Doktor	Behçet	Us	Çocuk	Hastanesi’nin	içerisinde,	

bahçesinde	bulunan	müstakil	binası.

	 Merkezin	işleyişinden	bahsedecek	olursak,	Çocuk	İzlem	Merkezine	başvuran	bir	

olgu,	 öncelikli	 olarak	 çoğunlukla	 bize	 kolluk	 birimleri	 tarafından	 bildirilmektedir.	 Sivil	

başvurular	da	özellikle	okullardan	aile	yani	bazı	sosyo	kültürel	seviyesi	yüksek	ailelerden		

olabilmekte,	 sistem	 buna	 izin	 vermekte	 ancak	 genel	 uygulama	 gereği	 hala	 kolluk	

tarafından	 aksettirilmekte	 olgularımızın	 büyük	 çoğunluğu.	 Çocuk	 İzlem	Merkezi’ne	 bu	

şekilde	başvuran	bir	olgu	ve	çocuk	izlem	kayıt	belgesine	kaydedilerek	teslim	alınıyor	ve	

ilk	olarak	ön	görüşme	yapılıyor.	Gizlilik	ilkesi	nedeniyle	hastane	bilgi	yönetim	sistemlerine	

kayıt	yapmıyoruz	ve	hemen	ilgili	barodan	avukat	talebi	yapılıyor	eğer	çocuğun	özel	avukatı	

yok	ise.	Slaytta	gördüğünüz	burası	merkezin	giriş	kısmı,	sol	tarafta	gördüğünüz	küçük	bir	

bekleme	odamız	mevcut,	ön	görüşmenin	yapıldığı	yer.	Ön	görüşme	bu	alanda	özel	olarak	

eğitilmiş	 adli	 görüşme	 sertifikalı,	 eğitim	 programıyla	 sertifika	 almış	 meslek	 elemanı	

tarafından	 yapılmaktadır,	 ön	 görüşmede	 amaç,	 çocukla	 tanışmak,	 ikili	 ilişki	 kurarak	

güven	 duygusunu	 kazanmak	 ve	 bu	 arada	 çocuğun	 yaşına	 uygun	 gelişimsel	 durumunu	

değerlendirmek	ve	hayatıyla	 ilgili	kabaca	bilgi	alarak	merkezi	tanıtmaktır.	Evet,	soldaki	

resim	 küçük	 çocuklarla	 görüşme	 yaparken	 kullandığımız	 ön	 görüşme	odası,	 çocukların	

hani	 bilinçsel	 yetilerini,	 hem	 karma	 yeteneklerini	 kavrayabileceğimiz	 materyaller	 de	

kullanıyoruz.	 Sağdaki	 oda	 ise	 daha	 çok	 ergenlerle	 görüşme	 sırasında	 kullandığımız	 bir	

oda.

	 Merkezde	yapılan	diğer	bir	görüşme	türü	aile	görüşmesi,	mağdur	çocuğun	ailesi,	

ensest	psikolojisi,	ensest	dışı	vakalarda	mağdur	çocuğun	ailesi	başka	bir	meslek	elemanı	

tarafından	merkezde	 aile	 görüşmesine	 alınıyor	 ve	 ön	 görüşmede	 alınan	 bilgilerle,	 aile	

görüşmesinde	 alınan	 bilgilerle	 ilgili	 Cumhuriyet	 Savcısı,	 mağdur	 çocuğun	 avukatı	 ve	

adli	temsilcilerle	paylaşarak	adli	görüşmeye	hazırlanıyor.	Burası	da	aile	görüşmeleri	için	

kullandığımız	aile	görüşme	odası.	Adli	görüşme	merkezde	yapılan	en	önemli	işlerden	birisi	

bilindiği	üzere,	özel	olarak	yapılmış	aynalı	odada	yapılan	yeni	yapılandırılmış	bir	görüşme	

şeklinde	aslında.
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	 Çocukla	olayın	oluş	şekli,	istismarcının	kimliği,	özellikle	olayı	ve	ayrıntıları	içeren	

görüşmeyi,	çocuğun	yaşına	uygun	bir	dille,	kendi	anlatımlarına	izin	vererek,	yargılamadan,	

yönlendirmeden,	 yansız	 ve	 ilgisiz	 sorularla,	 gerekirse	 oyun	 ve	 oyuncaklar,	 anatomik	

resimler	 konularak	 gerçekleştirilen	 bir	 görüşme	 türü.	 Burada	 amaç	 görüşmeyi	 izleyen	

tüm	profesyoneller	 için	 gerekli	 bilgileri	 teknik	 ancak	 çocuğa	uygun	bir	 dille	 anlatmak.	

Bu	görüşme	sesli	ve	görüntülü	olarak	kayıt	altına	alınmakta	ve	aynanın	arasındaki	odada	

izlemekte	olan	Cumhuriyet	Savcısı,	avukat,	aile	görüşmesinden	bir	temsilcisi,	canlı	olarak	

görüşmeyi	izlemekte	ve	her	kurumun	temsilcisi	kendi	kayıtlarını	oluşturarak	görüşmenin	

yazılı	bir	halde	ifade	tutanağına	geçirdikten	sonra	da	imzalayarak	işlemlerin	başlatılması	

sağlanmakta.

	 Tutanakla	 kayıttan	 sonra	 görüşmenin	 bir	 kaydı	 Cumhuriyet	 Savcısı’na	 teslim	

ediliyor	bir	kaydı	Çocuk	İzlem	Merkezi’nin	arşivinde	saklanıyor.	Bu	görüşme	daha	sonra	

adli	görüşmeci	arkadaşımız	tarafından	ayrıntılı	bir	rapor	haline	getirerek,	çocuğun	gelişim	

özelliklerini	içeren	bir	değerlendirmeyle	yasal	süreç	süresinde	soruşturma	dosyasına	ilave	

ediliyor.	Adli	görüşmeci	dediğimiz	kişi	kimdir,	burada	tekrar	bir	üstünden	geçmek	isterim.	

Psikolog,	 sosyal	 hizmet	 uzmanı	 ya	 da	 çocuk	 gelişim	 uzmanlarının	 sertifikalı	 bir	 eğitim	

programıyla,		yeni	yapılandırılmış	görüşme	tekniklerinin	ayrıntılı	eğitimini	aldıktan	sonra,	

merkezlerde	 görev	 yapmaya	 başlıyorlar.	 Nöbetlerde	 adli	 görüşme	 yapmaya	 çalışırken	

aynı	kişiler	nöbetçi	olmadığı	günlerde	aile	görüşmelerini	yürütmekte	ve	bu	kişiler	sadece	

Çocuk	İzlem	Merkezleri’nde	görev	yapıyor,	ek	başka	hani	bir	hastane	içerisinde	başka	bir	

sorumlulukları	hiçbir	şekilde	yok.

	 Burası	adli	görüşme	odamız,	çoğunlukla	hani	resimde	biraz	da	açıkça	aslında	çok	

boğucu	bir	yer	değil,	yani	çocuk	genellikle	karşıya	oturuyor,	adli	görüşmecimiz	de	yakın	

taraftaki	koltukta	oturuyor,	gördüğünüz	gibi	ayna	ve	aynanın	diğer	tarafında	da	çeşitli	

meslek	elemanlarının	oturduğu	ve	görüşmeyi	izledikleri	oda	görülebilmekte.	Burası	 ise	

daha	sonra	adli	görüşmeci	arkadaşlarımızın	raporlarını	hazırladıkları,	rapor	odalarımız.

	 Tabi	 çocuğun	 uğradığı	 eylem	 bazen	 hekimlerin	 muayenesini	 gerektiren	 bir	

eylem	 olabiliyor,	 bu	muayenenin	 de	 özenle,	 öncesinde	 bilgilendirme	 ve	 onay	 alınarak	

yapılması	 gerekiyor	 ve	 yine	 bu	 muayenede	 kayıt	 alınarak	 adli	 süreçte	 tekrarlanması	

engellenecek	 şekilde	muayene	 edilip	 kayıt	 altına	 alınması	 gerekiyor.	 Adli	 Tıp	 Kurumu	

ve	 Kamu	 Hastanelerinde	 görev	 yapan	 adli	 tabipler	 şu	 anda	 Çocuk	 İzlem	Merkezi’nde	

görevlendirilmekte	ve	vaka	adli	muayenesi	gereken	bir	vaka	olduğunda	icap	ederek	onların	

muayenesinin	yapılmasını	sağlamaktalar.	Burası	adli	muayene	odası,	aynı	zamanda	diğer	

muayenelerimiz	için	de	bu	odayı	kullanıyoruz.	Şu	cihaz	kolonoskop	dediğimiz	cihaz,	adli	

muayene	bu	perdenin	arkasındaki	jinekolojik	masada	gerçekleştiriliyor.	Bu	kolonoskopik	

cihazın	görüntüyü	kayıt	altına	almak,	yaklaştırmak,	kaydetmek	gibi	özellikler	taşıyor.

	 Diğer	tıbbi	değerlendirme,	yani	adli	tıp	uygulamaları	dışında	tıbbi	değerlendirmeler	

de	yapılıyor	merkezimizde,	çocuğun	uğradığı	eylem	tabi	fiziksel	sağlığını	tehdit	eden	bir	

eylem	de	olabilir.	Özellikle	cinsel	saldırı	ve	bir	cisimle	temas	içeren	bir	eylemse,	çocuğun	

cinsel	 hastalık	 açısından	 değerlendirilmesi	 gerekiyor,	 eğer	 bu	 dönemde	 başvurduysa,	

oldu	bu	durumlar,	önleyici	 tedaviler	verilmesi	söz	konusu	olabiliyor.	Özellikle	bildiğiniz	

gibi	 Hepapit	 B,	 Hepatit	 C,	 HİV	 cinsel	 yolla	 bulaşan	 hastalıklar	 arasında	 yer	 almakta,	

Hepatit	B	toplumda	büyük	oranda	aşılamayla	önlenebildiği	 için	bu	açıdan	çok	problem	

yaşamıyoruz,	sadece	strese	düşüp	saptıran	olgulara	Hepatit	B	bir	dozu	vuruyoruz,	ancak	
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Hepatit	C’nin	mevcut	bir	aşısı	bulunmadığından	sadece	takiplerini	yapıyoruz.	HİV	için	de	

özellikle	protaktif	tedavi	için	istismarcının	özellikleri,	mukoza,	yaralanma	durumları	gibi	

etkenlerin	değerlendirilmesi	 gerekiyor,	 intaniye	hekimleriyle	birlikte	 çalışarak,	 özellikli	

değerlendirmeyi	yaparak,	gereken	vakalarda	info	flaksisine	başlıyoruz.

	 Her	vaka	pencere	dönemleri	göz	önünde	bulundurularak	sürekli	takiplere	alınıyor,	

belirli	 takvimler	 oluşturularak	 takibi	 yapılıyor.	 Eğer	 çocuk	 ergenlik	 yaş	 gurubundaysa	

ve	uğradığı	eylem	gebelik	 riski	oluşturuyorsa,	gebelik	önleyici	oral	proteseftif	 tedavisi	

başvuru	sırasında	uygulanıyor	ve	bu	çocuklarda	gebelik	oluşma	durumu	yine	riski	varsa	

selilojik	olarak	takip	ediliyor.	Tabi	işin	sadece	fiziksel	değil	ruhsal	etkileri	de	söz	konusu	

hepinizin	bildiği	üzere.	Kısa	ve	uzun	dönem	etkileri	açısından	değerlendirmek	gerekiyor	

olguları,	bu	bir	cinsel	istismar	sonrası	oluşacak	etkiler	ve	olayın	oluş	şekline,	istismarcının	

çocukla	 ilişkisine,	 çocuğun	 ve	 ailenin	 destek	 mekanizmalarına,	 yani	 aslında	 kurumlar	

olarak	 destek	 mekanizmalarına	 bağlı	 olarak	 değişebilmekte,	 bu	 nedenle	 her	 cinsel	

istismar	olgusu	oluşabilecek	psikolojik	 riskler	nedeniyle	en	az	bir	 kez	değerlendirmesi	

sağlanıyor.	Ancak	psikiyatristler	genellikle	tedavi	sürecinin	çocuğun	ilk	açıldığı	ortamdan	

farklı	merkezlere	yönlendirilmesini	daha	doğru	buluyorlar,	onun	için	de	genellikle	tarama	

amaçlı	 ilk	 adli	 görüşme	 ilk	 adli	 psikiyatrik	 değerlendirmeyi	 yapıyor.	 Tedavi	 yönünden	

diğer	merkezlere	yönlendirebiliyoruz.

	 Merkezde	 sosyal	 çalışmalar	 da	 yürütülmekte,	 çünkü	 çocuğun	uğradığı	 istismar	

açığa	 çıktığında	 bazı	 durumlarda	 ailenin	 yanında	 kalması	 sakıncalı	 olabiliyor	 hepinizin	

bildiği	 gibi.	 Özellikle	 ensest	 olgularında	 cinsel	 istismarın	 hemen	 durdurulabilmesi	 için	

çocuğun	 istismarcıdan	 uzaklaştırılması	 gerekiyor.	 Bu	 durumda	 bazı	 durumlarda	 ailevi	

sorunlar	ve	sosyo	kültürel	riskler	nedeniyle	çocuğun	ailesine	teslimi	sakıncalı	oluyor.	Yine	

okul	 değişikliği,	 adres	 değişikliği,	 ailenin	 sosyal	 yardımla	 desteklenmesi	 gibi	 ihtiyaçlar	

ortaya	çıkabiliyor	ve	bu	konuda	da	gerekli	sosyal	çalışma	yapılarak	bunu	değerlendirerek,	

uygun	yönlendirme	yapılması	bekleniyor.

	 Çocuk	İzlem	Merkezi’ndeki	işlemleri	sırasında	sosyal	inceleme	yapılması	gerektiği	

saptanan	 olgularda,	merkezde	 çalışmakta	 olan	 Aile	 ve	 Sosyal	 Politikalar	 İl	Müdürlüğü	

temsilcimiz	 ve	 arkadaşlarımız	 tarafından	 sosyal	 incelemeye	 ailece	 tabi	 tutulmakta	 ve	

raporlandırılarak	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	İl	Müdürlüğü’ne	bildirilmektedirler.

	 Çocuğun	merkeze	ulaştığı	saat	çok	geç	bir	saatse	ve	adli	örnek	almak	 için	hani	

gereken	acil	durumlar	ayrı	olmak	üzere	çocuğun	bir	miktar	dinlenebilmesi	için	konaklama	

hizmetini	de	 sunmak	gerebiliyor.	Bazen	Sosyal	Hizmetlerin	kurumlarıyla	adli	görevliler	

öncesinde	 tanışması	 bazen	 ifadeyi	 olumsuz	 etkileyebiliyor,	 bu	 yüzden	 çocuğun	 uyku,	

beslenme	 ve	 dinlenme	 gibi	 ihtiyaçlarının	 karşılanabilmesi	 için	 merkezimizde	 2	 adet	

konaklama	odası	da	bulunmakta,	birisi	 soldaki	oda,	biri	 resmini	 çekmedim	ayrı	bir	oda	

daha	 söz	 konusu.	 Yine	 çocuğun	 dediğim	 gibi	 sadece	 akut	 vakalarda	 hani	 acil	 örnek	

vermesi	gereken	durumlarda,	her	an	gece-gündüz	saatin	kaç	olduğu	önemsenmeksizin	

değerlendirilmeleriyle	birlikle	diğer	vakalar	akut	değilse	ertesi	gün	ifadelerinin	alınması	

uygun	olduğundan	merkezimizde	konaklanılabiliyor.

	 Bu	 Çocuk	 İzlem	 Merkezi’nin	 uygulaması	 ilk	 kez	 2010	 yılında	 Ankara’da	 pilot	

uygulamalarıyla	başlatılmış	durumda.	Şu	an	halen	ülke	genelinde	27	ilde	30	ÇİM,	zaten	en	

fazla	da	İstanbul’daki	ana	merkez	olmasından	kaynaklanıyor.	Hala	yönetmeliği	yok	Çocuk	

İzlem	Merkezleri’nin	ve	Başbakanlık	genelgesiyle	yürütülüyor.	Yönetmeliğinin	olmaması	
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bazen	 işleyişte	 kişisel	 çözümler	 bulmamıza	 sebep	 olabiliyor.	 Kurumun	 işletmesi	 kamu	

hastaneleri	kurumlarına	bağlı,	genel	sekreterlere	bağlı	hastanelerde,	bizim	İzmir	Çocuk	

İzlem	Merkezi’de	 bu	 tür	 Behçet	Us	 Çocuk	Hastanesi	 içerisinde	 olduğunu	belirtmiştim.	

Çalışmalar	cumhuriyet	başsavcılıkları,	barolar,	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	 İl	Müdürlükleri,	

Adli	Tıp	Kurumu	gibi	kurumların	işbirliğiyle	yürümekte.	Eğitim	ve	yaygınlaşma	çalışmaları	

ise	Türkiye	Halk	Sağlığı	Kontrolünde	yürümekte,	halen	Çocuk	İzlem	Merkezi’nin	bulunduğu	

illerin	listesi	bu	şekilde.

	 Çocuk	İzlem	Merkezleri	7	gün	24	saat	esasıyla	çalışıyor,	her	gün	bu	nedenle	bir	

nöbetçi	adli	görüşmeci	Merkezde	kalmakta.	Çalışma	saatleri	dışında	olgu	başvurduğunda	

gelmek	üzere	her	gün	bir	aile	görüşmecisi	arkadaşımız,	adli	muayene	heyetinde	gelmek	

üzere	her	gün	bir	hemşire,	 sosyal	hizmetlerine	 teslim	gibi	 acil	değerlendirme	gereken	

durumlar	 söz	 konusu	olduğunda	 her	 gün	bir	 arkadaşımız	 icap	 nöbeti	 tutmakta,	 nöbet	

saatleri	dışında	olgu	olduğunda	ekip	hızla	toplanmakta,	öncelikle	Cumhuriyet	Savcısının	

izleminde,	mağdurla	ilgili	işlemlere	her	saatte	başlatılabilmekte.

	 Çocuk	 İzlem	 Merkezi’nde	 başarılan	 çok	 güzel	 şeyler	 var	 tabi,	 cinsel	 istismara	

uğradığını	 ifade	eden	bir	 çocuğun,	bunu	 ifade	etmesiyle	başlayan	ve	 tekrar	 tekrar	her	

kurumda	anlatması	en	aza	indirilmiş	durumda.	Yine	paydaş	kurumların	aynı	çatı	altında	

toplanmış	 olması	 nedeniyle,	 olguların	 ihtiyacına	 yönelik	 tespitlerin	 çok	 kısa	 zamanda	

yapılabiliyor	olması	ve	mesai	saati	dışında	da	profesyonel	yaklaşımların	gösterilebiliyor	

olması	 başarılmış	 durumda.	 Yine	 farklı	 meslek	 elemanlarının	 birlikte	 çalışıyor	 olması,	

mesleki	deneyimleri	ve	profesyonel	yaklaşımları	belirgin	oranda	iyileştirilmiş	durumda.

	 Soruşturma	 dosyası	 oluşturulurken	 çocuk	 dostu	 ortamlarda,	 bu	 alanda	 özel	

eğitim	almış	meslek	elemanlarıyla	görüşerek	ifade	edilmesi	de	oldukça	başarılı	bir	şekilde	

yerleştiriliyor.	Yine	soruşturma	sürecinde	tekrar	 ifade	vermek	zorunda	kalınmaması	da	

başarılabiliyor.	Ancak	başarmamız	gereken	şeyler	de	var	halen,	kovuşturma	aşamasında	

ÇİM’lerden	gelen	vakanın	hala	tekrar	dinlenmesinin	devam	ettiğini	biliyoruz,	bu	konuda	

çalışmalar	 yürütülmeli.	 Bu	 nedenle	 çocuğun	 bir	 kez	 ifade	 verme	 gerekliliği	 hedefini	

gerçekleştirildiğini	söyleyemiyoruz.

	 Son	söz	olarak	Çocuk	İzlem	Merkez’leri	çocuğun	cinsel	istismarı	konusunda	en	iyi	

barışçıl	çalışma	esasına	göre	hizmet	veren,	yapısında	çok	sayıda	disiplinlerin	bulunduğu	

multi	 disipliner	 çalışmanın	 güzel	 bir	 örneğidir.	 Bu	 nedenle	 yaygınlaşma	 ve	 iyileştirme	

çalışmaları	desteklenmeli,	üniversitelerin	çocuk	kurumlarıyla	ilgili	gerekli	paydaş	kurumlar	

ve	de	sağlık	yöneticileri	tarafından	desteklenmeye	devam	etmesi	önem	taşımaktadır.	Bu	

benim	çok	sevdiğim	bir	fotoğraf	Doktor	Resmi	Oran’ı	belki	tanıyorsunuzdur	bir	kısmınız.	

Arel	 Üniversitesi	 Çocuk	 Koruma	 biriminde	 çalışıyor	 Resmi	 Hocam,Vecetusdan	 hani	

Amerika’ya	gitmiş	bir	 profesör.	Çocuk	 İzlem	Merkezleri’nin	Türkiye’de	başlatılması	 için	

büyük	çalışmalar	gösteren	kendisine	de	buradan	saygılarımı	iletiyorum,	hepinize	teşekkür	

ederim.

 Prof.Dr.Timur	Demirbaş:
	 Sayın	Bağ’a	çok	teşekkür	ediyoruz,	biz	de	bilgilenmiş	olduk	gerçekten	çok	yeni	bir	

kurum,	sorular	bölümünde	mutlaka	size	çok	soru	iletilecek,	çok	teşekkür	ediyoruz	şimdi	

Sayın	Başsavcı	Vekilimizi	davet	ediyoruz	son	konuşmacımız.
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Fatih	Mehmet	Öztürk
İzmir	Cumhuriyet	Başsavcı	Vekili

	 Sayın	Baro	Başkanım,	Sayın	Baro	Genel	Sekreterim,	kıymetli	katılımcılar	hepinizi	

saygıyla	selamlıyorum,	öncelikle	kendimi	kısaca	tanıtmak	istiyorum,	1990	yılında	Marmara	

Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi’nden	mezun	oldum,	1991’le	1993	yılları	arasında	Hakimlik	ve	

Savcılık	Stajı	yaptım,	1993	yılında	kura	çekmek	suretiyle	mesleğe	başladım.	2007	yılında	

İzmir’e	tayin	oldum,	yaklaşık	10	yıldır	İzmir’de	çalışıyorum,	Cumhuriyet	Savcısı	ve	Başsavcı	

Vekili	 olarak	 görev	 yapmaktayım.	 Şu	 an	 itibariyle	 İzmir’de	 Ceza	 İnfaz	 Kurumları’nın	

denetim	ve	gözetiminden	sorumlu	Cumhuriyet	Başsavcı	Vekili	olarak	görev	yapıyorum.	

2	 savcı	 arkadaşımızla	 birlikte	 çalışmaktayız,	 İzmir	 Ceza	 İnfaz	 Kurumları’nın	 sayısı	 ve	

barındırılan	hükümlü,	tutuklu	miktarı	açısından	Türkiye’de	önde	gelen	illerden	birisi.	Şu	an	

itibariyle	16	tane	Ceza	İnfaz	Kurumu’muz	yaklaşık	12.600	civarında	hükümlü	tutuklumuz,	

4.000	civarında	personelimizle	görev	yapmaktayız.	Adliyemizde	2.000	civarında	personel	

olduğumuzu	düşündüğümüzde	sayının	ne	kadar	ciddi	olduğunu	tahmin	edebiliriz.

	 Ben	 öncelikle	 Çocuk	 Ceza	 İnfaz	 Kurumları	 hakkında	 kısaca	 bir	 bilgi	 vermek	

isterim,	Çocuk	Ceza,	Çocuk	ve	Gençlik	Kapalı	Ceza	İnfaz	Kurumları,	infaz	tüzüğümüzün	13.	

maddesiyle	düzenlenmiş.	Yasal	mevzuatımız	çocuk	tabirinden	12	ve	18	yaş	aralığındaki	

bireyleri	kast	ediyor,	18-21	yaş	arasındaki	bireyleri	ise	genç	olarak	kabul	ediyoruz,	Çocuk	

Kapalı	Çocuk	ve	Gençlik	Kapalı	Ceza	İnfaz	Kurumları’nda	12	ve	21	yaş	aralığındaki	tutuklu	

bireyleri	 barındırıyoruz,	 12-18	 yaş	 aralığındaki	 tutuklu	 çocuklar,	 18-21	 yaş	 aralığındaki	

tutuklu	 veya	 hükümlü	 çocukları	 barındırıyoruz.	 Şu	 an	 itibariyle	 Çocuk	 Ceza	 İnfaz	

Kurumumuz	İzmir’de	bulunan	Şakran-Aliağa	kampüsündeki	Çocuk	Ceza	İnfaz	Kurumumuz	

360	çocuk	ve	genç	kapasitelidir,	2012	yılında	faaliyete	geçmiş	olup	10’ar	kişilik	müstakil	

odaların	 bulunduğu,	 toplam	 36	 üniteden	 oluşmaktadır.	 Çocukların	 kaldıkları	 üniteler,	

çocukların	yatma	saati	sonrasında	birbirleriyle	iletişimi	ve	temasını	önlemek	amacıyla	her	

çocuğun	tek	başına	kaldığı	müstakil	odalardan	oluşmuştur.	Yani	36	ünite,	bu	36	ünitenin	

her	birinde	10’a	kişilik	ayrı	odalar,	dolayısıyla	360	tane	oda,	her	bir	çocuğumuz	için	ayrı	bir	

odamız	mevcut.

	 Bu	 odalarda	 çocuklarımızın	 hizmetine	 sunulmuş	 olan	 tuvalet	 ve	 banyolar	

bulunmaktadır,	 aynı	 şekilde	 dolapları,	 rafları,	 ranzaları	 mevcuttur.	 Her	 ünitede	 ise	

çocukların	ortak	yaşam	alanlarını	değerlendirdikleri	oturma	gurubu,	televizyon,	çamaşır	

makinesi	ve	yemek	masaları	bir	de	mutfak	aksamları	bulunmaktadır.	Türkiye’de	yalnızca	

çocuk	 ve	 çocuk	 tutuklu	 ve	 hükümlülerin	 barınmakta	 olduğu	 4	 tane	 Kapalı	 Ceza	 İnfaz	

Kurumu,	2	tane	de	Çocuk	Eğitim	Evi	bulunmaktadır.	Çocuk	Eğitim	Evleri	malum	Açık	Ceza	

İnfaz	 Kurumları	 statüsündedir,	 çocukların	 barındırıldığı	 kurumlarda	 çalışan	 personel	

kısa	 adı	 BİSİS	 olan	 Bireyselleştirilmiş	 İyileştirme	 Sistemi	 ilkeleriyle	 çalışmaktadır.	 BİSİS	

sistemi	kapsamında	kurum	kabul	memurları	gurup	lideri	adı	verilmekte	olan	çocukların	

kalmakta	oldukları	odaları,	üniversitede	takip	etmeleri,	birtakım	etkinliklerin	yürütülmesi	

ve	kurumda	yürütülen	iş	ve	işlemlerden	sorumludurlar.

	 Kurumda	çalışmakta	olan	1.	müdür,	2.	müdür,	idare	memuru,	öğretmen,	psikolog,	

sosyal	 çalışmacı,	 infaz	 koruma	 baş	 memuru	 unvanlarında	 bulunan	 personelin	 BİSİS	

kapsamında	eğitimlerine	başlanmış	olup,	bu	eğitimler	halen	devam	ettirilmektedir.	Ceza	

ve	Tevkifevleri	Genel	Müdürlüğü’müzün	genel	amacı	bu	kadroda	çalışan	tüm	personelin	

BİSİS	kapsamında	bütün	eğitimleri	alması	ve	bu	konuda	faaliyetlerini	sürdürmesidir.	Ceza	

Tevkifelerimize	 bağlı	 Genel	 Müdürlüğü’müze	 bağlı	 5	 tane	 eğitim	 merkezimiz	 mevcut	
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olup,	personelimiz	bu	eğitim	merkezlerinde	gerekli	eğitimleri	almaktadır.

	 BİSİS	sistemine	göre	çocuğun	Ceza	İnfaz	Kurumuna	geldiği	andan	itibaren	kurum	

kabul	biriminde	görevli	memurun,	çocuğa	uyguladığı	kısa	adı	ARDEF	olan	araştırma	ve	

değerlendirme	 formu	 doldurularak,	 çocuğun	 sahip	 olduğu	 acil	 risk	 ve	 ihtiyaçlarının	

belirlenmesi,	ardından	çocuğun	geçici	bir	üniteye	alınması	ve	kalıcı	odasına	yerleştirilene	

kadar	 diğer	 çocuklarla	 temas	 etmeyi	 veya	 zarar	 görmesi	 riskini	 önlemek	 amacıyla	 tek	

kişilik	odada	kalmasını	sağlamaktır.	Malum	yurtlarda	ve	benzer	kurumlarda	da	olur	yeni	

geleni	 biraz	 baskılamak	 bizde	 alışkanlıktır,	 o	 yüzden	 ilk	 geldiğinde	 çocuğun	 kuruma	

adapte	 olabilmesi	 için	 geçici	 ünite	 adını	 verdiğimiz	 bir	 birimde	 tutuyoruz,	 kuruma	

adaptasyonundan	sonra	kalıcı	odasına	teslim	ediyoruz.

	 Her	hafta	pazartesi	 ve	perşembe	günü	kurum	müdürü	başkanlığında	 toplanan	

idare	 gözlem	 kurulu,	 kurum	 içerisinde	 kalan	 çocuk	 ile	 ilgili	 her	 türlü	 kararın	 alındığı	

bir	 kuruldur.	 Dolayısıyla	 çocuk	 kuruma	 alındıktan	 sonra	 geçici	 üniteden	 kalıcı	 odasına	

verilirken	de	idare	ve	gözlem	kurulu	bu	yönde	karar	vermekte.	Bu	kurullar	Çocuk	Ceza	

ve	Gençlik	Kapalı	Ceza	İnfaz	Kurumumuzda	etkin	şekilde	işletilmektedir,	kağıt	üzerinde	

kalmamaktadır.	 Tüm	 kurul	 üyelerinin	 aktif	 şekilde	 katılımı	 ve	 fikirlerini	 beyan	 etmesi	

sağlanmaktadır.

	 Kurumda	 psikolog,	 psikososyal	 serviste	 görev	 yapmakta	 olan	 psikolog	 ve	

sosyal	çalışmacılar	çocuğu	tanımak,	kurumda	kaldığı	süre	 içerisinde	risk	ve	 ihtiyaçlarını	

belirlemek	 amacıyla,	 çocuk	 ile	 ilgili	 ailesine	 ve	 sosyal	 çevresine	 ilişkin	 bilgiler	 sorarak,	

bunları	 ARDEF	 formuna	 uygular,	 geçirirler.	 Form	 içeriğinde	 çocuğun	 geçmiş	 alkol	 ve	

madde	kullanım	öyküsü,	okul	ile	bağının	kopup	kopmadığı,	evden	kaçma	ve	benzeri	riskli	

bir	davranışının	bulunup	bulunmadığı,	kendisine	zarar	vermek,	intihara	teşebbüs	şeklinde	

eylemlerinin	olup	olmadığıyla	ilgili	bilgiler	araştırılmaktadır.	Dolayısıyla	alınan	bu	bilgiler	

neticesinde	çocuğun	Ceza	İnfaz	Kurumunda	kaldığı	süre	içerisinde	sahip	olduğu	risk	ve	

ihtiyaçları	belirlenmektedir.

	 Tüm	 formların	 tamamlanmasının	 ardından	 çocuk	 6	 aylık	 bireyselleştirilmiş	

iyileştirme	planı	doğrultusunda	kalıcı	odasına	dahil	edilmekte,	yine	bu	plan	doğrultusunda	

ihtiyaç	duyacağı	hissedilen	kurs	ve	etkinliklere,	seminer	çalışmalarına,	grup	çalışmalarına	

ve	 bireysel	 çalışmalara	 tabi	 tutulmaktadır.	 Kurumda	 kalmakta	 olan,	 kurumumuzda	

kalmakta	olan	çocuklarımızın	neredeyse	tamamı	düşük	sosyo	ekonomik	koşullara	sahip	

olmaları	nedeniyle,	çocukların	temel	ihtiyaçları	ve	bununla	birlikte	kıyafet	ihtiyaçlarının	

karşılanabilmesi	amacıyla	bir	ihtiyaç	mağazası	oluşturulmuştur.	Mağazada	sürekli	kişisel	

temizlik	 malzemeleri	 ve	 kıyafet	 malzemeleri	 bulundurabilmek	 amacıyla	 psiko-sosyal	

servis	çalışanlarımız	çeşitli	kamu	kurum	ve	kuruluşları,	ayrıca	sivil	toplum	kuruluşları	ve	

özel	firmalar	ve	hayırseverler	ile	iletişim	kurmaktadırlar.

	 Kurum	2.	müdürü,	 idare	memuru,	öğretmen,	psikolog,	sosyal	çalışmacı	ve	blok	

sorumlularımız	her	hafta	çocukların	bulunduğu	üniteleri	bir	kez	ziyaret	etmek	suretiyle	

pazartesi	günleri	yapılmakta	olan	idari	gözlem	kurulunda	bu	anlamda	sekretarya	görevi	

görmektedir.	 Ceza	 İnfaz	 Kurumunda	 kaldığı	 süre	 içerisinde	 özellikle	 okuma-yazma	

bilmeyen	veya	herhangi	bir	okulu	bitirmemiş	olan	çocuklar	1.	ve	2.	kademe	okuma-yazma	

kursuna	dahil	edilmektedirler.	Bunun	yanında	her	 çocuğun	kendi	 isteğiyle	göz	önünde	

bulundurularak	açıköğretimlerini	sürdürmelerine	imkan	tanınmaktadır.	Ayrıca	Halk	Eğitim	

Merkezleriyle	işbirliği	yapmak	suretiyle	meslek,	hobi	ve	spor	kursları	düzenlenmektedir.
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Çocuk	ve	Kapalı	Gençlik	Ceza	İnfaz	Kurumumuzda,	1.	ve	2.	kademe	okuma-yazma	dersleri,	

transfer	baskı,	seramik	biçimlendirme,	gitar,	bağlama,	tiyatro,	resim,	akvaryum	balıkçılığı,	

bilgisayar,	halk	oyunları	kursları	aktif	olarak	devam	etmektedir.	Bunun	yanında	satranç,	

fitness,	halı	saha,	kapalı	spor	salonu,	play	station,	bilardo,	oyun	salonu,	sinema	ve	2	adet	

hobi	bahçesi	ile	kültürel	ve	sportif	faaliyetler	de	sürdürülmektedir.	Bunlar	kesinlikle	kağıt	

üzerinde	kalmamakta	bire	bir	uygulanmaktadır.

	 Psiko-sosyal	serviste	çalışan	psikolog	ve	sosyal	çalışmacılar	tarafından	çocuklar	

ile	 bireysel	 gelişmeler	 sürdürmekle	 birlikte,	 aileleriyle	 de	 kısa	 görüşmeler	 yapılmakta,	

çeşitli	 eğitim	planları	 uygulanmaktadır.	Aileleriyle	bağlarının	güçlendirilmesine	yönelik	

çalışmalar	 yürütülmekte,	 bu	 anlamda	 çocuklarımıza	 öfke	 kontrolü,	 sigara,	 alkol	 ve	

madde	bağımlılığı,	 güvenli	 davranış	 geliştirme,	 kişisel	 gelişim,	 üreme	 sağlığı	 eğitimleri	

verilmektedir.	Ünite	ziyaretleri	personel	ve	bireysel	görüşmeler	ve	personele	yönelik	de	

çeşitli	eğitim	çalışmaları	gerçekleştirilmektedir.	Çocuklarımızla	birlikte	personelimizi	de	

bu	anlamda	eğitmeyi	temel	ilke	ediniyoruz.	Eğitim	servisi	ve	psiko-sosyal	servis	işbirliği	

halinde	kurumumuzda	kalan	çocuklara	yönelik	seminerler	düzenlenmesi	amacıyla,	diğer	

kamu	kurum	ve	kuruluşları,	üniversiteler,	sivil	toplum	kuruluşları	ile	de	çeşitli	temaslarda	

bulunmaktadır.

	 İzmir	Çocuk	ve	Gençlik	Kapalı	 İnfaz	Kurumu	şu	ana	kadar	Aliağa	Kaymakamlığı,	

Sosyal	 Dayanışma	 ve	 Yardımlaşma	 Vakfı,	 Ege	 Üniversitesi	 Klinik	 Psikolojisi,	 Gelişim	

Psikolojisi	 Ana	Bilim	Dalları,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Aile	Danışmanlığı	Ana	Bilim	Dalı,	

Göğüs	 Hastalıkları	 Ana	 Bilim	 Dalı,	 Atatürk	 İlke	 ve	 İnkılapları	 Enstitüsü,	 Katip	 Çelebi	

Üniversitesi,	 Altınordu	 Spor	 Kulübü,	 Göztepe	 Spor	 Kulübü,	 şu	 an	 mesela	 Göztepe’yle	

bir	 projemiz	 devam	 ediyor,	 Göztepe	 Spor	 Kulübü,	 İzmir	 İŞKUR,	 Aliağa	 Halk	 Eğitim	

Merkezi,	 Aliağa	 Ticaret	 Odası,	 TEMA	 Vakfı,	 Kızılay,	 İzmir	 İl	 Emniyet	Müdürlüğü	 Çocuk	

Şube	Müdürlüğü,	İzmir	Büyükşehir	Belediyesi,	Karşıyaka	Belediyesi,	Bayraklı	Belediyesi,	

Aliağa	Belediyesi,	Dikili	Belediyesi,	İzmir	Müzisyenler	Derneği,	İzmir	Psikodrama	Derneği,	

Toplum	Gönüllüleri	Vakfı,	LC	Waikiki	AŞ	Genel	Müdürlüğü,	Atatürkçü	Düşüncü	Derneği	

Aliağa	 Şubesi,	 Görme	 Engelliler	 Kütüphanesi	 ile	 irtibatlar	 devam	 etmekte,	 bu	 arada	

bilardo	şampiyonu	Semih	Saygıner,	gazeteci	Uğur	Dündar,	gazeteci	Banu	Şen,	yine	yazar	

Canan	Tan,	pandomim	sanatçısı	 İlker	Kılıçer	ve	birçok	hayırsever	 ile	de	 işbirliği	halinde	

çeşitli	programlarımız	yürütüle	gelmektedir.

	 Çocuk	Gençlik	Kapalı	Ceza	 İnfaz	Kurumumuzda,	 çocuklarda	davranış	değişikliği	

sağlama	yaklaşımının	temelini	cezalandırma	anlayışından	değil	tam	aksine	ödüllendirme	

anlayışından	 temel	almak	suretiyle	yürütmekteyiz	 faaliyetlerimizi.	Çünkü	cezalandırma	

yaklaşımının	 çocuk	 ve	 ergenler	 üzerinde	 kalıcı	 bir	 davranış	 değişikliği	 sağlamak	

konusunda	 yeterli	 olmadığı	 bir	 gerçektir.	 Çocuklarımız	 kurum	 içerisindeki	 yaşamında	

istenilen	davranışları	göstermesi	ve	bu	davranışlarının	devamlılığının	sağlanabilmesi	için	

ünitelere	 her	 hafta	 ödül	 olarak	 verilen	 etkinlikler	 bulunmaktadır.	 Mesela	 bu	 anlamda	

bilardo	oynamayı	çok	istiyorlar	çocuklar	ve	bilardo	salonumuz,	masalarımız	var,	bunun	tek	

ön	koşulu	yataklarını	düzgün	şekilde	toplamaları	ve	tıraş	olmaları,	yani	tıraşları	düzgün	ve	

yatakları	düzgün	şekilde	toplanmışsa	o	gün	o	hafta	bilardo	oynamalarına	izin	veriyoruz,	

onun	dışında	başka	bir	şart	ön	görmüyoruz.	Her	bir	davranışı	diğerinden	ayırt	ediyoruz,	

ödüllendirme	yaklaşımı	uygulanmasından	sonra	çocukların	istenilen	davranışı	gösterme	

veya	 akranlarını	 da	 bu	 davranışlara	 teşvik	 etmek	 konusunda	 daha	 istekli	 olduklarını	

gözlemlemiş	durumdayız.
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	 Yine	 çocuk	 ve	 ergenler	 kuralların	 ve	 sınırların	 net	 biçimde	 belirlenmesiyle	

tüm	 personelin	 yaklaşımının	 ortak	 ve	 tutarlı	 olması	 çocukların	 kendilerini	 güvende	

hissetmeleri	arasında	oldukça	önemlidir.	Çocuklarımıza	mutlak	surette	kurallar	koymakta,	

bu	 kuralların	 dışına	 çıkmaları	 halinde	 belli	 ödüllerden	 faydalanamayacaklarını,	 belli	

haklardan	yararlanamayacaklarını	ifade	etmekteyiz,	kesinlikle	başıboş,	düzensiz,	kuralsız	

yaşamayı	onlara	örnek	olarak	sunmuyoruz,	mutlak	surette	kurallara	uygun	davranmalarını	

istiyoruz.	Biz	de	zaten	fert	fert	çocuklarımıza	da	aynı	şeyleri	yapıyoruz,	çocuklarımıza	da	

belli	kurallar	koyuyoruz.

	 Yine	 çocuk	 ve	 ergenler	 için	 personelin	 eğitimini	 de	 sık	 sık	 gündeme	 alıyoruz,	

personelimizin	eğitiminde	ve	çocuklara	yaklaşımında	psiko-sosyal	servis	çalışanlarımızdan	

ve	 diğer	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarından	 yardım	 ve	 desteklerini	 talep	 ediyoruz.	 Riskli	

davranışlara	sahip	çocukların	belirlenmesi	amacıyla	her	hafta	vaka	toplantıları	yapılmakta,	

çocukların	bulunduğu	ünitelerden	sorumlu	 infaz	koruma	memurları	 ve	çocuk	hakkında	

takibi	yapan	psiko-sosyal	servisi	çalışanlarımız	hazırladıkları	bilgi	çizelgesini	doldurarak	

ilgili	kurullara	iletmektedirler.

	 Çocuk	 Gençlik	 Kapalı	 Ceza	 İnfaz	 Kurumumuzda	 iyileştirme	 faaliyetleri	 devam	

ettirilmekte,	 bu	 anlamda	 yürüttüğümüz	 tüm	 iyileştirme	 faaliyetleri	 ile	 maalesef	

istediğimiz	 sonuca	 ulaşamamaktayız,	 bu	 iyileştirme	 faaliyetleri	 tek	 başına	 yeterli	

olmamaktadır.	Çocuk	 suçluluğu	 sosyal	bir	 sorundur	 ve	 çözümü	 için	 alanda	 çalışan	 tüm	

kurum	 ve	 kuruluşların	 eşgüdümlü	 bir	 şekilde	 hareket	 etmeleri	 ve	 herkesin	 bütün	

toplumun	tamamının	elini	taşın	altına	koyması	gerekmektedir.	Maalesef	birçok	kurumdan	

bu	hassasiyeti	görememekteyiz.	Ha	birlikte	çalıştığımız	ciddi	 sayıda	kurumlar	olmasına	

rağmen.

	 Çocuk	 Ceza	 Adalet	 Sistemi	 konusunda	 çocuklara	 yönelik	 olarak	 onarıcı	 adalet	

kapsamında,	 sistemli	 çalışmaların	 olmayışının	 en	 önemli	 sorunlardan	 birisi	 olduğunu	

düşünmekteyiz.	 Ceza	 İnfaz	 Kurumlarımızda	 kalan	 çocukların	 demografik	 özelliklerine	

baktığımızda	 genellikle	 şehrin	 yoğun	 göç	 alan	 belirli	 bölgelerinde	 ikamet	 etmekte	

oldukları,	bu	bölgelerde	suç	 işleme	ve	madde	kullanımının	yaygın	olduğu,	aynı	 şekilde	

çocukların	okul	başarısının	düşük	olduğu	ve	büyük	çoğunluğunun	Ceza	İnfaz	Kurumlarına	

gelmeden	 önce	 okullarından	 ayrıldığı,	 terk	 ettiği,	 okulla	 bağlarının	 kopmuş	 olduğu	

görülmektedir.	 Yine	 çocukların	 büyük	bir	 çoğunluğu	 çevresinde	bir	 uyaran	 eksikliğinin	

olması	 nedeniyle	madde	 kullanımına	bağlı	 zihinsel	 gelişim	geriliklerine	 sahip	oldukları	

gözlemlenmektedir.

	 Ceza	İnfaz	Kurumumuzda	barındırılan	çocukların	bir	kısmının	ailesiyle	bağlarının	

hiç	 olmadığı,	 koptuğu,	 bir	 kısmının	 ise	 risk	 faktörleri	 nedeniyle	 haklarında	 koruma	

tedbirleri	 olduğu	 ve	 geçmişte	 yetiştirme	 yurdunda	 kalmış	 çocuklarımızın	 sayısının	

nispi	olarak	fazla	olduğu	görülmektedir.	Bunun	yanında	özellikle	annesiyle	daha	küçük	

yaşta	 veya	 tamamen	 çeşitli	 nedenler	 yüzünden	 kopmuş	 olan	 babaanneleri	 veya	 yakın	

çevresindeki	 kişiler	 tarafından	 yetiştirilen	 çocuklara	 çok	 fazla	 rastlamaktayız.	 Bu	 da	

üzerinde	ciddiyetle	ve	hassasiyetle	durulması	gerektiği	bir	husustur,	çünkü	çocuklarımız	

küçük	 yaşta	 anneyle	 kurdukları	 güven	 bağının	 çocuğun	 ruhsal	 gelişimi	 için	 ne	 kadar	

önemli	olduğunu	düşünecek	olursak	çocukların	suça	yönelmelerine	sebep	olan	en	ciddi	

faktörün	anne	 ile	bağının	 kopmuş	 veya	güvenli	 bir	 bağın	oluşturulamamış	olmasından	

kaynaklandığını	söyleyebiliriz.
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	 Bağlarını	 sürdüren,	 aileleriyle	 bağlarını	 sürdüren	 çocuklara	 baktığımızda	 ise	

ailelerin	bu	çocuklar	üzerinde	yeterli	ve	güvenli	bir	otorite	tesis	edememiş	oldukları,	Ceza	

İnfaz	Kurumuna	gelmeden	önce	sıklıkla	geceyi	ailelerinden	habersiz	ev	dışında	geçirdikleri	

ve	bu	çocuklar	arasında	evden	ve	okuldan	kaçma	davranışlarının	sık	sık	gözlendiği,	ailelerin	

de	bunun	takibini	ciddi	şekilde	yapmadıklarını	gözlemlemekte	ve	değerlendirmekteyiz.

	 Ayrıca	Ceza	 İnfaz	Kurumumuzda	kalmakta	olan	çocukların	geçmişte	çok	yoğun	

ve	çeşitli	madde	kullanım	öyküsünün	olduğunu,	bunun	yanında	bu	çocukların	geçmişte	

veya	halen	vücutlarının	özellikle	kollarının	belli	bölgelerini	kesmek	suretiyle	kendilerine	

zarar	 verdikleri,	 sosyal	 becerilerinin	 problemleri	 çözmede	 yeterince	 gelişmediği,	

dolayısıyla	 sorunları	 kendilerine	 veya	 bir	 başkasına	 zarar	 verme	 yöntemiyle	 çözmeye	

çalıştıkları	yönünde	davranışlar	sergilediklerini	gözlemlemekteyiz.	Çocuklarımız	yapılan	

görüşmelerde	geçmişte	motosiklet	kazası	yaptıklarını	ifade	etmektedir,	bu	da	ne	kadar	

sık	 riskli	 davranışlarda	 bulundukları,	 ciddi	 şekilde	 riskli	 davranışlarda	 bulundukları	

konusunda	bize	delil	olmaktadır.

	 Tüm	 bu	 örnekler	 göz	 önünde	 bulundurulduğunda	 aslında	 çocukların	 suça	

yöneleceğine	dair	pek	 çok	 ipucu	elimizde	mevcuttur.	Dolayısıyla	Ceza	 İnfaz	Kurumuna	

girmeden	 öncesinde	 onarıcı	 adalet	 sistemi	 kapsamında,	 çocuklara	 yönelik	 sistemli	

çalışmalar	yürütmek,	çocuk	ceza	adalet	sistemi	açısından	korucuyu	ve	önleyici	olacaktır.	

Biz	Kapalı	Ceza	İnfaz	Kurumumuzda	ne	kadar	güzel,	ne	kadar	müthiş,	ne	kadar	mükemmel	

imkanlar	sunsak	da	biz	bu	çocuklarımızı	topluma	geri	dönüştürmekte	güçlük	çekiyoruz.	

Bu	 çocuklarımız	 hayatlarında	 belki	 ilk	 defa	 tavuğu	 orta	 yiyorlar,	 ilk	 kez	 mantarı	 orda	

görüyorlar,	 bir	 ağacı	 ilk	 kez	 orda	 dikiyorlar.	 Dolayısıyla	 bu	 çocuklarımızı	 koruyucu	 ve	

onarıcı	tedbirler	kapsamında	Ceza	İnfaz	Kurumlarına	düşürmeden	önce	tüm	toplumun,	

tüm	kamuoyunun,	tüm	kamu	kurum	ve	kuruluşlarının	gerekli	tedbirleri	almalarının	daha	

doğru	olacağını	düşünmekteyiz.

	 Ayrıca	 çocuğun	 Ceza	 İnfaz	 Kurumundan	 tahliyesinin	 ardından	 da	 yine	 hem	

sivil	 toplum	 kuruluşları	 hem	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarının	 bu	 çocukları	 desteklemesi,	

risk	gurubundaki	 çocuklara	 yönelik	 çalışmalar	 yürütülmesi,	 pek	 çok	kurumun	ortak	bir	

paydada	buluşması	ve	eşgüdüm	sağlayarak	birlikte	çalışmaları	gerektiğini	düşünüyorum.	

Çünkü	biz	cezaevinden	tahliye	olan	çocuklarımızı	ceplerinde	yol	harçlıkları	olmadığı	için	

kurum	araçlarımızla	otogarlara,	 kurum	müdürü	aracılığıyla,	 kurum	müdürünün	aracıyla	

bırakılmakta	 hatta	 yol	 ücretlerini	 kurum	 personelimiz	 cebinden	 vermektedir.	 Ama	 bu	

çocuklar	3	gün,5	gün	sonra	tekrar	evleri	olarak	bildikleri	cezaevlerine	geri	dönmektedirler.	

Dolayısıyla	cezaevine	girmeden	önce	ve	girdikten	sonraki	yaklaşımlar	ve	işbirliklerinin	çok	

daha	önemli	olduğunu	düşünüyoruz,	hepinizi	saygıyla	selamlıyorum	teşekkür	ederim.

	 Prof.Dr.Timur	Demirbaş:
	 Teşekkür	ederiz	Sayın	Başsavcı	Vekili	Öztürk’e	çocuk	adalet	sistemi	bakımından,	

Çocuk	Kapalı	Ceza	İnfaz	Kurumuyla	ilgili	verdiği	örnek	ve	doyurucu	bilgi	için	çok	teşekkür	

ediyorum.	Bayağı	uzun,	verimli	bir	çalışma	oldu,	çok	teşekkür	ediyorum	sabrınız	için.

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı
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ALTINCI	OTURUM

ÇOCUKLARDA	ONARICI	ADALET	DÜŞÜNCESİNİN	YANSIMALARI

 Sunucu	Av.	Gözde	Uzsoy	:

	 Sempozyumumuzun	 son	 ve	 altıncı	 oturumu	 çocuklarda	 onarıcı	 adalet	

düşüncesinin	yansımaları	konusudur.	Bu	oturumun	başkanı	olarak	Baro	Başkanımız	Sayın	

Avukat	 Aydın	 Özcan’ı	 oturum	 başkanlığına	 davet	 ediyorum.	 Diğer	 konuşmacılarımız	

değerli	katılımcılarımız,	çocuk	uzlaştırma	savcısı	Sayın	Nihal	Fındık,	Sayın	Yargıtay	2.	Hukuk	

Dairesi	Başkanı	Ömer	Uğur	Gençcan,	sosyal	hizmet	uzmanımız	Sayın	Nihat	Tarımeri.	Şimdi	

sözü	Baro	Başkanımız	Sayın	Aydın	Özcan’a	veriyorum.

Oturum	Başkanı	Av.Aydın	Özcan
İzmir	Barosu	Başkanı

	 Evet,	 çocuk	 ceza	 adalet	 sisteminin	 güncel	 sorunları	 sempozyumunun	 ikinci	

gününde	son	oturuma	ulaşmış	bulunuyoruz.	Son	oturumumuzda	konumuz;	Çocuklarda	

Onarıcı	Adalet	Düşüncesinin	Yansımaları.	İlk	konuşma	İkinci	Hukuk	Dairesi	Başkanımız	Sayın	

Ömer	Uğur	Gençcan	tarafından	yapılacaktır.	Önce	kendisini	kısaca	tanıtalım.	24.10.1958	

tarihinde	Buldan’da	doğmuştur.	İzmir	Namık	Kemal	Lisesini	bitirmiş,	İstanbul	Üniversitesi	

Hukuk	Fakültesinde	1979	yılında	mezun	olmuş	ve	 İzmir’de	hâkim	adayı	olarak	mesleğe	

başlamıştır.	Sırasıyla	Şebinkarahisar	ağır	ceza	mahkemesi	üyeliği,	Ağrı,	Ayaş	hâkimliği	ve	

Yargıtay	tetkik	hakimliği	görevlerinde	bulunmuştur.	25.7.2005	tarihinde	Yargıtay	üyeliğine	

seçilen	başkanımız,	Yargıtay	Büyük	Genel	Kurulunca	26	Ocak	2015	tarihinde	Yargıtay	2.	

Hukuk	Dairesi	Başkanlığına	seçilmiş	olup,	halen	bu	görevini	sürdürmektedir.	Kendisine	ait	

yayınlanmış	birçok	makale	ve	kitap	bulunmaktadır.	Zaman	zaman	da	baromuzun	bu	tür	

etkinliklerine	gelerek,	siz	değerli	meslektaşlarımızla	ve	siz	değerli	konuklarımızla	konuyla	

ilgili	görüşlerini	bizlerle	paylaşmaktadır.	Buyurun	Başkanım.

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı
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Ömer	Uğur	Gençcan
Yargıtay	2.	Hukuk	Dairesi	Başkanı

         

	 Hepinizi	saygıyla,	dostlukla	selamlıyorum.	23	Nisan’ı	bize	armağan	eden	Mustafa	

Kemal	Atatürk	ve	silah	arkadaşlarını	rahmetle	anıyorum.	İzmir	güzel	bir	şehir.	O	kaldığım	

otelin	önünde	çocuk	bandosu,	çocuk	parklarında	gösteri	yaptılar.	Ankara	 ile	mukayese	

edince	de	burası	ne	kadar	güzel.	Çocuklar,	oynuyordu,	dans	ediyordu.	Burada	gerçekten	

çok	şanslısınız,	onun	da	farkına	varın.	Şimdi	bu	gündemin	de	böyle	bir	başlıkla	yapılmış	

olması	da	çok	güzel	olmuş.	23	Nisan’a	da	denk	gelmiş.	Konu	başlığı	da	mükemmel;	ceza	

adalet	 sisteminin	 güncel	 sorunlarının	 çocuk	 boyutuyla	 incelenmesi	 olmuş.	 Yargıtay	 2.	

Daire	başkanının	bu	konuyla	ilgisi	de	tabi	merak	edilebilir.	Bizim	bu	boyut	itibarıyla	aslında	

ceza	modelli	olarak	kurulmuş	olan	çocuk	koruma	kanunu,	son	durumda	aile	mahkemelerine	

kalması	dolayısıyla	ve	bu	kanunun	da	Yargıtay’daki	uygulama	dairesinin,	Yargıtay	 ikinci	

hukuk	 dairesi	 olması	 hasebiyle	 çocuk	 koruma	 kanununa	 ilişkin	 olmak	 üzere	 yoğun	 bir	

karar	 vermiş	 olduk.	 Bildiğiniz	 üzere	 çocukların	 korunması	 sadece	 çocuk	 koruma	

kanunlarıyla	 ilişkili	 değildi.	Aslında	böyle	bir	 kanunun	 çıkması	gerekli	 olsa	da	 çocuklar,	

zaten	Türkiye’de	korunuyordu.	Yani	bu	kanunun	sayesinde	korunuyor	değildi.	Hatta	ben,	

bu	kanunun	kanunlaştırması	için	çalışmalarında	adalet	komisyonunda	Yargıtay	temsilcisi	

olarak	da	katıldım.	Bu	çalışmalarda	aslında	böyle	bir	kanuna	bana	göre	gerek	dahi	yoktu.	

Çünkü	mevcut	kanunlar,	çocukları	yeterince	koruyor	idi.	Hatta	çocukların	kimin	tarafından	

korunacağı	 konusunda,	 koruyacak	makam	 konusunda	 bile	 sıralamada	 belki	 farklılıklar,	

çekişmeler	bile	doğabilir	de.	Zaten	Türk	medeni	kanunuyla	birlikte	çocukların	korunmasına	

ilişkin	 olmak	 üzere	 çok	 detaylı	 bir	 kanuni	 düzenleme	 vardır.	 Bunların	 içerisinde	 çocuk	

fonlarının	korunmasından	tutun	da	çocukların	her	türlü	hakları,	hissi-bedeni	hakları,	mal	

rejimleri	anlamında,	boşanma	hukuku	anlamında	düzenlenmiştir.	Daha	da	ötesi	vesayet	

hukuku	bağlamında	da	çocuklar	her	türlü	koruma	altındaydı.	Bu	çocuklara	ilişkin	kayyım	

atanmaları,	velayet	altında	bulunmayan	çocuklara	vasi	atanması	gibi	medeni	kanunda	da	

zaten	 çok	ayrıntılı	 düzenlemeler	 vardı.	Onu	da	kenara	bırakırsak	bildiğiniz	üzere	bizim	

2828	 sayılı	 	 çocuklara	 ilişkin	 kanun	 kapsamında	 da	 çocukların	 kalacakları	 yuvalardan,	

bakımlarından,	 aşılarının	 yapılmasına	 kadar	 bir	 kanuni	 düzenleme	 vardı.	 Daha	 sonra	

ilginçtir,	4787	sayılı	aile	mahkemelerinin	uygulanmasına	ilişkin	bir	kanun	yürürlüğe	girdi.	

Burada	da	çok	ayrıntılı	şekilde	korumalar	yapıldı.	Hem	çocuklara	ilişkin,	hem	yetişkinlere	

ilişkin;	düşünün	4787	sayılı	kanun	içerisinde	bile	bir	düzenleme	var.	Hatta	öyle	yetkilerle	

donatıldılar	 ki,	 bunların	 içerisinde	 çocuklara	 ilişkin	 haklar	 geniş	 kapsamlıdır.	 Bildiğiniz	

üzere	en	popüler	kanun	6284’tür.	Biz,	6284’te	de	çocuğu	müthiş	koruduk.	Çocuklar	diye	

bir	 başlık	 açtık	 ve	 çocukların	 her	 hâlükârda	 sadece	 çocuk	 olmalarından	 kaynaklanan	

sebeplerle	6284’ün	getirdiği	avantajlardan	yararlanması	konusunda	çok	detaylı	bir	kanun	

yaptık.	 Bundan	 önceki	 zaten	 4320	 sayılı	 kanun	 da	 aynı	 çatı	 altı	 kavramında	 bulunan	

çocukları	 da	 zaten	 koruyordu.	 Gördüğünüz	 üzere	 o	 kadar	 çok	 kanun	 var	 ki,	 hatta	 bu	

çocuğu	 kimin	 koruyacağı	 bile	 tartışılabilir,	 hangi	 kurum	hangi	 kanuna	göre	 koruyacak?	

Aile	hakiminin	çocuklar	hakkında	kendiliğinden	gerekli	gördüğü	tedbirleri	alma	hakkı	var.	

Bazen	 öyle	 çatışmalar	 oluyor	 ki,	mesela	 aynı	 anda	 hem	boşanma	 hakimi,	 çocukla	 ilgili	

tedbir	alıyor,	aynı	anda	6284’ten	tedbir	alınıyor.	Aynı	anda	başka	bir	yerde	velayet	davası	

açılıyor,	geçici	velayet	veriliyor.	Bu	arada	kızı	ölmüş	olan	dede,	gidiyor,	kendini	vasi	tayin	

ettiriyor.	O	da	meseleye	dahil	oluyor.	Ortada	bir	vasi	kararı	oluyor.	Bir	de	doğuran	annenin,	

doğumdan	dolayı	 kendiliğinden	 kazandığı	 bir	 velayet	 hakkı	 oluyor.	 Aynı	 anda	bunların	

çatışmaları	oluyor.	Bu	kadar	karışıklık	yetmezmiş	gibi	bir	de	bunun	üzerine	çocuğu	koruma	

kanunu	diye	bir	kanun	çıkardılar.	Ve	öyle	de	enteresan	bir	şeydir	ki,	en	önemli	düzenleme	

olan	çocuk	koruma	kanununda	hangi	mahkeme	yetkilidir?	Değil	mi;	en	basit	sorun	budur.	
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Acaba	neresi	yetkilidir?	Benim,	Yargıtay’ın	temsilcisi	olarak	katıldığım	bu	toplantıda	ilgili	

mahkemede	görülür	yazmışlar.	Peki	ilgili	mahkeme	neresidir,	yani	asliye	hukuk	mu,	sulh	

hukuk	mu	veya	aile	mahkemesi	mi?	Bunun	adını	koymak	lazım.	Ama	koymamışlar.	Benim	

de	önerim	şu	oldu.	Aile,	yoksa	asliye	hukuk	mahkemesidir.	Komisyon	başkanı,	hakim	bey,	

doğru	söylüyor,	dedi.	Komisyona	oylatırken,	ben,	aile	veya	aile	yoksa	asliye	dediğim	halde	

o,	“aile	veya	asliye,	kabul	edenler,	etmeyenler,	kabul	edilmiştir”	dedi.	Böylece	kabul	edildi.	

Ortaya	veyalı	bir	kanuni	düzenleme	çıktı.	İnanmazsınız	değil	mi,	yani	canınız	isterse,	ailede	

açarsanız,	 isterseniz	 asliyede.	 Belki	 cumhuriyet	 tarihinde	 seçenekli	 tek	 kanun	 budur.	

Hatta	 ben,	 bunu	 burada	 geldiğim	 başka	 oturumlarda	 da	 anlatmıştım.	 Ben,	 bu	 kanun	

herhalde	değiştirilir	diye	gece	gündüz	 tv3’ü	 seyrettim,	meclis,	o	 zaman	 tam	gün	yayın	

yapıyordu.	Sonradan	o	da	kısıtlandı.	O	günkü	madde	geldiğinde,	hiçbir	değişiklik	önergesi	

verilmedi.	Kabul	edenler,	etmeyenler,	kabul	edilmiştir.	Öyle	çıktı.	Ben,	bu	yüzden	üzüldüm,	

acaba	ben	mi	yanılttım	onları	diye.	Daha	sonra	adalet	komisyonundaki	konuşma	metinleri	

yayınlandığında,	 ben,	 ‘yoksa’	 demiş	 olduğumu	 görüp	 rahatladım.	 Ama	 kanunun	metni	

veyalı	çıktı.	Şimdi	bu	türden	çatışmalar	vs.	olduğunda,	biz	uygulayıcıların,	her	hâlükârda	

sıkıntıya	 gireriz	 diye,	 kanun	 çalışma	 faaliyetlerinde	 bulunurken	 meclisteki	 yasama	

faaliyetini	yürüten	milletvekillerine,	komisyon	başkanlarına	işte	şu,	şu,	şu	sebeplerle	bir	

çekişme	doğabilir,	bunu	şimdiden	önleyelim,	bizi	yüzlerce	davayla	birlikte	boğuşturmayın,	

dediğimizde,	‘ya	siz,	onu	halledersiniz’,	dediler.	Ama	biz	de	bunu	gerçekten	hallettik	yani.	

Şöyle	hallettik.	Dedik	ki,	bir	kere	adını	koyamadık.	Kanunun	sistematiği	öyle	bir	enteresan	

ki,	çocukla	ilgili,	onarıcı	adalet	kavramı	adı	altında	alacağınız	bütün	tedbirlere	karşı	kanun	

yollarında	temyiz	kanun	yolu	açık	olduğu	halinde,	bu	çocuk	koruma	kanununda	itiraz	yolu	

açıktır	demiş.	Dolayısıyla	bu	şekilde	Yargıtay,	devre	dışı	kalmış	olmuş.	Şimdi	gerçi	BAM		

devreye	girdi.	Bu	davalar	 artık	BAM’da	kalacak.	Yani	bize	gelmeyecek.	Bize	ne	 şekilde	

gelir.	 İki	 tane	 BAM	 arasındaki	 çatışmalı	 kararlarda	 hangisinin	 uygulanacağı	 yolunda	

içtihadı	 birleştirme	 bağlamında	 yapacağımız	 uygulamayla	 vereceğimiz	 karar	 hem	

Yargıtay’ın	ilgili	dairesini	hem	de	bütün	BAM	dairelerini	bağlayacağı	için	bizim	bir	tek	o	tür	

çatışma	konularında	karar	alma	yetkimiz	devam	edecek.	Ama	onun	dışında	kararlar,	fiilen	

çocuk	mahkemelerinde	kesinleşecek.	En	son	ne	noktaya	getirdik	biz	Yargıtay	olarak.	Biz	

dedik	ki,	eğer	bir	yerde	çocuk	mahkemesi	varsa,	bu	çocuk	koruma	kanunundan	kaynaklanan	

davalara	 çocuk	 mahkemeleri	 baksın.	 Çocukları	 ikiye	 bölmüş	 olduk.	 Suça	 sürüklenen	

çocuklar,	 korunmaya	 muhtaç	 çocuklar.	 Şimdi	 öyle	 enteresan	 ikisi	 birbirinden	 farklı	

kavramlar.	Mesela	6284,	çocuklar	arasında	bu	türden	bir	ayrım	yapmaz	iken,	çocuk	koruma	

kanunu	 çocukları	 makasla	 ikiye	 bölünmüş;	 korunmaya	 muhtaçlar,	 suça	 sürüklenen	

çocuklar.	 Korunmaya	 muhtaç	 çocuklar,	 Cumhuriyet	 tarihi	 boyunca	 2828	 ve	 benzeri	

kanunlarla	hukuk	mahkemelerince	korundu.	Ama	burada	cezadan	arkadaşlarımız	da	var.	

Onlar	 da	 şunun	 farkında	 ki	 aslında	 çocuk	mahkemeleri	 doğrudan	 bir	 ceza	mahkemesi	

formatında	kuruldu.	Çocuk	ağır	ceza	mahkemesi	adıyla	kuruldu.	Aslında	bunlar,	tam	bir	

ceza	 mahkemesidir	 ama	 ülkede	 öyle	 enteresandır	 ki,	 ülkede	 aile	 mahkemelerini	

kurduramadık.	Mesela	bugün	çok	ünlü	illerin	bazılarında	inanın	aile	mahkemesi	de	hala	

kurulamamıştır.	 Aile	 mahkemelerinin	 kurulamadığı	 bir	 yerde,	 çocuk	 mahkemeleri	 gibi	

ekstrem	mahkemelere	atayacak	hakim	zaten	bulamazsınız.	Çocuk	mahkemesi	 isteseniz	

de	kuramazsınız.	Var	olan	 çocuk	mahkemeleri	 ceza	 formatında	çalışan	mahkemelerdir.	

Peki,	olmazsa	kim	bakacak?	İşte	olmazsa	benim	teklifimle	aile	yoksa	asliye	demiştik	ama	

aile	 veya	 asliye	 şeklinde	 çıktı.	 Biz,	 bunu	 daire	 olarak	 uyguladığımızda,	 önce	 bizim	 de	

tereddütlerimiz	oldu.	Biz	önce	bir	süre	korunmaya	muhtaç	çocuklara	cumhuriyet	tarihi	

boyunca	hep	hukuk	mahkemelere	baktı	dedik.	Suça	sürüklenen	ceza	boyutlu	olsun	diye	

bir	ikili	ayrıma	gittik.	Daha	sonra	bu	ikili	ayrım	uygulamasından	da	vazgeçtik.	En	son	biz	

hukuk	genel	kuruluna	gelen	bir	hukuk	genel	kurulu	kararıyla	o	konuya	son	noktayı	koyduk.	
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Bizim	şöyle	bir	yöntemimiz	oluyor.	Aramızda	yaptığımız	oylamayla	belirli	bir	uygulamayı	

kararlaştırırız,	 Bunu	makul	 bir	 süre	 sürdürürüz,	 Genel	 kurulda	 eğer	 bir	 bağlayıcı	 karar	

alınmışsa,	 artık	 o	 genel	 kurul	 kararına	 uyuyoruz	 ve	 bundan	 sonra	 çıkardığımız	 bütün	

kararların	metnine	de	o	genel	kurul	kararının	metnini	yazarak,		aslında	hani	biz,	bugüne	

kadar	böyle	diyorduk	ama	bugünkü	genel	kurul	kararından	sonra	artık	böyle	diyoruz	ve	

onu	da	istikrarlı	bir	şekilde	uyguluyoruz.	Hukuk	genel	kurulundan	denilen	şuydu:	Çocuk	

ister	suça	sürüklenen	çocuk	olsun,	 isterse	korunmaya	muhtaç	çocuk	statüsünde	olsun,	

öncelikle	 o	 yerde	 çocuk	 mahkemesi	 varsa,	 bu	 tür	 davalara	 çocuk	 mahkemelerince	

bakılması;	yoksa	–	ki	yok	çoğu	yerde	–	aile	mahkemelerince	bakılması;	aile	mahkemesi	de	

yok	 zaten	 çoğu	 yerde	 o	 zaman	 asliye	 hukuk	 mahkemesi	 bakacak.	 Asliye	 hukuk	

mahkemesinin	 de	 bakacağı	 aynı	 şekilde	 aile	 mahkemesi	 sıfatıyla	 denmesi	 gerekiyor.	

Mahkemenin	ona	hangi	sıfatla	bakacağı	konusunda	gerek	kararlarında	gerekse	haklarında,	

gerekse	yargılanmaya	ilişkin	 ilk	 incelemeler	sırasında	bu	sıfatlarını	yazmaları	gerekiyor.	

Önceden	biz,	bunu	bir	genel	kurul	kararına	dayandırıyorduk.	Ama	son	çıkan	6100	sayılı	

HMK	 ile	 birlikte	 bunun	 hangi	 sıfatla	 baktığını	 HMK	 297.	 Maddede	 kararın	 unsurları	

arasında	 da	 yer	 aldığını	 zaten	 memnuniyetle	 gördük.	 Şimdi	 hala	 devam	 eden	 aslında	

teknik	bir	sorun	da	var	ama	biz,	bunu	Yargıtay	olarak	yorum	yapmak	suretiyle	çocuklara	

karşı	Yargıtay	yolunun	yani	kanun	temyiz	yolunun	kapatılamayacağı	inancı	ve	düşüncesiyle,	

çocukları	korumanın	da	çocuk	hakları	sözleşmesi	ve	çocukların	haklarının	korunması	için	

Avrupa	 sözleşmesindeki	 esaslar	 dikkate	 alınarak	 her	 ne	 kadar	 kanunun	 metnin	 de	

çocukların	korunması	için	alınacak	olan	bütün	kararlara	karşın	itiraz	yolu	açık	şeklindeki	

bir	 metin	 var	 ise	 de	 biz,	 bu	 itiraz	 yolunu	 temyiz	 yolu	 olarak	 uyguladık.	 Ama	 öyle	

enteresandır	ki	ülkenin	bazı	yerlerinde	mahkemelerinde	kanunun	metnine	sadık	kalınarak,	

bu	tür	kararlara	karşı	itiraz	yolunun	kullanıldığı,	itiraz	yolunun	kullanılması	halinde	verilen	

kararların	da	kesin	nitelikli	olduğu	şeklinde	kararlar	da	çıktı.	Buradaki	savcı	arkadaşımız	

da	bakalım	bunun	İzmir	uygulamasını	bize	anlatır.	 İzmir’de	bu	çocuk	koruma	kanunuyla	

ilgili	 alınan	 kararlara	 karşı	 kanun	 yolu	 itiraz	mıdır,	 temyiz	midir;	 ne	 şekilde	 kullanıldığı	

yolunda	açıklama	yaparlarsa	İzmir	örneğinde	o	konuyu	da	öğrenmiş	oluruz.	Şimdi	daha	da	

ilginç	bir	noktaya	geldi.	Bildiğiniz	üzere	20	Temmuz’dan	sonra	bir	 istinat	mahkemeleri	

kuruldu.	İstinat	mahkemesi	diyoruz	ama	aslında	o	mahkemenin	adı	istinat	mahkemeleri	

değil.	Bu	 çok	yaygın	bir	 kullanım	hatası	Aslında	bölge	adliye	mahkemeleri	 resmi	adı…	

Aslında	bana	Yargıtay’a	temyiz	mahkemesi	demek	gibi	bir	şey	oluyor.	Gerçekten	temyiz	

mahkemesi,	 temyiz	 incelemesi	 yapıyor.	Öbürü	de	gerçekten	 istinat	mahkemesi,	 istinat	

incelemesi	yapıyor	ama	adları	o	değil.	Birininki	Yargıtay,	birininki	bölge	adliye	mahkemesi…	

Şimdi	 bu	 çocukların	 korunmasına	 ilişkin	olan	mevzuatın	 tümü	artık	BAM’a	devredilmiş	

durumda.	 Bu	 çok	 enteresan	 bir	 şeydir.	 Örneğin	 vesayet	 hukukuna	 ilişkin	 çekişmelerin	

tamamı	 artık	 Yargıtay	 yüzü	 görmeyecek.	 Efendim	 vasinin	 görev	 süresinin	 uzatılması,	

vasinin	 şahsına	 itiraz,	 vasi	 atanma	 halleri,	 yasal	 danışman,	 kayyım,	 temsil	 kayyımlığı,	

yönetim	kayyımlığı,	karma	kayyımlık,	ne	kadar	bildiğiniz	üzere	vesayete	ilişkin	hükümler	

varsa,	onlar	da	artık	yasama	erki	bir	irade	tasarrufunda	bulundu.	Ben,	dedi,	bu	tür	kararlara	

karşı	Yargıtay	yolunu	kapatıyorum,	dedi	adeta.	Çünkü	temyiz	yolunun	kapatılması	demek	

bu	dosyaları	Yargıtay,	artık	görmesin	demek.	Zaten	vesayet	hukukunun	önemli	bir	kısmı	

da	çocuk	konulu	olan	dava	türleri.	Bu	davalar	gelmeyecek.	Şimdi	eğer	siz,	bu	felsefeye	

sahip	olursanız,	 bunun	doğal	 sonucu	olarak	da	5395	 sayılı	 çocuk	 koruma	kanunundaki	

tedbirleri	 de	 aynı	 şekilde	 Yargıtay’a	 göndermemeniz	 gerekiyor.	 Orada	 isabetli	

davranılmıştır.	 Madem	 bir	 felsefen	 var,	 o	 felsefene	 bu	 türlü	 çocuklarla	 ilgili	 olanları	

getirmeyeceksin.	Ama	konuşsak,	o	kadar	çok	şey	var	ki	anlatabileceğim.	Mesela	BAM’a	

gelme,	 temyizi	 kabil	 kararlar	 arasında	 çekişmesiz	 yargının	 tümünün	 birden	 BAM’da	

kalması	gibi.	Şimdi	biz,	öyle	enteresan	bir	ülkeyiz,	düşünebiliyor	musunuz;	usul	hükümlerini	
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tartışmaktan	esasa	giremiyoruz.	Mesela	bugün	çocukların	soyadının	kullanılmasına	ilişkin	

dava	 açılır	 mı	 açılmaz	 mı?	 Sevgiliye	 karşı	 dava	 açılır	 mı	 açılmaz	 mı?	 Açılırsa,	 hangi	

mahkemede	açılır?	Bu	çocuklarla	ilgili	olan	davalar,	itiraza	kabil	midir?	Temyizi	kabil	midir?	

Çekişmesiz	yargıya	olanlardan	hangisi	temyizi	kabildir,	hangileri	değildir.	Öyle	bir	kanun	

metni	 düzenlenmiştir	 ki,	 bunlar	 zaten	 kendisi	 işin	 başlangıcında	 bir	 sorundur.	 Mesela	

çarpıcı	bir	örnek	olsun,	onu	da	vereyim,	sözlerimi	vaktim	dolduğu	için	bitireceğim.	Mesela	

velayete	ilişkin	bölüm,	kaldırmayla	ilgili	kısmı	diyelim.	Yargıtay’a	getirirken,	kişisel	ilişkiyle	

ilgili	 kısmı	 getirmeyebiliyor.	 Buradaki	 o	 çekişmesiz	 yargıdaki	 bölümler	 de	 bizatihi	 bir	

sorun	yaratacak.	Yeni	bir	uygulamadır.	HMK	yenidir.	BAM’lar	yenidir.	Dolayısıyla	Türkiye,	

şu	an	enteresan	bir	hukuki	süreç	içerisindedir.	Bunların	tabi	acı	sonuçları	ne	olmaktadır;	

bunlar	çocuklara	yansımaktadır.	Mesela	çocuklarla	ilgili	en	büyük	dram	ne	olmuştur?	Aile	

mahkemelerinin	 kurulmasında	 aile	 hukuku	 içerisinde	 vesayet	 hukukunun	 da	 olduğunu	

unutan	 yasa	 koyucu,	 davaların	 tümünü	 aile	 mahkemelerine	 verdiğinde,	 çocuk	 konulu	

vesayet	davalarının	tümü	de	aile	mahkemesine	gelmiştir.	Daha	sonra	bu	dramatik	yanlış	

fark	 edildiğinde,	 bu	 önlenmiştir.	 	 Bu	 sefer	 tekrar	 vesayet	 makamına	 dönmüştür.	 Ve	

binlerce	 çocuklarla	 ilgili	 olan	 dosyalar,	 vesayet	 makamından	 aile	 mahkemesine,	 aile	

mahkemesinden	geri	döndürülmek	suretiyle	defalarca	bozulmuştur.	Ben,		vesayet	hukuku	

kitabımda	da	 ‘bunu	bu	 şekilde	önerenler,	bunun	hesabını	 vermelidir’	 şeklinde	bir	öfke	

dolu	cümlemi	de	kitabımın	içerisinde	yazmıştım.	Beni	sabırla	dinlediğiniz	için	hepinize	çok	

teşekkür	ederim.

 Av.Aydın	Özcan:	
	 Sayın	 Başkanımıza	 teşekkür	 ediyoruz.	 Uygulamadaki	 sorunları	 kısmen	 de	 olsa	

bizimle	 paylaştı.	 Meslektaşlar	 olarak	 o	 sorunları	 zaten	 yaşıyoruz.	 Temennimiz	 bu	 tür	

uygulama	 zorluklarının	 en	 kısa	 sürede	 olumlu	 bir	 sonuca	 ulaştırılması	 ve	 en	 önemlisi	

de	 geleceğimiz	 olan	 çocuklarımızın	 hızla	 adalete	 erişiminin	 sağlanmasıdır.	 Tabi	 ki	 bu	

konuda	 en	 büyük	 çalışmaları	 gene	 Yargıtay	 üyelerimizden	 ve	 bu	 konuda	 deneyimli	

meslektaşlarımızdan	 bekliyoruz.	 Ayrıca	 Çocuk	 Hakları	 Merkezi	 olarak,	 İzmir	 Barosu	

olarak	büyük	bir	çaba	içerisinde	olduğumuzu	da	ifade	etmek	isterim.	Şimdi	sırada	Sayın	

Cumhuriyet	Savcımız	Nihal	Fındık.	Kısaca	kendisini	tanıtayım.	1968	yılında	İzmir’de	doğdu.	

İzmir	 Dokuz	 Eylül	 Üniversitesi	 Hukuk	 Fakültesinden	 mezun	 oldu.	 1995	 yılında	 Tokat,	

Sulusaray	ilçesinde	Cumhuriyet	savcısı	olarak	göreve	başlamıştır.	Şu	an	İzmir	cumhuriyet	

savcısı	 olarak	 görev	 yapmaktadır.	 İzmir	 Çocuk	 İzlem	 Merkezinin	 kurulmasında	 görev	

almıştır.	Üç	yıl	Çocuk	İzleme	Merkezinde	ve	çocuk	suçlular	bürosunda	cumhuriyet	savcısı	

olarak	görev	 yapmıştır.	 	Bunun	dışında	genel	 soruşturma	bürosu	ve	müracaat	 savcılığı	

bürosunda	 görev	 yapmıştır.	 Halen	 uzlaşma	 bürosunda	 ve	 suça	 sürüklenen	 çocukların	

uzlaştırılması	 kısmında	 da	 görev	 yapmaktadır.	 Birçok	 projede,	 seminerde	 eğitmen	 ve	

anlatıcı	olarak	görev	yapmaktadır.	Buyurun	Sayın	Savcım.

Nihal	Fındık
İzmir	Çocuk	Uzlaştırma	Savcısı

	 Teşekkür	 ediyorum.	 Uzlaştırma	 tabi	 uzun	 zamandır	 uygulanmakla	 birlikte	

günümüzde	yaygınlaşmıştır.	Şimdi	değerli	hocam,	Timur	Bey,	buradayken,	ceza	kanununun	

253.	Maddesiyle	ilgili	bir	konuşma	yapmak	benim	için	çok	zor.	Çok	iyi	niyetli	bir	hocamızdır	

kendisi,	çok	da	sevdiğimiz,	örnek	aldığımız,	saygı	duyduğumuz	çok	kıymetli	hocamızdır.	

Otuz	yıl	sonra	hocamı	gördüm.	Tabi	çok	yaşlandığımı	fark	ettim,	hocam,	hiç	değişmemiş.	

Söylemek	 isterim.	 CMK	 253.	 maddesinde	 uzlaşma	 hükümleri	 düzenleniyor.	 Ben,	 işin	

teknik	kısmına	çok	girmek	istemiyorum.	Zaten	253	ve	254.	Maddeleri	okuyan	hukukçular	



133

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı

veya	 burada	 bulunan	 diğer	 bu	 işle	 ilgilenen	 psikologlar,	 sosyal	 hizmet	 uzmanı	

arkadaşlarımız,	hani	çok	rahatlıkla	bilgi	sahibi	olabilirler.	Onun	için	çok	kısa	geçmek,	daha	

ziyade	 uygulamada	 karşılaştığımız	 sorunlara	 yer	 vermek	 istiyorum.	 Özellikle	 sayın	

başkanım	da	buradayken	kendisinden	faydalanacağımız	birkaç	husus	olacaktır.	Uzlaşmanın	

vasilerle	 veya	 kanuni	 temsilcilerle	 Türkiye’de	 nasıl	 yapıldığı	 ya	 da	 yapılamadığı,	 kendi	

çözümlerimizi	 ürettiğimizden	 bahsedeceğim.	 Umarım	 doğru	 çözümler	 üretiyoruzdur,	

Çünkü	2	Aralık	2016	yılında	CMK’nın	253.	Maddesi	değişmesine	rağmen	ısrarla,	hasretle	

bekliyoruz.	Ancak	henüz	yönetmelik	çıkmadı.	Altı	aylık	bir	süre	vardı.	Hani	Türkün	aklı	son	

anda	gelir	hesabı	zaten	diyorum,	altıncı	ayın	dolması	bekleniyor.	Biz,	bunu	tabi	beş	aydır	

el	yordamıyla	maalesef	yapmak	zorundayız.	Artık	kafa	mı	yardık,	göz	mü	yardık,	bilmiyoruz,	

yönetmelik	çıkınca	nasıl	olacak;	onu	da	göreceğiz.	Yasada	253.	Madde	de	CMK	da	sayılmış.	

Mağdur	 veya	 suçtan	 zarar	 gören	 gerçek	 veya	 özel	 ya	 da	 tüzel	 kişinin	 uzlaştırılması	

girişiminde	bulunulur,	diyor.	Öncelikle	soruşturması	şikayete	bağlı	suçlar,	akabinde	yasa	

tek	tek	saymış.	Ben,	bunlarla	vakit	kaybetmek	istemiyorum.	Yasa	metninde	yazıyor.	Yasa	

ne	 getirdi	 çocuklarla	 ilgili	 değişiklik	 olarak;	 çocuk	 suçlarında	 üç	 yıl,	 üç	 yıla	 kadar	 olan	

bütün	 suçları	 dahil	 etti	 yaşı	 büyük	 şüphelilerden	 çocuk	 suçluları	 böylece	 ayırmış	 oldu.	

Kapsam	daha	 genişledi.	 Ben,	 slaytın	 sonunda	 Türk	 ceza	 kanununda	 üç	 yıla	 kadar	 olan	

suçlara	ilişkin	bir	dokümanı	da	size	göstereceğim.	Orada	yasa	maddelerini	tek	tek	yazıyor.	

Şimdi	 yasa	 koyucunun	 yasanın	 bize	 verdiği	 yetki	 nedir?	 Diyor	 ki,	 çocuklarda	 uzlaşma,	

kanuni	temsilcisi	veya	yasal	temsilcisiyle	yapılır.	Evet	yasa,	bunu	böyle	söylüyor	ama	biz,	

tabi	ki	az	önce	sabahtan	beri	ve	dünden	beri	de	burada	konuşulduğu	gibi	şimdi	günümüzde	

göçler	var	tabi	maalesef,	hepimizin	bildiği	gibi.	Şimdi	kanuni	temsilcilere	ulaşmakta	biz,	

çok	zorlanıyoruz.	On	altı	yaşındaki	çocuk,	Güneydoğudan	veya	doğu	illerimizden	veyahut	

orta	 Anadolu’daki	 illerimizden	 buraya	 çalışmaya	 gelmiş,	 inşaatlarda	 veya	 bir	 yerde	

garsonluk	 yapmak	 üzere.	 Şimdi	 yasa	 bize	 kanuni	 temsilcisiyle	 yapın,	 diyor.	 Biz,	 kanuni	

temsilcisine	hasbelkader	telefonla	dahi	uzlaştırmacımız	ulaştığında	diyor	ki,	o	çalışmaya	

gitti,	diyor,	orada	bir	şey	mi	yapmış,	yani	biz,	şimdi	onunla	uğraşamıyoruz,	diyor,	kendi	

başının	çaresine	baksın.	Şimdi	biz,	bu	çocukların	velilerine	bu	şekilde	ulaşamıyoruz.	Ya	da	

ulaşsak	 bile	 bize	 dönüş	 yapmıyorlar.	 Uygulamada	 biz	 ne	 yapmaya	 çalışıyoruz,	

uzlaşmacılarımıza	 da	 söylediğimiz	 üzere	 edimsiz	 uzlaşma	 varsa,	mağdur	 veya	müşteki	

tarafından	 en	 azından	 diyoruz,	 soruşturma	 aşamasında	 müdafiliğini	 yapan	 avukatınızı	

bulunduralım.	 Çünkü	 çocuk	da	 yine	bir	 şey	 kanuni	 temsilcisi	 yok	 ama	gene	bu	 şekilde	

uzlaşma	yapma	yoluna	gidiyoruz.		Onların	müdafisini	hazır	bulundurmak	suretiyle	kanuni	

temsilcilerini	 azil	 etmeden…	 Çünkü	 bizim	 bu	 çocuklarla	 ilgili	 vasi	 atanma	 sürecine	

girmemiz	 halinde…	 Onlarca	 dosyamız,	 yüzlerce	 dosyamız	 var	 bu	 şekilde.	 Çünkü	 suça	

sürüklenen	çocukların	büyük	bir	kısmı	maalesef	zaten	ailelerinden	kopmuş	ve	ailelerinin	

ilgilenmediği,	sahip	çıkmadığı	çocuklar	grubunu	oluşturuyor.	Biz,	kendimizce	yönetmelik	

de	çıkmadığı	için	çocuk	uzlaştırmacıları	bu	şekilde	İzmir’e	fiilen	çocuk	lehine	düşünerek,	

yapmaya	 çalışıyoruz.	 Yasa	 diyor,	 kanuni	 temsilcisi	 veya	 yasal	 temsilcisi	 diye	 çağrılır.	

Uzlaştırmacı	mağdur	taraf	ile…	Eğer	mağdur	taraf	da	çocuksa,	mutlaka	çocuğun	da	kanuni	

veya	 yasal	 temsilcisini	 o	 uzlaşma	 görüşmelerinde	 uzlaştırmacı,	 hazır	 bulundurmak	

zorunda.		Onun	dışında	başka	nelere	dikkat	etmesi	gerekiyor	uzlaştırmacılarımızın?	Suça	

sürüklenen	 çocukların	 –Başkanım	 da	 burada	 -	 	 borç	 altına,	 maddi	 borç	 altına	 sokucu	

edimlerden	kaçınıyoruz.	Bu	tür	eğilimlere	girmiyoruz.	Veya	biz,	uzlaşma	raporlarını	şöyle	

yazdırıyoruz.	 Suça	 sürüklenen	 çocuğun	 velisi	 işte	 Ahmet	 tarafından	 mağdurun	 velisi	

Ayşe’ye	bin	lira	verilmesi	edimiyle…	Yani	edimleri	çocukların	velilerine	ancak	yükleyerek,	

maddi	edimli	uzlaşmaları	yapabiliyoruz.	Bunun	dışında	tabi	çocuk	koruma	kanunu	gereği	

çocuklarla	 ilgili	 işlemleri	ayrı	kurulan	bir	çocuk	suçlular	bürosunda	yapılması	gerekiyor.	

Ama	bu	son	değişiklik	de	2	Aralıktan	sonra	yürürlüğe	giren	değişiklikte	şöyle	denildi,	usul	
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hükümleri	olarak	da	diyor	ki	çocuk	suçlular	bürosu	tarafından	yürütülür.	Fakat	yeni	yasa	

bize	 uzlaşma	 işlemlerini	 kurulan	 bir	 uzlaşma	 bürosu	 tarafından	 yapılması	 gerektiğini	

söyledi.	 	 Ben,	 kişisel	 olarak	 çocuklarla	 ilgili	 işlemlerin	 uzlaşma	 bürosu	 tarafından	

yapılmasına	çekince	koymuştum.	Çünkü	yasa	çok	açıktı	hani	çocuk	işlemlerinin	mutlaka	

çocuk	suçlular	bürosu	tarafından	yapılması	gerekiyordu.	Burada	yasa	koyucu,	maalesef	

bu	hususları	pek	göz	ardı	etmeyi	tercih	etti.	Dedi	ki,	çocuklarla	ilgili	de	olsa	bu	evraklar,	

başlangıçta	soruşturma	aşamasında	çocuk	suçlular	bürosu	tarafından	yapılır.	Kamu	davası	

açılması	için	yeterli	şüphenin	varlığı	halinde	uzlaşma	bürosuna	gönderilir	ve	ondan	sonraki	

işlemler,	 uzlaşma	 bürosundaki	 görevli	 cumhuriyet	 savcıları	 tarafından	 yapılır.	 Ben,	 bu	

bölünmeye	 çocuk	 suçlular	 bürosunda	 da	 uzun	 yıllar	 çalışmış	 biri	 olarak	 aslında	 uygun	

olmadığı	 düşüncesiyle	 yani	 bir	 toplantıda	 bunu	 da	 ilettik.	 Adalet	 bakanlığının	 bir	

toplantısıydı	ama	kabul	görmemiş	anladığımız	kadarıyla.	Zaten	yasa	bu	şekliyle	çıktı	Aralık	

ayında.	Çünkü	bu	bölünmeler,	her	zaman	çocukların	aleyhine	işliyor.	Yani	çocuk	bürosunun	

belli	bir	 işleyiş	şekli	var.	O	büroda	çalışanlar,	çocuk	koruma	kanunu	ve	diğer	çocuklarla	

ilgili	yasalara	bir	şekilde	vakıf	oluyorlar	ve	kurumlarla	daha	iyi	işbirliği	içinde	çalışıyorlar.	

Çocuk	 suçlarına	 özgü	 olarak	 çocuk	 suçlular	 bürosunda	 bir	 cumhuriyet	 savcısının	 veya	

yeteri	kadar	cumhuriyet	savcısının	uzlaşmayla,	uzlaşma	işleriyle	görevlendirilmesinin	ve	

çocuklarla	ilgili	evrakları	onları	muktezaya	bağlamasının	çocuklar	açısından	daha	sağlıklı	

olduğunu	 gündeme	 getirdik.	 Ama	 şu	 anda	 tam	 tersi	 yapıldı.	 Çocuklarla	 ilgili	 evraklar,	

kamu	davası	 açmak	 için	 yeterli	 şube	 var	 ise	 uzlaşma	bürosuna	 gönderiliyor.	 İzmir’deki	

uygulama	şu	şekilde;	İzmir	uzlaşma	bürosunda	görevli	bir	cumhuriyet	savcısı	görevlendirildi	

ve	çocuk	suçlarındaki	uzlaşmayı	da	o	yapsın	büyük	dosyalarıyla	birlikte	dendi.	Ben,	hani	

çocuktan	 tecrübeli	 olduğum	 için	 elimden	 geldiğince	 kişisel	 olarak	 bunları	 yapmaya	

çalışıyorum	 ama	 bütün	 Türkiye’de	 bunun	 böyle	 olması	 mümkün	 değil.	 Yani	 uzlaşma	

bürosunda	 görevli	 cumhuriyet	 savcılarının	 daha	 önce	 çocuk	 bürolarında	 çalışmış	 olma	

ihtimali	yüzde	kaçtır	Türkiye	genelinde.	Onun	için	ben,	uygulamada	aksaklıkların	olacağını,	

olduğunu	düşünüyorum.	Evrak	sayısının	çokluğu	sebebiyle	ben	dahi	tebliğler	konusunda	

bazen	 yetişemiyorum.	 Her	 dosya	 için	 istediğim	 birebir	 taleplerinde	 bulunamıyorum.	

Çünkü	 suça	 sürüklenen	 çocukların	 nereden	 baksanız	 yüzde	 doksan	 aslında	 korunma	

ihtiyacı	 altında	 olan	 çocuklar.	 İkisi	 bir	 arada	 girift	 iç	 içe	 geçmiş	 durumda.	 Yani	 bunları	

birbirinden	 ayırmamız	 mümkün	 değil.	 Ve	 biz,	 uzlaşma	 işlemleri	 gerçekleştiğinde	 bu	

şekilde	dosyalar	tekrar	bize	geldiğinde	tabi	ki	yasa	gereği	kovuşturmaya	yer	olmadığına	

dair	 karar	 verdiğimiz	 zaman	 çocukla	 ilgili	 çocuk	mahkemesinden	 genellikle	 işte	 bakım	

tedbiri,	 psikiyatrik	 tedbirler	 ve	 aile	 danışmanlığı	 gibi	 tedbirlerin	 istenmesini	 talep	

ediyoruz.	Zaman	zaman	da	aileden	sorumlu	politikaların	 il	müdürlüğüne	bu	çocukların	

bildirilmesini	 istiyoruz.	 Ben,	 pratikte	 İzmir	 uygulamasında	 çocuk	 dosyalarında	 aileden	

sorumlu	politikalar	il	müdürlüğünün	vekilleri	ile	onlar	aynı	zamanda	uzlaştırmacı	çalışmayı	

tercih	ettim	bir	grubuyla.	Çünkü	özellikle	sorunlu	çocuk	dosyalarını	onlara	veriyorum	ki	

kendileri	zaten	kurum	vekili	oldukları	için	bunları	ihbar	etmekle	de	mükellefler.	Hani	biz,	

atlasak	 bile	 en	 azından	 onların	 atlamaması	 gerektiğini	 düşünüyorum.	 Milli	 eğitimin	

avukatlarıyla	 çalışmayı	 tercih	 ediyorum.	 Özellikle	 eğitim	 tedbirlerinde	 fark	 ettikleri	

zaman…	Yani	dosya	önümüze	geldiğinde	çocuk,	okula	gitmiyor,	bakıyorsunuz.	En	azından	

diyorum	ki,	bu	dosyayı	ben	milli	eğitimin	vekili	olan	uzlaştırmacıya	vereyim	ki	belki	çocukla	

ilgili	biraz	daha	canlı	çalışmalar	yapabiliriz	diye.	Ama	tabi	bunların	yani	hazırlık	taslağını	da	

gördüm,	 öyle	 ayrıntılı	 şeyler	 yok.	 Aslında	 çok	 kişisel	 olmaması	 gerekir	 yasaların	 ve	

yönetmeliklerin.	 Yani	 kim	 gelirse	 gelsin	 bu	 işlemlerin	 otomatik	 olarak	 kişilere	 bağlı	

olmadan	yürümesi	gerekiyor	normal	şartlarda.	Bir	de	tabi	yargılama	aşamasında	uzlaşma	

işlemleri	 var.	 254.	 Maddede	 yargılama	 aşamasında	 çocuk	 mahkemeleri,	 bazı	

mahkemelerimiz	 durma	 kararı	 verip,	 bize	 gönderiyorlar.	 Bazı	 mahkemelerimiz	 de	 ara	
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kararla	uzlaşma	işlemleri	için	dosyaları	bize	gönderiyorlar.	Yine	biz,	az	önce	bahsettiğim	

süreç	 gibi	 kanuni	 temsilcilerini	 bulabilirsek	 onlarla,	 bulamazsak	 da	 dediğim	 gibi,	

yönetmelik	 çıkmadığı	 için	 en	 doğrudan	 çözümlerle	 uzlaşma	 yapmaya	 gayret	 ediyoruz.	

Yargılama	 aşamasındaki	 dosyalardaki	 uzlaşma	 başarı	 oranlarımız	 da	 İzmir’de	 oldukça	

yüksek.	 Özellikle	 gönüllü	 bir	 grupla	 çalışıyoruz	 biz.	 Yani	 çocuklarla	 çalışmak	 isteyen	

baromuz	da	sağ	olsun	bu	konuda	bize	çok	destek	oldular.	Gönüllü	bir	grupla	çalıştığımız	

için	 başarı	 oranlarımız	 da	 oldukça	 yüksek.	 Çünkü	 ailelerle	 iletişime	 geçmek,	 onlarla	

konuşup,	uzlaşmaya	ikna	etmek	için	gönüllü	olmanız	gerekiyor.	Ebeveynler	için	tabi	ki	bu	

doğru	bir	şey	aslında,	her	çocuk,	kendisi	için	tek	ve	özel,	bu	kısım	doğru	ama	çocuğuna	

yapılmış	 en	 küçük	 bir	 sinkafı	 okulda	 veya	 bir	 tokadı	 o	 kadar	 abartıyor	 ki	 yani	 benim	

çocuğuma	bu	nasıl	yapılır	diye.	Yani	bunu	neredeyse	böyle	asalım	 ibreti	alem	 için	filan	

noktasına	 getiriyorlar	 veliler.	 Onun	 için	 bu	 velilerle	 özellikle	 iyi	 iletişim	 kurabilecek,	

empati	yapabilecek,	onların	kırılan	çocuklarıyla	ilgili…	Çünkü	çocuklar	artık	arkadaşlıklarını	

sürdürüyorlar.	Şimdi	yasa	diyor	ya	temsilcisiyle	yapılacak,	14	yaşında.	Ama	biz,	temsilciyi	

ikna	 etmek	 zorundayız.	 Çocuğu	 ikna	 ediyorsunuz,	 okulda	 arkadaşlıkları	 devam	 ediyor.	

Ama	anneyi	babayı	ikna	etmek	bazen	çok	zor	oluyor.	Yani	onların	da	o	kırılan	onurlarını	

tamir	ederek,	kendilerinin	de	geçmişte	çocuk	olduğunu,	bu	şekilde	davrandıklarını	ya	da	

karşıdakinin	 de	 aslında	 küçük	 bir	 çocuk	 olduğunu	 hatırlatarak,	 uzlaşma	 işlemlerini	

yargılama	 aşamasında	 da	 yapmamız	 gerekiyor.	 254.	 Maddenin	 ikinci	 fıkrasında	 edimli	

uzlaşmalar	var.	Tabi	biz,	bunu	çocuk	dosyalarında	çok	tercih	etmemekle	birlikte	birkaç	kez	

bu	şekilde	dosyalar	yaptığımız	da	oldu.	Yani	işte	Iphone	cep	telefonu	kırılmış,	işte	bedeli	

diyelim	ki	4	bin	lira.	2	bin,	2	bin	lira	gibi	defaten	veya	dört	eşit	taksitle	gibi	uzlaşmalar	

yaptık.	Şimdi	ikinci	fıkra	açıkça	hükmün	açıklanmasının	geri	bırakılmasına	karar	verilir	bu	

dönemde	ve	bundan	sonra	edim	yerine	gelmişse	düşme	kararı	verilir	demesine	rağmen	

zaman	zaman	ağır	ceza	mahkemelerinden	de	geldi,	çocuk	mahkemelerinden	de	geldi.	İşte	

siz,	bunları	takip	edin,	edimi	yerine	geldi	mi	gelmedi	mi,	işte	bize	öyle	gönderin.	Yani	şimdi	

diyoruz	 ki,	 yasa	 açık	 yani	 biz,	 nasıl	 bunları	 elimizde	 tutalım	 üç,	 dört	 ay.	 Maalesef	

uygulamada	 bu	 tür	 sıkıntılar	 da	 yaşıyoruz.	 Ama	 onun	 dışında	 belli	 uzlaşmalarımız	 da	

yapılmakta.	Yasada	açıklık	olmadığı	için	ve	yönetmelik	de	bu	konuda	henüz	çıkmadığı	için	

ceza	 işleri	 genel	müdürlüğünden	Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı,	 bir	 görüş	 sormuştu.	

Yani	bu	koruma	tedbirlerini	kim	alacak?	Çocuk	savcıları	mı,	uzlaşma	bürosundaki	görevli	

savcılar	mı?	 Şimdi	 il	 ceza	 işlerinin	 bize	 verdiği	 bilgiye	 göre	 de	 diyor	 ki,	 çocuk	 suçlular	

bürosunda	 çok	 acil	 gerekli	 tedbirler	 varsa,	 diyor,	 çocuk	 savcıları,	 bu	 tedbirleri	 gerekli	

yerlerden	 ister	 ama	 onun	 dışında	 aciliyeti	 yoksa,	 uzlaşma	 bürosunu	 gönderir.	 Ondan	

muktezaya	bağlar	ve	ondan	sonra	gerekli	tedbirleri	uzlaşma	bürosundaki	savcılar	alırlar,	

diyor.	 Dediğim	 gibi,	 bunun	 tabi	 uygulamada	 sıkıntıları	 maalesef	 Türkiye	 genelinde	 de	

çoğu	 uzlaşma	 bürosunda	 görevli	 arkadaşlar,	 tabi	 bunlarla	 pek	 ilgilenmiyorlar.	 Çocuk	

bürosundaki	savcılar	da	nasılsa	bizim	görevimiz	değil,	diyorlar.	Bir	de	böyle	bizde	 işten	

kaçınmalar	da	maalesef	sıkıntılar	yaratabiliyor.	Şimdi	bizim	uzlaştırmada	karşılaştığımız	

sorunlar	var.	Yasa	diyor	ki,	“şüphelinin,	mağdurun	veya	suçtan	zarar	görenin	reşit	olmaması	

halinde	uzlaşma	teklifi	kanuni	temsilcilerine	yapılır.”	Şimdi	şöyle	sıkıntılarla	karşılaşıyoruz.	

Evlilik	birliği	içerisinde	velayet	ortak	kullanılıyor.	Şimdi	biz,	bazen	iki	ebeveyni	bir	arada	

bulamadığımız	 için	 genellikle	 ebeveynlerden	 bir	 tanesiyle	 yapılan	 uzlaşmayı	 geçerli	

görüyoruz.	Şimdi	biz,	bunu	doğru	mu	yapıyoruz	yanlış	mı	yapıyoruz;	aslında	bilmiyoruz.	

Dediğimiz	 gibi,	 yönetmelik	 yok,	 yasa	 sadece	 kanuni	 temsilcisi	 diyor.	Medeni	 kanun	da	

diyor	ki,	müşterek	kullanılır,	diyor.	Ama	biz,	bulduğumuz	bir	ebeveynle	yapıyoruz.	Çünkü	

iki	ebeveyni	bir	araya	getirmemiz	–	dediğim	gibi	–	çor	zor	oluyor.	Bazen	ebeveynler,	ayrı	

yaşıyor	oluyor.	Çocuk,	bir	tanesinde…	Bir	ayrılık	kararı	yok.	Boşanma	kararı	yok.	Biz,	artık	

çocuk,	hangi	ebeveynin	yanındaysa	o	ebeveynle	yapıyoruz.	Ama	ne	kadar	hukuken	doğru	
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yapıyoruz	başkanım,	size	de	sormak	isterim,	bilemiyoruz.	Dediğim	gibi	bir	yönetmelik	yok	

ama	biz,	İzmir’de	bunu	bu	şekilde	yapmış	oluyoruz.	Veya	şu	tür	durumlar	oldu.	Boşanma	

kararı	verilmiş.	Velayet	babaya	verilmiş.	Ama	çocuk,	işte	annesinin	yanına	küçükken	gelmiş	

ve	7-8	yıldır	fiilen	annenin	yanında	yaşıyor.	Babanın	da	buna	itirazı	yok.	Ama	hemen	hemen	

bütün	hakları	anne	artık	kullandı	8-10	yıldır.	Çocuk	okulda	bir	arkadaşıyla	kavga	etmiş,	

şikâyet	edilmiş.	Ve	bizim	önümüze	gelmiş	evrak.	Şimdi	biz,	velayet	babada	olduğu	 için	

babaya	ulaşıyoruz.	Baba	diyor	ki,	bana	ne	on	yıldır	anasında,	zaten	beni	aramıyor,	diyor.	

Benim	 işim	olmaz	diyor,.	Ne	yaptıysa,	zaten	annesi	 iyi	bakamadığı	 için	yapmıştır,	diyor.	

Şimdi	anne	de	diyor	ki,	niye	babasını	aradınız,	diyor.	Çocuk	benim	yanımda,	diyor.	Velayet	

melayet	anlamayız	biz,	diyor	bir	sıkıntı	yok.	Şimdi	biz,	bu	sefer	anneyle	uzlaşma	yapmak	

zorunda	kalıyoruz.	Yasa	diyor	ki,	kanuni	temsilcisi.	Kim	kanuni	temsilcisi;	baba...	Babayı	

ara	da	bul	ya	da	bulduğun	zaman	gelmiyor.	Biz,	bu	sefer	çocuk	lehine	SSÇ	olduğu	için	yine	

annesiyle	yapıyoruz.	Uzlaştırmacıya	da	diyoruz	ki,	babasına	telefonla	ulaştığımızı	lütfen	

notunuza	 yazınız.	 Yani	 ulaştık	 ama	 bize	 böyle	 dedi.	 Ondan	 sonra	 anneye	 dönüyoruz,	

uzlaşmayı	anneyle	yapmak	durumunda	kalıyoruz.	Bir	de	konuşmamın	başında	söylediğim	

gibi,	anne-babasından	ayrı	olan	çocuklar	var.	Tamamen	anne,	babasına	hiç	ulaşamadığımız	

ya	da	ulaşsak	da	biz,	bundan	bıktık	artık,	17	yaşına	geldi,	ne	halt	ederse	etsin,	dedikleri	

çocuklar	var.	Şimdi	onlarla	da	dediğim	gibi,	biz	müdafileriyle	edimsiz	uzlaşma	yapmaya	

çalışıyoruz.	Çözüm	olarak	çocuk	lehine	diye	düşündüğümüzden…	Yine	yani	müdafisiyle	

yapıyoruz,	 ne	 kadar	 doğru;	 dediğim	 gibi	 bilmiyoruz.	 Geçen	 gün	 önüme	 geldi.	 Böyle	

koruma	altına	alınmış	bir	çocuk,	bakım	yurtlarımızda	kalıyor.	Bir	anlık	bir	sinirle	arkadaşıyla	

mı	 tartışmış,	 bir	 şeye	 sinirlenmiş	 işte.	 Öyle	 vurmuş.	 Camı	 kırmış.	 Herhalde	 diyorum,	

tamiratı	için	bir	tutanak	tutmuşlar.	Hani	çocuk,	bir	anlık	sinirle	kırdı	filan.	Evrak	bir	şekilde	

bize	geldi.	Şimdi	ne	oluyor;	kamu	malına	zarar	verme.		152.	Madde.	Üst	sınırı	ne	kadar;	4	

yıl.	Uzlaşma	kapsamına	giriyor	mu;	girmiyor.	 İyi	de	 şimdi	 çocuğun	kendi	yaşadığı,	 anne	

babasıyla	yaşadığı	evdeki	kapıyı	bacayı	kırması	suç	teşkil	etmiyor.	Ama	kurumda	kalıp	da	

kapıyı	bacayı	kırarsa,	uzlaşmaya	bile	 tabi	değil.	Kurumun	şikayeti	de	yok.	Şimdi	yasada	

böyle	sıkıntılarımız	da	var.	Şimdi	böyle	bir	dosya	var	elimde.	Arkadaşlar	da	ya	bu	tabidir	

filan	151/1	diye	göndermişler	uzlaşma	bürosuna.	Ama	aslında	152.	Şimdi	o	çocuğun	evi	

olarak	kabul	edersek	orayı	ortada	hiç	suç	yok.	Yani	ben,	başkanımdan	da	bu	konuda	bir	

yardım	 istiyorum.	 Şimdi	 bu	 çocuğun	 evi	 burası,	 koruma	 altına	 almışız.	 Yani	 olmaz	 mı	

delikanlı	ya	da	genç	kız	işte	16	yaşında	anlık	bir	şey	olmuş,	sinirlenmiş,	bir	şeyi	fırlatmış,	

kapıyı	bacayı	kırmış.	Şimdi	biz,	bunu	ne	yapacağız?	Yani	Yargıtay’dan	bu	konuda	Başkanım	

yardım	istiyoruz.	Bunun	aktarılmasını	özellikle	başkanımdan	rica	ediyorum.	Şimdi	ben,	bu	

dosyayı	 hala	 bekletiyorum	 el	 yordamıyla…	Yani	 şöyle	 de	 düşündüm,	 evidir.	 Çünkü	 bir	

zarar	da	yok.	

	 -Doğru.	Haksızlık.

	 -Hayır	dava	açılır.	Haksızlık	içeriğinin	azlığından	ceza	verilmesine	karar	verilebilir.

Savcı	Nihal	Fındık:	Yok,	ben,	şöyle	düşünüyorum.	Yani	hocam,	sadece	koruma	altındadır,	

burası	ikametgahıdır.

	 -Olabilir	ama	zorlama	bir	çözüm	olabilir.

Savcı	Nihal	Fındık:	Ben,	öyle	bilmiyorum.	Timur	Hocamdan	duymak	isterim	bunu.

	 -Ama	daha	uygunu	haksızlık	içeriğinin	azlığı	nedeniyle	bakılmalı

	 Savcı	Nihal	Fındık:	
	 Mantıklı,	 ikametgâhıdır	deyip,	 suç	oluşmaz,	demeyi	düşünüyorum.	Bilmiyorum,	

Başkanım	burada.	Hocam	burada.	Şimdi	tabi	bu	tür	sorunlar,	sahada	olmayınca	 insanın	

gözüne	çarpmıyor	bazen	düşünülemeyebiliyor.	Bunlar	bizim	sahada	yaşadığımız	maalesef	

sıkıntılar.	 Ama	 yönetmelikte	 örneğin	 iki	 veliyle	 mi	 yapılır.	 Velisi	 olmayan	 çocuklar	
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için	müdafiyle	mi	 yapılır?	Buna	 ilişkin	 taslakta	biz,	bir	düzenleme	göremedik.	 Sizler	de	

baktınız.	Ve	bunu	defalarca	ilettik	Başkanım.	Şimdi	ben,	aynı	zamanda	bir	Nasreddin	Hoca	

hayranıyım.	Bütün	fıkralarını	bilirim.	Bu	çocuk	meseleleriyle	ilgili	çok	sevdiğim	bir	fıkrası	

vardır.	Hoca	Efendi	evlenmiş,	 tabi	aslında	hani	 çirkin	kadın	yoktur	ama	hoca	efendinin		

karısı	biraz	az	güzelmiş.	Evlenmişler,	aradan	üç	beş	gün	geçmiş.	Nasreddin	Hocanın	karısı	

demiş	ki,	o	zamanlar	haremlik,	selamlık	var.	Ya	bey,	demiş,	şimdi	haremlik	selamlık	durumu	

var,	ben,	kime	görüneyim,	kime	görünmeyim,	söyle	de	ona	göre	gelen	giden	oluyor	artık.	

Hani	 üç	dört	 günlük	 şey	bitti,	 balayı	 dönemi	 eski	 tabirle.	Nasreddin	hoca	da	demiş	 ki,	

bana	görünme	de	kime	görünürsen	görün,	demiş.	Şimdi	bu	çocuk	meseleleri	Türkiye’de	

böyledir.	Prim	yapmaz.	Çünkü	çocuklara	yapılan	yatırım,	20	sene	sonra	kendini	gösterir.	

O	çocuk,	şu	an	tıfıldır,	hiçbir	şey	değildir.	Ortaokul	öğrencisidir,	lise	öğrencisidir,	bir	yerde	

çalışmıyordur.	 Çünkü	 siz,	 ondan	 bir	 şey	 alamazsınız,	maneviyat	 dışında,	 hep	 verirsiniz,	

verme	 üzerine	 kuruludur.	 Onun	 için	 çok	 böyle	 söylenir,	 konuşulur	 ama	 vakti	 zamanı	

gelince	de	herkes	der	ki,	bana	görünmesin	de	çocuk	meselesi,	kime	görünürse	görünsün.	

Onun	 için	de	biz,	 bunu	 senelerdir	 bazen	böyle	havanda	 su	dövdüğümüz	 izlenimine	de	

kapılıyoruz.	 Ama	 bizim	 başarılarımız	 yüzde	 birler	 üzerinedir.	 Yüz	 çocuktan	 bir	 çocuk,	

eğitimine	devam	ediyorsa,	buna	bir	katkımız	olduysa,	bu	bizim	için	başarı.	Yani	o	yüzden	

havanda	 su	 dövdüğümüz	 iddialarına	 zaman	 zaman	 kapılmakla	 birlikte	 hemen	 geçiyor.	

Bir	 tane	 çocuğu	 gördüğümüzde,	 her	 şey	 düzeliyor.	 Evet,	 süre	 bitmiş.	 Başkanım,	 bunu	

da	aktarayım	izninizle.	Mağdur	veya	müşteki	edimsiz	uzlaşmak	istiyor.		Suça	sürüklenen	

çocuk	veya	velisine	hiç	ulaşılamıyor.	Uzlaşamama	sebebin	de	açılan	kamu	davası	çocuk	

lehine	midir?	Başkanım,	teşekkür	ediyorum.

	 Av.Aydın	Özcan:	
	 Hazır	 Başkanımızı	 da	 davet	 etmişken,	 elçi	 olarak	 iletiyoruz.	 Uzlaştırma	

dosyaların	 meslektaşlara	 verilmesi	 konusunda	 İzmir	 Barosu	 olarak	 epey	 mücadele	

ettik.	 Teşekkür	 ediyoruz.	 Gerek	 çocuk	 uzlaştırma	 konusunda,	 gerek	 genel	 uzlaştırma	

konusunda	 meslektaşlarımıza	 artık	 dosyalar	 veriliyor.	 Son	 dönemde	 uzlaştırma	

dosyalarında	 meslektaşlarımızın	 bizzat	 görev	 alması	 ,özellikle	 mağdur	 olan	 kişilerin	

adalete	 erişiminde	 büyük	 bir	 katkı	 yaptığını	 da	 buradan	 söylemek	 istiyorum.	 2008	

ve	 2009	 döneminde,	 İzmir	 Barosu’nun	 	 çocuk	 haklarından	 sorumlu	 yönetim	 kurulu	

üyesiyken,	Ege	Üniversitesi	Diş	Hekimliği	 	 	 	Fakültesi	 	Çocuk	 	Periodonti	 	Anabilim	Dalı	

Başkanı	 Prof.	 Dr.	 Ertuğrul	 Sabah’la	 birlikte	 Kınık’ta	 çocuk	 cezaevine	 gittik.	 Orada	 ilk	

kez	 yaklaşık	 yüzün	 üzerinde	 yanlış	 hatırlamıyorsam,	 140	 çocuğun	 ağız	 ve	 diş	 bakım	

sağlığını,	 kurmuş	 oldukları	 portatif	 bir	 sistemle	 sabahtan	 akşama	 yapıldı.	 Çocukların	

kendilerine	 değer	 verildiğini	 hissetmelerini	 ve	 o	 hazzın	 yüzlerine	 yansımasını	 hiç	

unutamıyorum.	 2009	 yılında	 tekrar	 gittiğimizde	 Ertuğrul	 Sabah	 Bey	 hocamız,	 dedi	

ki;	 ya	merak	 ediyorum,	 orada	 diş	 hekimi	 varmış,	 şu	 diş	 hekiminin	 odasını	 bir	 görelim.	

Cezaevi	 müdürüne,görebilir	 miyiz,	 deyip	 girdik.	 Baktığımızda,	 hocanın	 tespiti; 

diş	 hekimi,	 malzeme	 yok	 deyip,	 hiçbir	 şey	 yapmıyormuş.	 Aynı	 diş	 hekiminin,	 Aydın	

Cezaevinde	de	 çalıştığı	 ortaya	 çıktı.	Bakın	Kınık	neresi,	Aydın	neresi?	Aydın’da	özel	bir	

muayenehanesinin	olduğunu	ve	o	çocukların	malzeme	olmasına	rağmen	dişlerinin	şiş	bir	

şekilde	 dolaştığını	 tespit	 ettik.	 Bu	 konuyla	 ilgili	 cumhuriyet	 savcılığımıza	 büyük	 görev	

düşüyor.	Bir	kişinin	suiistimali,	bütün	sistemi	yok	ediyor	adeta.	O	çocukları	daha	çabuk	

topluma	kazandırabiliriz.	Daha	çabuk	bir	şekilde,	iyi	birer	vatandaş	haline	döndürebiliriz.	

Bu	konuda	biz,	barolar	olarak	katkı	vermeye	hazır	olduğumuzu	da	belirtmek	isterim.	Şimdi	

de	Sayın	Nihat	Tarımeri’ye	sözü	vereceğim.	Kendisini	tanıtıyorum.	1953	doğumlu.	1978	

yılında	Sosyal	Hizmet	Akademisinden	mezun	olmuştur.	Ankara	Hastanesi	ve	İzmir’de	Trafik	

ve	Travmatoloji	Hastanesinde	Sosyal	Hizmet	Uzmanı	olarak	görev	yapmıştır.	81	yılından	
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sonra	İsviçre	Zürih’te	madde	bağımlılığı	tedavisiyle	ilgili	gençlik	danışma	merkezinde	ve	

de	 suça	 yönelen	gençlerle	 ilgili	 Zürih	 gençlik	 savcılığında	 sosyal	 hizmet	uzmanı	 olarak	

çalışmıştır.	1990’da	Türkiye’de	BM	Kalkınma	Programı,	Soydaş	Entegrasyonu	Projesinin	

Bölge	 Sorumlusu	 ve	 Dünya	 Bankasının	 istihdamla	 ilgili	 projelerinde	 danışman	 olarak	

çalıştıktan	 sonra	emekli	 olmuştur.	Halen	danışman	ve	 çocuk	gençlik	 hukuk	konusunda	

bilirkişi	olarak	çalışmaktadır.	Buyurun	Sayın	Hocam.

Nihat	Tarımeri
Sosyal	Hizmet	Uzmanı

	 Değerli	Başkan,	değerli	konuklar,	aslında	birlikte	olmak	çok	çok	güzel,	davetinizle	

hep	birlikte	olmak.	 Fakat	 şu	 anda	en	 son	görüşmeyi	 de	bana	bırakarak,	 aslında	bütün	

şimdi	nasıl	 en	hızlı	bir	 şekilde	neyi	ne	 şekilde	nasıl	halledeceğim;	onu	hep	düşünürüm	

zaten.	Çünkü	son	sözler	hep	bende.	Aynı	zamanda	niye,	bana	ceza	mı	verdi	bu	arkadaşlar	

filan	 ne	 yaptılar	 onu	 bilemiyorum.	 Ama	 elimden	 geldiği	 zaman	 bahsettiğimiz,	 değerli	

başkanın	 anlatmış	 olduğu	 o	 mesleki	 deneyimim,	 geçmişimi	 mümkün	 olduğu	 kadar	

paylaşarak,	 aslında	 Türkiye’deki	 olanları	 hep	 birlikte	 de	 değerlendiriyoruz.	 Onu	

değerlendirirken	tabi	bilim	diye	de	bir	olay	vardır.	Bilim	tekniktir,	karşılaştırma	denilen	bir	

yöntem	 vardır.	 Bu	 yöntem	 üzerinden	 yola	 çıktığımız	 zaman	 da	 sosyal	 hizmet	 de	 bir	

bilimdir,	hukuk	da	bir	bilimdir	ve	normal	olarak	bir	karşılaştırma,	sistem	üzerinden	giderek,	

bir	uygulamaya	bakarım.	Bazen	düşünüyorum	şu	andaki	değerli	Hâkim	Bey,	artı	değerli	

bütün	 teknisyenler,	 hepimiz	 burada	 sanki	 bakıyoruz,	 bir	 taraftan	 inanılmaz	 bir	 şekilde	

problemler	nedir	diye	sorular	alırken,	bir	taraftan	da	şöyle	bir	endişe	duyuyorum.	Yani	

ben,	başka	bir	ülkede	miyim?	Aslında	senelerden	beri	çözülmüş	birçok	problemlerin	hala	

Türkiye’de	çözülemediğini	görmekten	dolayı	da	nedendir	diye	hala	belki	yanıt	alamıyorum.	

Yani	öyle		basit	bazı	sorular	var	ki	mesela	şu	anda	konuştuğumuz	uzlaşmayla	ilgili	konu,	

aslında	kısaca	bir	örnekten	bahsetmek	istiyorum,	uzun	süre	gençlik	savcılığı	çalışmış	birisi	

olarak.	Bu	dediğimiz	olaylar,	bizim	norm	olarak	İsviçre’de	bir	Türk	vatandaşı	da	olsa	yahut	

da	 İsviçreli	vatandaş	olduğu	zaman	çok	basittir,	çünkü	gençlik	savcılığı	bu	konuyu	ceza	

hukukuyla	ilgili	yürüten	kurumlardan	bir	tanesidir.	Böyle	bir	görev	de	yaptığımız	için	resmi	

bir	işlemdir.	Bir	de	şöyle	bir	uygulamayı	da	bahsedeyim	ben	size.	Gençlik	savcısı	dediğimiz	

olay	nasıl	bir	olaydır?	Bir	kere	böyle	bir	uygulama	1940	yılından	beri	İsviçre’de	uygulanan	

bir	 uygulamadır,	 Böyle	 bir	 felsefesi	 ve	 uygulamasının	 nedenleri	 vardır.	 Bunları	 ben	

mümkün	olduğu	kadar	kısa	kısa	aktararak,	yani	nereden	nereye	geldik	ve	bir	şeyin	su	mu,	

bardak	mı,	neyin	nesi	olduğumuzu	karşılaştırma	açısından	da	kısaca	bahsetmek	istiyorum.	

Şimdi	gençlik	 savcılığı,	 1940	yılındaki	halen	yürürlükte	olan	ve	2003	yılında	yapılan	bir	

düzenlemeyle	gençlik	ceza	kanunu	üzerinden	giden	bir	uygulama.	Bu	uygulamada,	ceza	

öncelikli	olarak	1937’den	beri	aslında	asıl	kuruluş	tarihi	1937’dir.	Orada	eğitim,	çocuklarla	

ilgili	çocuk	ve	genç	 iki	ayrı	kavram	olarak	alır	ve	ceza	sorumluğu	hiçbir	zaman	öncelikli	

değildir.	 Buradaki	 amaç	 eğitimdir.	 Ve	 eğitimle	 ilgili	 öncelik	 böyle	 bir	 uygulama	 bir	

yükümlülüktür.	Onun	sebebiyse	gençlik	savcılığına	gelmesinin	dayanağı	ise	1907	yılında	

bizim	aslında	Atatürk’ün	bize	en	büyük	hediye	etmiş	olduğu,	İsviçre	medeni	kanununun	

bir	ürünüdür,	ona	dayalıdır.	Orada	1907	yılında	İsviçre	Medeni	Kanunu	yürürlüğe	girdiği	

zaman	orada	yapılan	düzenlemelerde	önemli	bir	madde	var,	317.madde.	Der	ki,	herhangi	

bir	şekilde	bir	çocuk	suç	 işlemişse,	bununla	 ilgili	olarak	 ilişki	o	konuyla	 ilgili,	korumakla	

ilgili	daire	ile	ilgili	ilişki	kurar.	Yani	otomatikman	herhangi	bir	şekilde	bir	ceza	hükmüyle	

ilgili	uygulamadan	önce	bir	resmi	vesayet	kurumu	dediğimiz	ve	1907’deki	verilen	yetkiden	

dolayı	bir	sosyal	daire	üzerinden	giden	bir	uygulama	başlamıştı.	Orada	bakıldığı	zaman	da	

1912’de	 böyle	 bir	 uygulamaya	 girildiği	 zaman	 İsviçre’de	 sosyal	 daireler	 uygulamaya	
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başlamışlar.	 Sosyal	 daireler,	 bu	 şekilde	 kurulurken,	 aynı	 zamanda	 resmi	 kurumla	 ilgili	

olarak	 resmi	 vesayet	 kurumu	 şeklinde	 kamusal	 müdahale	 yetkisi	 dahil	 bir	 uygulama,	

yargısal	bir	uygulama	değil,	normal	olarak	idari	bir	uygulama	olarak	kabul	edilmiştir.	Ve	

1917	yılında	benim	de	o	sistemde	çalışmış	olduğum	gençlik	dairesinde,	orada	kurulmuş	

olduğu	o	kurumda	yani	yaklaşık	on	senelik	bir	sistem	içerisinde	çalışmış	birisi	olarak	böyle	

uygulamalara	baktığım	zaman	 ‘ya	bunlar	neden	hala	uygulanamadı,	 burada	Türkiye’de	

neden	çözülemedi?’	O	bakımdan	hatta	biraz	neden	sorusunu	sormak	ihtiyacını	duyuyorum.	

Çünkü	hatta	Türkiye’deki	mesleki	deneyimim	kısmına	bağlı	olarak	bazen	baktığım	zaman	

mesela	 genelde	 şöyle	 bir	 düzenleme	 de	 vardı	 medeni	 hukukla	 ilgili	 olarak.	 Mesela	

İsviçre’deki	uygulamada	herhangi	bir	şekilde	bir	boşanma	olduğu	andan	itibaren	gençlik	

dairesi,	 normal	 olarak	mahkeme	otomatikman	 ilgili	 birime	gönderir,	 gençlik	 dairesine.	

Gençlik	 dairesi	 otomatikman	 bir	 raporlamayı	 düzenler	 ve	 raporlama	 bunun	 üzerinden	

gider.	 Yani	 herhangi	 bir	 şekilde	 şimdiye	 kadar	 ne	 İsviçre’sinde	 ne	 Almanya’sında	 ne	

mahkemesinin	içerisinde	herhangi	bir	şey	şekilde	böyle	bir	çalışmış,	uzmanmış	veyahut	da	

böyle	bir	şey	çalışamaz.	Çünkü	muhakkak	idari	bir	uygulamadır,	idari	dengeler	ve	teknik	

uygulamalar	üzerinden	giden	bir	şeydir.	Savcılık	da	dolayısıyla	idari	bir	hükümlülük	üzerine	

gittiği	için	gençlik	savcılıkla	ilgili,	bir	suçla	ilgili	oluştuğu	zaman	bir	sosyal	çalışmacı	normal	

olarak	taraf	olarak	böyle	bir	görevin	içerisinde	yer	alır.	Ve	benim	mesela	böyle	bir	ortamda,	

hemen	bir	otonom	bir	yapım	vardır,	orada	çalışırken.	Herhangi	bir	şekilde	yazmış	olduğum	

bir	 rapor,	 tarafla	 ilgili	 bir	 rapor.	 Yani	 tutup	 da	 bir…	Ve	 biz,	 şu	 şekilde	 bir	 uygulamayı	

yansıtmak	 isterim.	 Şimdi	 diyelim	 ki	 bir	 iddianame	 düzenlendiği	 zaman	 otomatikman	

avukatı	 da	 hazırladığımız	 raporun	 suretini	 denemek	 üzerine,	 eğitim	 üzerine	 ayarlayıp	

buna	göre	bir	dava	düzenlendiği	zaman	da	avukat…	Çünkü	kamu,	nasıl	avukatlık	dediğimiz	

zorunlu	CMK	adlı	bir	uygulama	yoktur.	Ya	 savcılık	üzerinden,	bir	 talep	üzerinden	onun	

üzerine	 yahut	 da	 ücretsizlik	 üzerinden	 giden	 bir	 şey	 vardır.	 Dava	 açılmadan	 öncelik	

görüşürüz,	avukatıyla	filan.	Ondan	sonra	ancak	o	mutabakat	kurulmazsa,	uzlaşmazlık	gibi	

bütün	olan	bütün	şeyler	buralarda	çözümlenir.	Böyle	bir	çatışma	olmadığı	için	zaten	kamu	

davasına	gider	ve	böyle	bir	uygulamada,	gelmeden	sayılara	baktım	ben.	en	son	İsviçre’deki	

uygulamalara,	genelde	son	yirmi	senedir	Zürih	kantonunda,	suça	yönelmiş	çocuklarla	ilgili	

baktığımız	zaman	böyle	bir	vakada	4	binle	5	bindir.	5	bin	vaka	arasındadır.	4	bin,	5	bin	

vakanın	arasında	kamu	davası	açılan	dava	sayısı	mesela	en	son	2015	tarihindeki	sayı	40	

bindi.	Geri	kalan	bütün	uygulama	savcılıkta	gider.	Yani	bunun	içerisine	uzlaşma	da	dahil.	

Çünkü	bize	bir	örnek	vaka	vereyim.	Mesela	bir	genç	normal	olağandır,	onun	 içerisinde	

diyelim	ki	bir	 çantayı	 çaldı.	Çantayı	 çaldı	götürdü,	 tesadüfen	de	yakalandı.	Yakalandığı	

zaman	yaptığından	pişmanlığı	hissettiğimiz	andan	itibaren…	İlk	aradığımız	unsur	nedir;	

pişmanlık	 duyması.	 O	 pişmanlığı	 duyuyorsa	 ve	 belli	 bir	 özür	 dilemeye	 yatkınsa	 şayet,	

yatkınlıktan	bahsediyorum	yani	bir	öğüt	değil.	Yatkınlık	varsa	şayet,	o	zaman	kim	çalmışsa	

onunla	 ilgili	 karşılaştırma	 yaparız	 gerekirse.	 Gelip	 bununla	 ilgili	 özür	 dilemek…	Çünkü	

orada	 prensip	 olarak	 da	 bir	 özür	 vardır,	 yani	 kusur	 varsa,	 bu	 kusur	 üzerinden	 bakarız.	

Eğitmek	üzerinden	hangi	yöntemi	soracağız	diye	o	soruyu	sorarız.	Ve	bunu	sorduğumuz	

zaman	da	bunun	karşılığında	biz	‘a	ben	özür	diledim’,	onun	hissettiğini	yansıttığınız	andan	

itibaren	o	zaman	karşısında	uzlaşırlar,	bu	şekilde	çalışma	cezası	olarak	da	öngörebilir.	O	

öngörüye	dayalı	olarak	da	mesela	yaşlı	bir	kadın	örnek	veriyorum,	örnek	vakalardan	bir	

tanesi.	O	vakaya	örnek	olarak	Çarşamba	günleri	çalışmağı	zaman	bir	alışverişte;	çünkü	bir	

alışveriş	merkezine	 gidip,	 orada	 alışverişini	 yapmasına	 karar	 verdi.	 Ona	 gidip	 yardımcı	

olması,	taşıması,	bilmem	nesi	o	bildikleriyle	birlikte	öğrenebilmek	üzerine	bir	karar	verdik.		

O	kararla	yola	çıkarak	sonunda	ceza	olarak	da	“6	sene	uygun	mu?”	diye	iki	taraflı	olarak	da	

uzlaştık.	Onun	üzerinden	de	tuttu,	hiçbir	şekilde	bir	sorun	olduğu	zaman	bana	bildirilmek	

üzere	diye	güven	ilişkisinden	şey	yaptık.	Çocuk	herhangi	bir	şekilde	o	mutabakat	üzerinden	
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öğlenden	sonraları	gitti	cezasını…	Oma	dedi	artık	ona,	Oma	ile	birlikte	tuttular	alışverişini	

yaptılar,	birlikte	çay	içtiler	daha	sonra	ve	dostlukları	şimdiye	kadar	hala	devam	ediyor.	En	

son	iki	sene	önce	gittiğimde,	o	yaşlı	arkadaş	vefat	ettiydi	ama	öbürü	hala	onu	oma	diye	

hatırladı.	Şimdi	bu	bir	ilişki	ve	duygudur	aynı	zamanda.	Yani	çocuk	dediğimiz	olay,	“vurdu	

mu	oturtmak”	demek	değil.	Mesela	böyle	bir	süreçte	söylediğim	maddelerden	bir	tanesi	

İsviçre’deki	 ceza	 kanununda	maksimum	bir	 sene	hapis	 cezası	 var.	 Bizim	 karşılaştığımız	

olayda	 önemli	 olan	 mükerrer	 suç	 dediğimiz	 kavram	 vardır,	 o	 bizim	 için	 önceliklidir.	

Mükerrer	 suç.	 Çünkü	 biz,	 genelde	 genel	 uygulamayı	 çok	 seviyoruz.	 Biz	 genel	 sorunlar	

üzerinden	bakarak	da	sanki	sorunu	abartıyoruz	da.	Bir	çocuk,	özellikle	çocuklara	bakıldığı	

zaman	kriminoloji	pek	bizde	yok,	 	çocuklar	tekrar	suç	 işlemez.	Ve	yapılmış	bir	ölçek	de	

vardır,	işleyen	herhangi	bir	şekilde	yarı	suçun	yarısına	yüzde	ellisinin	yüzde	onu	yahut	da	

on	beşi	mükerrer	ediyorsa,	devam	ediyorsa,	orada	bir	çekirdek	grup	dediğimiz	bir	grubun	

yönetimi	önemlidir,	beceride	 teknik	uygulamada	o	özellikler	aranır.	Ben	mesela	benim	

başvurduğum	yahut	da	bu	kapsama	girmiş	olarak	çalışmada	bir	sosyal	çalışmacı,	tekrar	

mükerrer	 suç	 kapsamına	 giriyorsa,	 aslında	 benim	 kusurumdur,	 çocuğun	değil.	 Ben	 asıl	

bunu	 sorgulayarak,	 bunun	 üzerinden	 böyle	 bir	 yaklaşım	 üzerinden	 giderim.	 Şimdi	

dolayısıyla	 böyle	 bir	 uygulamada	 bakıldığı	 zaman	 aslında	 yapısal…	O	 yüzden	 diyorum	

ben,	Türkiye’deki	şu	uygulama	aslında	ta	Türk	medeni	kanunu	üzerinden	giden	ve	buna	

dayalı	 olarak	 yapısal	 sorun	 dediğimiz	 olayı	 çözemediğimiz	 için	 bunu	 bu	 şekilde	 hala	

problemi	 çözemeden	 aynı	 şekilde,	 nevi	 şahsına	münhasır	 dediğimiz	 bir	 olay	 içerisinde	

çocukların	korunması	diye	bir	konudan	bahsediyoruz.		Dolayısıyla	ne	çocukların	geleceğini	

doğru	dürüst	perspektifini	koyamıyoruz,	e	bir	taraftan	oluşan	mağdurlarla	nasıl	yapacağız?	

Ama	bir	sorun	varsa,	uygun	araç	ve	gereçleri	kullanırsınız.	Bakın	o	çalışmada	icrayla	ilgili	

bilmem	neye	baktığım	zaman	örneğin	nafaka	avans	sistemi	diye	bir	uygulama	vardı,	hem	

İsviçre	hem	Almanya’sında…	Basittir.	Bir	şahıs,	nafakayla	ilgili	problemi,	 ihtilafı	çözmek	

istiyorsanız,	 zaten	 gençlik	 dairesinden	 gelen	 şeyle,	 çocukla	 ilgili	 riski	 yüksek	 gördüğü	

anda	 bununla	 ilgili	 mahkemede	 ayrı	 ekstradan	 tartışmaya	 gerek	 yok.	 Dava	 üzerinden	

mekanizma	gider.	Orada	karşı	taraf	muhakkak	sosyal	dairedir.	Taraflar	arasında	herhangi	

bir	şekilde	muhatap	aramaya	gerek	yok.	Bu	tip	araçlar,	senelerden	beri,	yarım	asırdan	beri	

var.	Dolayısıyla	ben,	özellikle	bu	kısa	sürede	aslında	gençlik	bu	mevcut…	Çocuk	adalet	

sistemi	dediğimiz	olay	aslında	ben,	gençlik	hep	çocuk	adalet	sisteminden	bahsetmiyorum,	

gençlik	 adalet	 sisteminden	bahsediyorum.	Çocuk	da	 çünkü	böyle	bir	 adalet	 sistemiyle	

ilgilidir.	 Hiçbir	 şey	 burada	 yaşayanlar,	 yetişenler,	 çocuklarını	 nasıl	 unuttular?	 Nasıl	

unutuyorlar?	Yani	bunlar	hiç	afallamadılar	mı,	düşmediler	mi?	Hiçbiriniz	buradan	çalmadı	

mı?	Nasıl	unuttunuz?	Ya	bu	kadar	mı	kendinize	zalimsiniz!	Yani	bu	kadar	mı	unutkansınız!	

Şimdi	bu	duyguyu	da	yok	ettiğiniz	zaman	zaten	o	çocukları	da	yani	mal	olarak	görürsünüz,	

mülk	olarak	görürsünüz.	Ama	İsviçre	medeni	kanununun	en	büyük	özelliği	çocukla	ilgili	bu	

düzenlemenin	dayanağı	çocuğu	mülkten	kopar.	Mülk…	Toplulukla	ilgili	bir	inanç	üzerinden	

giden	 topluluktaki	 çocukların	 çocuklarını	 kurtarmak	 amacıyladır,	 özgürlük	 yurttaş	 için,	

çocuklar	için	en	güzel…	Atatürk’ün	de	bu	medeni	kanunla	ilgili	vermiş	olduğu	hediyenin	

en	büyük	özelliğini,	biz,	hala	onun	anlamını	hala	pek	taşıyamadık	galiba.	Aslında	daha	bir	

çok	konular	var.	Ama	süre	kısıtlı,	ondan	sonra	herkes	yoruldu.	Ama	23	Nisanlarda	inşallah	

her	 sene	 de	 bunu	 sık	 sık	 değil,	 çözümleri	 nasıl	 bulacağımızı	 bilerek	 ve	 bir	 şekilde	 bu	

yapılmış	şeyleri	tekrarlamak	üzere	amasız	falan	bazı	sonuçları	netleştirmemiz	bizim	için	

daha	önemli	diye	düşünüyorum.	Sabrınıza	teşekkür	ediyorum.	

	 Av.Aydın	Özcan:
	 Soru	cevap	kısmına	geçiyoruz.	Evet,	buyurun.
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 Soru:
	 Teşekkür	 ederim.	 Şimdi	 koruma	 altındaki	 çocuklarla	 ilgili	 bahsettiğiniz	

uzlaştırmada	 koruyucu	 ailede	 olan	 çocuklar	 var.	 Ve	 kurumun	 koruma	 altına	 aldığı	

çocuklar,	aslında	temsiliyetsiz	çocuklar,	yani	vasi	ataması	yapılmıyor	her	çocuğa.	Koruyucu	

aile	girişinde	de	bir	koruyucu	aile	yasasıyla	 ilgili.	Buradaki	sistem	nasıl	olacak?	Örneğin	

koruyucu	aile	gelse	ve	ben,	işte	bin	lirayı	ödemek	istiyorum,	kabul	ediyorum,	dese.	Böyle	

bir	şekilde	bu	koruma	altındaki	çocuklarla	 ilgili	uzlaşma	sistemi	sağlayabilir	miyiz?	Yani	

koruyucu	aile	çocukları	için	bunu	yapabilir	miyiz?

 Savcı	Nihal	Fındık:	
	 Şimdi	konuşmada	da	kısaca	bahsetmiştim.	Yasada	buna	ilişkin	hiçbir	düzenleme	

yok.	 Tek	 tarif	 kanuni	 temsilcisi	 veya	 yasal	 temsilcisi	 diyor.	 Şimdi	 koruyucu	 ailedeki	

çocuklarla	ben,	uygulamada	hiç	gelmedim.	Ama	bir	koruyucu	ailenin	çocuğu	bu	şekilde	

sınıf	 arkadaşına	 herhangi	 bir	 eylemde	 bulunsa	 ve	 koruyucu	 aile	 olduğunu	 biliyorum.	

Çünkü	 belgesi	 bulunuyor.	 Bu	 olduğu	 sürece	 ben,	 kendim	 İzmir	 uygulamasında	 bunları	

uzlaştırırım.	Çünkü	sonuçta	suça	sürüklenen	çocuk	lehine	bir	şey	ve	çocuk,	fiilen	koruyucu	

aile	olarak	onların	yanında	kalıyor.	Evet,	Başkanım	da	burada	yasaya	çok	uygun	olmamakla	

birlikte	sonuçlandırmak	lazım.Çünkü	çocuk	lehine.	Burada	çocuğumuz	SSÇ…	Arkadaşının	

işte	burnunu	kırmış.	Ebeveyni	diyor	ki,	benim	üç	yıldır	korumamda,	koruyucu	ailesiyim.	

Tamam,	yanlışlık	olmuş.	Ben,	üç	bin	lirayı	mağdurun	kendisine	takdim	ediyorum.	Uzlaşıyor	

musunuz?	Tabi	ki	koruyucu	aile	biz,	uzlaşırız,	çünkü	çocuğumuzun	lehine	bir	faaliyet	değil.	

Ben,	bunu	kabul	ediyorum.	Ama	şimdi	yasal	dayanağı	da	henüz	olmadığı	 için	biz,	bunu	

çocuk	lehine	kabul	ediyoruz.	Artı	çok	da	yasaya	aykırı	olduğunu	düşünmüyoruz	değil	mi	

Timur	Hocam?	

	 Prof.Dr.Timur	Demirtaş:
	 Tabi	 burada	 uzlaştırma	 sonucunda	 belirlenen	 edimin	 kimin	 tarafından	 yerine	

getirileceği	önemli.	

	 Savcı	Nihal	Fındık:	
	 Çocuğun	 koruyucu	 annesi,	 parayı	 ödüyor	 gözümüzün	 önünde.	 Çocuğu	

borçlandırmıyor	yani.

 Prof.Dr.Timur	Demirtaş:	
	 Tamam,	eğer	öyleyse…	Ama	ileriye	bırakılmış	bir	edim	söz	konusuysa…

 Savcı	Nihal	Fındık:	
	 İleriye	 yönelik,	 hayır,	 onları	 kabul	 etmiyoruz.	 Yani	 dolayısıyla	 yasal	 temsilcinin	

yerine	koruyucu	aileye	geçiyor…Şimdi	Hocam,	biz,	tabi	bunları	çok	pratik	yaptığımız	için,	

bu	tür	edimleri	zaten	kabul	etmiyoruz.	Çünkü	diyoruz	ki,	bu	ileride	bu	icraya	konulabilme	

kabiliyeti	 olması	 lazım.	 Şimdi	 altı	 ay	 sonra	 bir	 sıkıntı	 oldu.	 Altı	 aylık	 bir	 edim	 yaptınız,	

koruyucu	aile,	koruyucu	aile	olmaktan	çıkar.	Bu	edimi	icraya,	ilanlı	icra	gibi	çünkü.	Edim	ifa	

edilme	kabiliyeti	var	uzlaşma	raporlarının.	O	aşamada	ilk	infaz	kabiliyetinde	sıkıntı	olur,	

velisi	değil,	vasisi	değil,	artık	koruyucu	ailesi	de	değil.	Şimdi	mağdur	olan	taraf	nasıl	bunu	

icraya	 koyar.	 Biz,	 uygulamada	diyoruz	 ki	 bunu	böyle	 kabul	 etmeyelim.	Nakit	 ödüyorsa	

ödesin	kardeşim	Ödemiyorsa,	özür	edimine	yüklenin	arkadaşlar,	diyoruz.	Veya	bin	liraya	

indirin	arkadaşlar	şeklinde.	Bu	şekilde	uzlaştırıyoruz.	Yani	uygulamada	bunun	çok	büyük	

sıkıntısıyla	 karşılaşmadık.	 Bilhassa	 hocam	 çocuklar	 söz	 konusu	 olunca	 yine	 insanlar	 ne	

kadar	 taş	 kalpli	 olsa,	 iletişim	 iyi	 kurulabilmişse,	 böyle	 bir	 yumuşama	 oluyor	 öyle	 veya	
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böyle.	O	şekilde	halletmeye	çalışıyoruz.	Dediğinizi	yapmıyoruz.

 Konuşmacının	Cevabı:	
	 Şimdi	aslında	bugünkü	konuşmaları	dinleyince	aslında	bu	her	ne	kadar	uzlaştırma	

kurulu,	bir	ceza	kuruluysa	de	aslında	tamamen	neredeyse	aile	hukuku	bulaşması	olduğunu,	

dolayısıyla	 da	 bunun	 tamamen	 onlarla	 birlikte	 yapılacak	 çalışmalarla	 yürütülmesi	

gerektiğini	anladık.	Mesela	şimdi	burada	arkadaşımız	sordu,	koruyucu	aile,	diyor	mesela	

koruma	altına	alınma,	diyor.	Şimdi	bunlar	yapıldığı	takdirde	kişilerin	fiili	ehliyetleri	ne	olur	

konusunu	bilmek	lazım.	Mesela	bir	kişiyi	koruyucu	kurum	koruma	altına	alınması	halinde	

velayet	konusunda	herhangi	bir	değişiklik	olmaz,	yasal	temsilcileri,	aynen	o	görevlerine	

devam	 eder.	 Mesela	 kurum	 müdürü,	 kurumun	 tüzel	 kişiliği	 hiçbir	 zaman	 onun	 yasal	

temsilcisi	 değildir,	 koruyucu	aile	onun	yasal	 temsilcisi	 asla	değildir.	 Şimdi	üstadım	hep	

nerede	yasadışı	bir	şey	vardır,	değil	mi	Timur	Hocam,	değil	mi	Timur	Hocam…

 Cevap:	
	 Bize	dönerken	onay	aldıklarının	tümü	de	yasa	dışı	olduğunun	kendi	de	farkındadır.	

Timur	hocayı	suç	ortağı	yaptık…

 Cevap:	
	 Ben,	 şunu	anladım	sizi	dinlediğimden,	 ‘biz	parayı	 alalım	bir	 şekilde	de,	 kimden	

alırsak	alalım,	o	önemli	değil’	modundasınız.	Beyefendi	zaten	 ‘ileriye	ertelemeli	olursa	

ne	olur’	deyince,	o	tür	hiç	açmaza	girmeden,	biz	birinden	alalım	hadi	koruyucu	aile	olsun,	

isterse	mahallenin	kasabı	olsun.	O	itiraz	bitsin	de	ne	şekilde	olursa	olsun.	Mesela	bir	de	

benim	burada	üstadımı	da	dinlerken	de	onur	duydum.	Şimdi	esasında	bizim	İsviçre’yle	de	

vesayet	hukuku	bağlamında	da	hiçbir	bağımız	kalmadı.	Şimdi	İsviçre’de	bugün	itibariyle	

mesela	yasal	danışmanlık	diye	bir	kurum	yok;	İsviçre’de	artık	vasilik	diye	bir	kurum	yok.	

Dolayısıyla	İsviçre	medeni	kanunu,	Türk	medeni	kanununun	vesayet	hukuku	bağlamında	

kaynak	kanun	olma	özelliğini	de	yitirmiştir.	Şimdi	 İsviçre’de	sadece	kayyımlık	var,	 sekiz	

çeşit	kayyımlık	koymuşlar,	bütün	işleri	onunla	götürüyorlar.	Nasıl	bir	de	buradaki	mesela…	

Aslında	her	biri	çok	önemli	şeyler.	Ortak	velayetin	kullanılmasını	söyledi,	evli	çiftler	bugün	

ortak	velayet	kullanıyor.	Biriyle	irtibat	kuruyoruz	diyor.	Deminki	örnekte	velayet	babada,	

fiilen	annede	kalıyor,	fiili	durum	başka.	Bu	gibi	hallerde	ben,	bunu	şimdi	boşanma	halinde	

de	ortak	velayet	söz	konusu	olduğu	 için	onda	da	sıkıntı	çıkarılacağı	konusunda	asla	da	

bir	kuşkum	olmadığı	için,	mesela	kendim	bir	paylaşım	yaptım,	milli	eğitim	bakanına	açık	

mektup	 diye	 yazdım.	 Yani	 çünkü	 onda	 diyecekler	 ki,	 ‘ya	 siz	 boşanmışsınız’.	 Velayetin	

ortaklığı	birinci	planda	olmasına	rağmen	onlar	boşanmışlığı	birinci	plana	alacak.	Velayet	

bağlamında	aslında	evlilik	devam	ediyor	gibi.	Aslında	boşanma,	onların	kendi	aralarındaki	

boşanma.	Çocuktan	boşanma	kavramı	yok	ki.	Ama	milli	eğitim	bunu	okul	müdürlükleri	

gidecek	ki	“baban	da	gelsin”,	e	baba	Şırnak’ta	operasyonda	nerede	gelecek?	Çocuk	aşı	

olamayacak,	bir	geziye	katılamayacak	vesaire.	Ben	dedim	ki,	bunu	şimdiden	bir	genelgeyle	

engelleyin,	bugün	itibariyle	ortak	velayet	var,	benim	de	iki	tane	çocuğum	var,	ben	bugüne	

kadar	iki	tane	çocuğumla	ilgili	ne	bir	veli	toplantısına	katıldım,	ne	bir	kayıt	işlemi	yaptırdım,	

ne	aşısı,	hiçbir	şeyini	yapmadım,	benim	hepsini	eşim	yaptı,	yani.

 Cevap:	
	 Yani	ben	kitap	yazıp	konuşma	yaptım.	Meşguldüm	çünkü.

 Cevap:	
	 Tamam.	Şimdi	orada	ben,	bunu	örnekledim,	dedim	ki	burada	hiçbir	zaman	okul	
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müdürü	eşim	kaydederken,	eşiniz	de	gelecek,	demedi.	Aynı	şeyi	onlara	da	demeyin,	dedi,	

yani	 ortak	 velayet	 konusunda	bu.	 Sizin	mesela	 yönetmelik	 takıntınız	 olmuş	gördüğüm	

kadarıyla,	o	da	böyle	katılmıyorum,	onu	hiç	beklemeyin	de	şu	anlamda…

Yapıyoruz	zaten.

 Cevap:	
	 Sizi	 de	 çok	 seviyorum,	 şimdi	 eleştireceğim.	 Kızmayın	 bana.	 Şimdi	 yönetmelik	

kanununa	 aykırı	 olanlar	 zaten.	 Mesela	 feragat	 halinde	 “canım	 siz	 kaldırıverin”	 	 diye	

hakimlere	 yönelik	 bir	 yönetmelik	 hükmü	 çıkardılar.	 Bir	 müddet	 biz	 de	 uyguladık	 ama	

ondan	sonra	dedik	ki	“ya	kanuna	aykırı	yönetmelik	olmaz”.		Bu	sizin	dediklerinizin	tümünün	

yönetmelikle	değil	de	kanunda	düzenlenmesi	gerekiyor.	Eğer	bu	yolu	açarsanız	yönetmelik	

idari	 bir	 tasarruftur,	 yürütme	 hele	 bu	 son	 gelen	 sistemden	 sonra	 tek	 renkli	 artık	 bir	

yürütme	de	söz	konusu	olduğu	için	yasama	erkinin	çıkardığı	her	kanunu	yönetmeliklerle,	

idari	 faaliyetlerle	 uygulanamaz	 hale	 getirir.	 Sizin	 bu	 temennilerinizin	 tümünün	 kanun	

içerisinde	 düzenlenmesi	 gerekir.	 Yönetmelik	 olsa	 dahi	 bunu	 uygulayamazsınız.	 Bir	 de	

şeyi	de	hani	siz	onu	kesinlikle	kastetmediniz	de	onu	ben,	söylemezsem	içim	rahat	etmez;	

ben	şiddete	sıfır	 toleransla	hayatımı	yaşadığım	 için.	Mesela	bu	“şiddeti	abartmayalım”ı	

ben	çok	sevmiyorum,	sizi	de	çok	seviyorum	onu	söyleyeyim	kızmayın	bana.	Böyle	hani	iki	

şaplak	gibi	böyle,	yok	arkadaş	vurmayacaksın,	çocuksan	çocuksun.	

	 Sizin	onu	kastetmediğinizden	asla	şüphem	yok	ama	hani	ben,	bu	tür	inancın	bile	

oluşmasını…	Ya	iki	tane	vuruvermiş,	iki	camı	kırıvermiş	gibi…	Çünkü	biz	bunu	yaptığımız	

an	işte	“koydum	mu	oturttururum”		noktasına	kadar	işi	götürüyor.	Çünkü	herkesin	ölçüsü	

farklı	oluyor.	Onu	demediğinizden	de	yüzde	yüz	eminim.	Bir	de	ülke	olarak	da,	şimdi	ne	

yapmışız	beyefendinin	 söylediği,	 İsviçre	ne	 yapmış;	 savcılığı	 bile	 ikiye	böldü.	Ne	demiş	

gençlik	 savcılığı	 diye	 bir	 kategori	 koymuş.	 Gençlik	 dairesi	 diye	 bir	 daire	 kurmuş.	 Ne	

diyor,	1940’ları	söylüyor,	düşünün,	ikinci	dünya	savaşı	bile	olmamış.	Bizde	bakanlığı	bile	

yeni	kuruluyor,	 çocuk	mahkemesi	denilen	şey	yeni	oluyor.	Esasında	var	ya	bizim	bütün	

hayatımızı	 çocuklar	 üzerine	 kurmamız	 lazım,	 bizim	 çocukları	 ciddiye	 almamız	 lazım,	

çocuğu	yapılan	yatırım	da	en	büyük	yatırım.	Siz	şimdi	soru	sorun.

 Nihal	Fındık:	
	 Teşekkür	 ederim.	Çok	özür	 dilerim,	 şimdi	 yönetmeliği	 önemsememizi,	 az	 önce	

ben,	 burada	 bir	 eksik	 şey	 de,	 ben	 de	 yanlış	 söylemiş	 olabilirim.	 Yasanın	 bu	 sorunları	

çözerek	çıkması	konusunda	toplantılara	katıldığımızda	ama	kabul	görmediğini	ve	böyle	

çıktığını	 iletmiştim.	 Hani	 orada	 bir	 sıkıntı	 yok	 ama	 yönetmeliği	 şöyle	 önemsiyorum.	

Çünkü	ücret	ödenmesi	var,	 	uzlaşmacıların	çok	sık	dosyaların	dağıtımı	konusunda,	nasıl	

dağıtılacak,	yani	o	yönetmelik	bizim	 için	şu	an	el	yordamıyla	yaptığımız	bir	çok	şeyi	de	

açıklayacak	ama	bu	sorunu	çözemeyecek	tabi	ki.	Onu	başlangıçta	onun	için	vurgulamak	

istemiştim.	Yani	sahada	olmayınca,	sahadakiler	de	dinlenmeyince	yasa	aksak	çıktı	diye.	

Yoksa	yönetmeliğin	bizim	velayete	ve	kanuni	temsilcilere	ilişkin	sorunu	çözemeyeceğimizi	

biliyorum.	En	baştaki	eleştirim	de	oydu.	Hani	dinlenmedik	ve	böyle	çıktı.	Şu	anda	biz,	bunu	

el	yordamıyla	çözmeye	çalışıyoruz.	Ve	icazet	almamın	sebebi	de	oydu,	çünkü	yönetmelik	

bu	sorunu	çözmeyecek.	Ben,	kamuoyu	oluşturmaya	çalışıyorum,	yani	biz,	yasaya	aykırı	bir	

şey	yapmıyoruz	diye…

	 -Anladım	sizi,		Nihat	Bey,	siz	de	kısaca	cevaplarsanız.

 Nihat	Tarımeri:	
	 Pardon	bu	işte	hep	dediğim	bardak	bardaktır.	Orada	baktığın	zaman	senelerden	
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beri	 uygulanmış	 bir	 uygulama	 var,	 sorumlu	 sigortası.	 Sorumluluk	 sigortası,	 ine	 olursa	

bireyin	sorumluluklarıyla	 ilgili	evde	bile	camınızı	kırdı	veyahut	herhangi	bir	 şey	olduğu	

zaman	zararla	ilgili	bir	şey	karşınızda	sigortadır	muhakkak.	Prim	ödenir,	onun	üzerinden	

diyelim	ki	böyle	bir	olay	olsa	bile	kişiler	arasında	bir	 ihtilafa	 ilgili	bir	şey	olduğu	zaman	

otomatikman	devreden	şeyini	gönderirsiniz,	karşılıklı	sigorta,	 ilk	önce	orada	halloluyor.	

Ödemeyle	ilgili	böyle	problem,		senelerden	beri	unutulmuş	bazı	konular.	Daha	hala	umutlu	

da	değiliz.	O	açıdan	dedim	ben.	Yani	 sorumluluk	 sigortasını	belki	bu	 şekilde	gündeme	

gelirse	belki,	ayrı	bir	dal	altına	dönüşürse	sigortada,	belki	bir	yirmi	sene	sonra	falan	bu	

sorunu	gidermiş	oluruz.	

 Aydın	Özcan:
	 Evet,	ikinci	soruyu	alalım	ama	kısa	olsun	sorular.

 Soru:	
	 Teşekkür	 ediyorum	 benim	 sorum	 kısa.	 Şimdi	 çocukların	 temsiliyetsizliği	

konusunda	hemfikir	olduk.	Birçok	çocuk	var,	özellikle	adalet	sisteminin	içine	girdiğimde…	

Temsiliyetsiz	çocuklarla	ilgili	de	şöyle	bir	sorunumuz	var,	haksız	fiile	maruz	kaldıklarında	

ya	da	devletin	idari	olarak	tazmin	etmesi	gereken	fiillere	maruz	kaldıklarında	bir	tazminat	

davası	 açmaları	mümkün	olmuyor	 yaşları	 küçükken.	Ama	 zaman	aşımı	 süresi	 işliyor	bu	

arada.	 Yani	 çocukların	 çocukluk	 çağında	 maruz	 kaldıkları	 haksız	 fiillere	 karşı,	 maddi	

manevi	tazminat	davasını	reşit	olduktan	sonra	açabilmeleri	için	mevzuatımızda…	Yani	bu	

konuda	ne	düşünürsünüz?	Çocukluk	döneminde	zaman	aşımına	uğramış	olan	haklar.

 Cevap:	
	 Yani	bu	yasal	bir	düzenlemeyle	ilgili…	Yalnız	çocukların	hiçbir	vakit	yani	temsilcisiz	

kalma	diye	bir	kavram	yok	esasında.	Neden	yok	biliyor	musunuz?

 Cevap:	
	 Ben	 ona	 cevap	 vereceğim	 işte	 kalmayacağını	 anlatacağım	 şimdi.	 Mesela	 anne	

baba	trafik	kazasında	ölür	değil	mi,	o	an	o	saniye…	Yok,	onu	demeyeceğim	ben	örnek	

vereceğim.

 Soru:	
	 Yani	şeyler,	anne	baba	var,	var	ama	manen	ya	da	fiilen	terk	edilmiş	bir	çocuk	var	ve	

hiçbir	kimse	sahip	çıkmıyor.	Yani	örneğin	eve	gidiyor	ama	anne	baba	uyuşturucu	bağımlısı	

ya	da	öğretmenler	örneğin,	işe	gelip	gidiyorlar	ama	çocuğun	durumuyla	ilgili	herhangi	bir	

işlem…

 Cevap:	
 Sizin	 örneğinizden	 gidelim	 o	 zaman,	 siz	 de	 öyle	 ikna	 olun.	 Anne	 baba	 yaşıyor,	

ortada	 yok.	 Bu	 halde	 de	 temsil	 sorumluluğu	 yok	 çünkü	 velayet	 ikisinde.	 Temsil	

sorumluluğu	 yok,	 velayet	 onlarda.	 Kaldırılmadığı	 sürece	 bunlar	 temsilcidir.	 Yani	 o	 fiili	

durum	ayrı	 bir	 şey,	 hukuki	durum	ayrı	 bir	 şey.	 İşte	ben,	 fiili	 durumu	anlatacaktım.	Her	

ne	şekilde	ulaşılamıyor,	ediyorsa,	bir	de	temsil	kayyımlığı	diye	bir	kavram	var,	orada	ona	

bir	temsil	kayyımı	atanabilir.	Mesela	der	ki	anne	baba	kayıp,	yıllardır	ortada	yok,	velayeti	

de	 kaldırılmamış,	 gaiplik	 kararı	 da	 verilmemiş.	 Belirli	 bir	 işi	 yapmak	 üzere	 ona	 temsil	

kayyım	atıyor,	şu	davayı	açması,	şuradaki	parayı	çekmesi	gibi.	Yani	onun	hukuki	yolu	var,	

dolayısıyla	hukuki	anlamda	hiçbir	çocuk	temsilcisiz	kalmaz,	onu	söylüyorum.	Dediğim	gibi	

zaten	neden	kalmaz;	doğduğu	an	kalmaz,	doğduğu	an	bile	velayet	annenin	cebindedir.	
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Yani	dünyaya	çıktığı	an	bile	yasal	temsilcisi	vardır.	Artı	dediğim	gibi	temsil	kayyımı	yoluyla	

o	iş	hallolabilir.	Diğer	dediğiniz	konu,	yasama	faaliyetiyle	ilgili,	o	bizim	için	uzmanlık	dışı.

 Av.Aydın	Özcan:	
	 Evet	başka	soru	alalım.	Öncelikle	kadın	arkadaşımız.

 Soru:	
	 Aslında	 uzlaştırma,	 hep	 bir	 ayağı	 sakat	 çıktı	 Türkiye’de.	 Çünkü	 çocuk	

uzlaştırmasında	çok	özel	bir	düzenleme	yok.	Suçun	kapsamını	biraz	genişletiyor	ama	Nihat	

hocam	da	söyledi,	aslında	bizim	derdimiz	çocuğun	yaptığı	 fiilinin	anlam	ve	kötülüğünü	

anlasın	ve	pişman	olsun.	Tek	başına	özür	dilemekle	olmuyor,	bir	yaptırım	olması	gerekiyor	

karşısında.	Başka	bir	yolunuz	var	mı?	Yani	özür	diletme	ve	para	ödetme	dışında.	Velisinin	

ödediği	para	çocuğun	davranışını	kolay	kolay	değiştirmeyebilir.	Hani	özür	belki	ama	asıl	

onun	 işte	dediği	altı	ay	boyunca	alışverişini	yapıyor,	bunu	sürekli	 yaşıyor,	 yani	 seçenek	

yaptırımlarına	benzer	bir	şey	mümkün	müdür?		Bunu	sormak	istiyorum.

 Cevap:	
	 Şimdi	böyle	bir	kararı	verirken,	bir	yatkınlık	daima	risk	üzerinden	bakılır.	Herhangi	

bir	şekilde	yatkınlık	aranırken,	o	çocuğun	perspektifi	bunu	belirler.	Ve	bunu	bir	mahkeme	

yahut	 da	 uygulama	 dediğimiz	 bir	 sürece	 girildiği	 zaman	 da	 bir	 raporlama.	 Bunun	

içerisinde	 bütün	 herhangi	 bir	 tedbire	 	 veya	 herhangi	 bir	 şekilde	 yaptığınız	 zaman	 ana	

babanın	bir	kere	görüşünü	mutlaka	alırız,	muhakkak	olarak.	Artı	ona	dayalı	olarak	yapmış	

olduğu	davranış	ve	bir	tedbir	gibi	bir	önlem	girdiği	zaman	hangi	riskler	olabilecek,	onu	

düşünüyoruz.	Mesela	her	olay	travma	değildir.	Bazen	alışkanlığa	dönüşür.	Bir	de	suçun	

niteliği	bizim	 için	önemli	değildir,	 suç	hiç	önemli	değil.	Bizim	amacımız	bir	daha	 tekrar	

gelmemesidir.	Gelmemesi	üzerinden	gidip,	mesela	bazı	örnek	vereyim	ben	size.	Diyelim	

ki	motor	 hırsızlığı,	 gayet	 olağandır.	 Bir	 defa	 denemiştir.	 Bir	 daha	 ona	 bakıyorsunuz,	 o	

perspektif	içerisinde	bir	de	yaşadığı	sosyal	alanı	da	biliyorsanız	şayet	gerek	yoktur.	Ama	

olmadık	bir	şeyde	küçük	bir	suçtan	gelmiştir.	Ama	gri	alan	vardır.	Gri	alanı	hissediyorsanız	

veyahut	da	orada	bir	yatkınlık	varsa,	illa	bununla	ilgili	somut	suç	olmasına	gerek	yok.	Risk	

üzerinden	baktığınız	zaman	her	türlü	önlemi	dört	seneye	kadar	eğitim	yardımı	dediğimiz	

kolay	 biçimde	 kullanabileceğimiz	 bir	 yetkidir	 bu.	 Hapis	 cezasını	 dediğimiz	 zaman	 da	

maksimum	bir	senedir.	Yani	buradaki	olayı	kişinin	özelliği	bunu	belirleyecek.	Yani	tutup	

da	tarifin	üzerinden	değil,	o	bir	zaten	zanaatkarla,	sanatkarlık	arasındaki	fark	da	budur.	

Oradaki	yetkinlik	ve	beceri	ne	kadar	şeyse,	konuya	o	kadar	hakim	olduğunuz,	o	kadar	size	

tekrar	geri	dönüp	dönmediği	belirler.	O	yüzden	reçete	veremezsiniz.	

 Av.Aydın	Özcan;	
	 Sayın	İrfan	Okur’a	verelim.	Yargıtay	Onursal	üyemiz.

 İrfan	Okur:	
	 Teşekkür	ederim.	Soru	sormuyorum	da	savcı	hanım	şunlara	bir	açıklık	getirmek	

istiyorum.	Aslında	kısmen	Ömer	Bey	değindi.	Şimdi	sizin	söylediğiniz	çocukla	ebeveynler	

arasında	 yani	 yasal	 temsilciler	 arasında	 iletişim	 kurulamaz,	 durumunda	 onlara	 çocukla	

yasal	 temsilciler	 arasında	 çıkar	 çatışması	 vardır.	 Çıkar	 çatışması	 olunca	 temsil	 kayyımı	

denir.	Temsil	kayyımı	hangi	durumlarda,	çıkar	çatışması	olduğu	zaman	sadece	Ömer	beyin	

dediği	gibi	 tekildir.	Siz	de	 iletişim	kuramadığınız	zaman	tedbir.	Önlem	hukuku,	medeni	

usul	hukukunda	değil,	çekişmesiz	yargı	işidir	bu.	Orada	herkes	ilgilidir.	Savcılık	da	ilgilidir.	

O	nedenle	sulh	mahkemesine	başvurarak,	böyle	bir	durumda	ister	edimli	uzlaşma	olsun,	

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı



146

ister	 edimsiz	 uzlaşma	olsun,	 başvurarak,	 onu	 alıp,	 oradan	 sulh	mahkemesinden	 temsil	

kayyımını	alıp,	o	eksikliği	gidermeniz	gerekir	diye	düşünüyorum.

 Savcı	Nihal	Fındık:	
	 Başkanım,	o	doğru	da,	bu	bu	kadar	uzun	bir	süreçti,	tüm	hukukçuların	işi	başından	

aşkın.

 İrfan	Okur:	
	 Yok,	tebligat	yapılmayacak.	

 Savcı	Nihal	Fındık:	
	 Hukuken	haklısınız	Başkanım.	Ama	yani	bu	işlemi	uzun	süre	işletmeye	başladığınız	

anda	 dosyanın	 bize	 geri	 dönüşü,	 yani	 onun	 birinin	 bulunması	 kararının	 verilmesi,	 bize	

gelmesi,	gitmesi.

 İrfan	Okur:	
	 Çocuğun	yararına	değerlendirmesini	bence	savcılık	makamı	yapar.

 Savcı	Nihal	Fındık:	
	 Ama	biz,	bunu	işte	böyle	değerlendiriyoruz.

 İrfan	Okur:	
	 Doğru	değil	o.

 Savcı	Nihal	Fındık:	
	 Annesi	var,	annesiyle	yaşıyorum.

 İrfan	Okur:	
	 Sorumluluk	doğabilir,	hukuki	sorumluluk	doğabilir.	Bence	bu	yolu	 izlemelisiniz.	

Sorumluluktan	kaçınmak	değil.	Mümkünse	dava	açılır	ama…

 Savcı	Nihal	Fındık:	
	 Annenin	yanında	fiilen…

 İrfan	Okur:	
	 Açabilirler.

 Savcı	Nihal	Fındık:	
	 Başkanımın	 söylediği	 gibi	 geldi,	 yine	 annenin	 yanında	 kalıyor.	 Velayet	 babada.	

Şimdi	çocuk…

 İrfan	Okur:	
	 Anneninkini	alırsınız,	babaya	da	ulaşamazsın,	onun	olağan	dışı	tasarruflarda	yani	

olağan	dışı	tasarruflarda	ikisinin	oluru	gerekir.

 Savcı	Nihal	Fındık:	
	 İşte	ama	biz,	bulamayınca…

 İrfan	Okur:	
	 Ama	normal	tasarruflarda	gerekmez.	Birisi	diğerini	temsil	edebilir.

 Savcı	Nihal	Fındık:	
	 Zaten	biz,	işte	anne	ya	da	babayı	çoğunlukla	buluyoruz	yüzde	doksan	dokuz	nokta	

dokuzunda,	zaten	uzlaşmada	bunu	yapıyoruz.	Ama	kurum	bakımındaki	çocuklarda	sıkıntı	

yaşıyoruz.	

 İrfan	Okur:	
	 Ama	 ileride	 hukuk	 davasıyla	 karşılaşabilirsiniz.	 Siz,	 çok	 iyi	 niyetli	 yapıyorsunuz	

ama	ileride	bunu	kötüye	kullanabilirler.

 Savcı	Nihal	Fındık:	
	 Şunu	belirteyim.	Yani	bunlarda	hiç	edim	olmuyor	zaten.

	 İrfan	Okur:	
	 Valla	edimi	de	yapabilmek	lazım.	Gerekirse	kayyım	yapabilir.	Onun	annesidir,	yani	

yasal	temsilde	de	teşmil	olunca	yapar.	Kayyım	yapar	ve	yine	teşmil	olur.	O	şekilde.
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 Av.Aydın	Özcan:	
	 Konu	anlaşıldı.	Evet,	başka	soru	alalım.	Başka	soru,	evet,	arkada	bir	arkadaşımız	

var.	

 Soru:	
	 Avukat	Şahin.	Ömer	beye	sorum	olacaktı.	Özellikle	sempozyum	konularından	bir		

tanesinde		Türkiye’de	biliyorsunuz,	medeni	kanun,	erken	evliliklere	izin	veren	bir	kanun.	

Fakat	bir	çok	uluslararası	sözleşme,	İstanbul	sözleşmesi	ve	çocuk	haklarına	dair	sözleşme,	

aslında	erken	ve	zorlayıcı	evliliklere	müsaade	edilmemesi	gerektiğini	özellikle	belirtiyor.	

Normal	 olarak	 dikkate	 alındığında,	 aslında	 gerek	 BM	 çocuk	 haklarına	 dair	 sözleşme,	

gerekse	 Avrupa	 konseyi	 sözleşmesi	 de	 var,	 çocuklara	 cinsel	 istismar,	 cinsel	 sorunlar	

konusuna	 ilişkin.	 Bunları	 vurgulama	 olanağı	 nasıl,	 bunlar	 ne	 kadar	 dikkate	 alınıyor?	

Bunların	 reddedilmesi	 gerekmez	mi?	 Erken	evlilikler	 ya	da	eğitim	davaları	 bakımından	

soruyoruz.	 Aile	 mahkemesi	 uygulamaları	 nasıl?	 Ve	 de	 erken	 evlilikler	 söz	 konusu	

olduğunda,	boşanma	noktasında	genellikle	kadın	olarak	görülüyor	çocuklar.	Kadın	olarak	

görülmesi	doğru	mudur?	Bunların	özellikle	çocukluk	evreleri,	dönemi,	buna	ilişkin	hukuki	

anlamdaki	sonuçlarını	kavrayıp	kavramadığı,	bilgi	düzeyi	dikkate	alınıyor	mu?	Direkt	aile	

mahkemelerinin	 bunu	 reddetmesi	 gerekmez	 mi,	 erken	 evliliklere	 ilişkin	 izin	 davaları	

özellikle?	 Çünkü	 BM	 çocuk	 haklarına	 dair	 sözleşme	 kapsamında	 kurulan	 çocuk	 hakları	

komitesi	çok	açık	bir	şekilde,	‘	bunlar	zararlı	uygulamalardır’	şeklinde	belirtmektedir.	Bu	

konuda	yorumunuzu	alacaktım.

 Ömer	Uğur	Gençcan:	
	 Çok	 teşekkür	 ettim.	 Şimdi	 bu	 sizin	 erken	 evlilik	 dediğiniz	 sözcüğün	 kanundaki	

karşılığı,	hakim	izniyle	evlilik	oluyor.	O	belirli	bir	yaş	grubuyla	oluyor.	O	yaş	grubundaki	

miktar	da	aslında	Avrupa	standartlarına	uygun	bir	 rakam.	Dolayısıyla	çocuk	evliliği	gibi	

kavram	bizde	yok.	Hâkim	izniyle	oluyor.	Bu	da	sizin	zannettiğiniz	kadar	çok	yoğun	uygulanan	

bir	madde	değil.	Ben,	otuz	yıldır	bir	çocuk	dairesindeyim	çünkü.	Otuz	yıllık	süreçte	mesela	

bana	senede	yirmi	sekiz	bin	iş	gelir.	Erken	evlilik	için	izin	isteme	dördü	veya	beşi	bulmaz.	Bazı	

yıl	hatta	hiç	gelmez.	Yani	o	kadar	yoğun	bir	uygulama	yok.	Hatta	ben,	yazdığım	kitaplarda	

bu	konuda	içtihat	bulmakta	aşırı	zorlanırım,	yoktur	çünkü	çok	az	uygulama.	Burada	zaten	

Yargıtay,	gerekli	hassasiyeti	gösteriyor.	Sizin	söylediklerinizin	tümüne	aynen	katılıyorum.	

Çocuk	gelinlerin	olduğu	bir	ülkede	ben	de	yaşamak	istemiyorum.	Aynı	sözcükleri	ben	de	

tekrar	ederim.	Yargıtay’ın	burada	yapabileceği	şey,	olağanüstü	koşulların	varlığı	halinde	

bu	tür	bir	evliliğe	izin	vermek.	Bunu	da	içtihatlarıyla	belirlemiş.	Yani	mesela	sırf	dedikodu	

çıkmış	olsa,	fakirlik	gibi	böyle	sıradan	sebeplerle	bu	evlenmelere	izin	verilmiyor.	Dediğim	

gibi,	 aslında	 bu	 şu	 an	 Türkiye’nin	 gündeminde	 çok	 ciddi	 bir	 sorun	 değil.	 Bizim	 zaten	

sorunumuz	evlenmeye	izin	alınması	değil,	fiilen	alınmadan	yapılmış	olanlar	sorun	kısmı.	

Ve	diğerleri	zaten	yasal	çerçevede	de	değerlendirildiği	için	öbür	kısım	da	benim	konum	

dışında,	devlet	politikasıdır.	Sorunuz	çok	güzel,	teşekkür	ederim.

 Soru:	
	 Bir	 de	 başkanım	 şunu	 söylemek	 belki	 mümkün.	 Tabi	 ki	 Yargıtay’a	 çok	 sayıda	

gelmiyor,	gelmez	çünkü	genellikle	bunlar	yüzde	doksan	dokuz	belki	kabulle	sonuçlanacağı	

için	gelmez	size.	Ama	ret’ler	gelir,	yılda	dört	tane	de	çok	normal	Türkiye	genelinde.	Çünkü	

zaten	yüzde	doksan	dokuzu	evet,	gelir.	Bunu	gelen	arkadaşlarımız	iyi	bilirler.

 Soru:	
	 Ama	gelenlerin	de,	hayır	hayır	kabul,	başvuruların	da	yüzde	doksan	dokuzun	kabulle	sonuçlandığı	

ve	kabulle	sonuçlananların	Yargıtay’a	gelmediği	için	sizde	dört	veya	beş,	onu	demek	istedim.
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 Cevap:	
	 Öyle	 bir	 istatistiki	 çalışmayı	 ben,	 bilmiyorum.	 Neden?	 Onda	 da	 şimdi	 iddialı	

söylerim	Açılan	dava	sayıları	her	sene	ilan	ediliyor.	Evlenmeye	izin	davası	kaç	tane	açıldı,	

boşanmaya	kaç	tane	açıldı?	Bunların	resmi	istatistikleri	belli…

 Cevap:	
	 Yok,	yok,	şeyi	söyleyeceğim.	Hukuka	ret	de	olsa,	kabul	de	olsa	girmesin,	Benim	

için	 başımın	 üstünde	 yeri	 var.	 Ben,	 orada	 demek	 istediğim	 şey,	 yüzde	 doksan	 dokuzu	

girmiyor.	Yani	aysbergin	ucunu	konuşmayalım,	diyorum,	aşağıda	bir	kütle	var.	Buna	ikimiz	

de	enerjimizi,	nefesimizi	tüketmeyelim.	Aşağıyı	konuşsak	daha	iyi	olur.		O	anlamda.	Esas	

aşağıda	kitle	var	yani,	biz,	ucuyla	vakit	geçiriyoruz	şu	an	yani.	

 Av.Aydın	Özcan:	
	 Evet,	buyurun.

	 Soru:	
	 Aslında	 kısmen	 katılımcı	 belirtti	 ama	 gerçekten	 aile	 mahkemelerine	 yapılan	

başvuruların	belki	de	yüzde	doksan	dokuzu	kabul	edildiği	için	ve	kimse	temyiz	etmediği	

için	Yargıtay’a	belki	bu	kadar	yansımıyor.	Sadece	yani	benim	de	yaptığım	taramada	sadece	

Yargıtay’a	şu	yönde	gitmiş,	yaşı	tutuyor	mu,	tutmuyor	mu?	Yani	on	altı	yaşını	doldurmuş,	

ret	edilmesi	gerekirken,	kabul	edilmiş,	sadece	bu	yönüyle	gittiğini	gördük.	Ama	birçok	ilde	

yaptığımız	incelemede	ayda	hemen	her	mahkeme	en	az	otuz,	kırk	tane	erken	evliliğe	izin	

davası	geliyor.	Bunda	Antalya’da	da	yapılmış	bir	çalışma	var.	Bir	sosyal	çalışma	görevlisi,	

Antalya’daki	mahkemeleri	tarıyor.	Ve	bunun	gibi	yüzlerce	başvuru	geliyor	bana,	dedi.	Ben,	

belki	emsal	olması	açısından	belki	Yargıtay	böyle	bir	karar	verebilir,	bir	tane	çıkarsa	eğer	

uluslararası	sözleşmeler	doğrultusunda	ret	edilmesi	gerekir	gibi	bir	cümle	çıksa,	belki	bu	

binlerce	davanın	ret	edilmesini	sağlayacaktır.	Bu	yönüyle	aslında	değinmek	 istemiştim.	

Teşekkür	ederim.

 Av.Aydın	Özcan:	
	 Biz,	teşekkür	ederiz.

 Cevap:	
	 Şimdi	 o	 sizin	 dediğiniz	 konuda	 bizim	 kararlarımız	 var.	 Olağanüstü	 hallerde	

verilmesi…	Şimdi	bizim	var	ya	sanki	öyle	bir	imaj	oluşuyor	ki,	yani	Yargıtay,	yeterli	karar	

vermediği	için	çocuklar	hakkında.	Çocuk	evliliği	yapmayalım,	yaratmayalım	diye	o	zaten	

bizim	sorunumuz;	ama	siz,	beni	 ısrarla	dinlemiyorsunuz	gibi	geliyor	bana.	Ya	bu	yüzde	

bir,	 bugün	Türkiye’de	 fiili	 anlamda	bırak	mahkemeyi,	 kendi	 aralarında	ben,	 İstanbul’da	

bir	 galeriyi	 ziyaret	 ettim,	 fotoğraf	 galerisiydi.	 Bu	 anlattığınız	 olayı	 üç	 karede	 fotoğraf	

sanatçısı	fotoğraflamış.	Böyle	ben,	gözlerim	yaşararak	baktım.	Ve	bunu	paylaştım.	Nasıl	

bir	 sahne	 çekmiş	 biliyor	 musunuz	 benim	 anlattığımla	 ilgili?	 Kızın	 babası,	 sattı,	 kızını	

satıyor,	sattığı	adamla	el	sıkışıyor.	Yani	fotoğraf	sanatçılığı	da	bir	yetenek...	El	sıkışıyor,	

nerede	sıkışıyor,	bir	ahırın	içinde	sıkışıyor.	Arkada	koyunlar	var.	Ve	koyunların	içinde	de	kız	

çocuğu	var.	Yani	burada	diyor	ki,	bir	hayvan	gibi	satılmayı…	Çok	güzel	fotoğraf…	İkincide	

kızı	koymuş	yanına,	 iki	 tane	de	üzerine	kızın	düşünce	şeklinde	balon	 içinde	 fotoğrafını	

yerleştirmiş.	Bir,	‘okula	giden	genç	kız,	kolunda	kitapları	ve	örgülü	saçları’.	İkinci	hayalinde	

de	adamın	yanındaki,	yaşlı	adamın	yanındaki	de	kadın	rolü	var.’	İşte	bu	iki	fotoğrafı	ben,	

konuşalım,	diyorum.	Türkiye’nin	toplumsal	gerçeğinde	nefes	tüketeceğimiz	kısım	burası.	

Zaten	hukuka	gelmediği	için…	Mesela	ben,	bu	anlamda	şeye	de	şiddetle	karşıyım.	Ben,	
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bunu	anlatınca,	konu	da	yanlış	mesela	evlilik	gibi	bir	kurumu,	boşanma	gibi	bir	kurumu	

arabuluculuğa	 bulaştırmak	 ne	 demek,	 biliyor	 musunuz?	 Ben,	 çok	 açık	 ve	 net,	 lafı	

gezdirmeden	direkt	 söyleyeyim.	Siz,	bu	konuları	 hakimin	elinden	alıyorsunuz.	Devletin	

elinden	 alıyorsunuz.	 Bu	 konuları	 devletin	 elinden	 aldınız	 mı,	 uçsuz	 bucaksız,	 nereye	

gideceğinizi	bilemezsiniz,	 çok	 tehlikeli	bir	durum.	Siz,	beni	gayet	 iyi	anladınız	değil	mi,	

yani	esas	bölüm	diğer	bölüm.	

 

 Av.Aydın	Özcan:	
	 Son	 soruları	 alalım.	 Yalnız	 kısa	 olmak	 kaydıyla.	 Durum	 tespiti	 değil	 de,	 soru	

soralım.	Buyurun.	

 Soru:	
	 Nihal	Hanımın,	çocuk	uzlaştırmacılığıyla	ilgili	kamuoyu	oluşturma	çabasında	ben,	

birebir	 yanınızdayım	Nihal	Hanım.	Çünkü	 çocuğun	üstün	 yararı.	Onun	 için	 söylüyorum.	

Çocuğun	 üstün	 yararı	 tanımının	 ne	 olduğunu,	 alt	 metnin	 ne	 demeye	 çalıştığını	

anlamadığımız	 sürece	 bu	 kadar	 zorlaştırırsak	 biz	 çocuk	 uzlaştırmacılığını	 dahi…	 Yani	

yapabileceğimiz	bir	şey	olmaz	çocuklar	için.	Annelerin,	babalarının,	yakınlarının	dahi	hiç	

mahkemelere	gelmeyen,	savcılıkla	gelmeyen	çocukların	temsilcilerine	nasıl	ulaşacağınızı	

merak	ediyorum	 işin	açıkçası.	Ve	önemli	olan	çocukları	 sistem	dışına	çıkarmaktır,	diyor	

isek	 çocuk	 ceza	 verme	 sisteminde	 amaç	 çözüm	 üretmektir.	 Şimdiki	 elimizde	 var	 olan	

çözüm	üretebilmektir,	onun	için	ben,	sizin	yanınızdayım,	mevzuattaki	eksiklikler	çocuklar	

üzerinden	giderilmez.	

 Cevap:	
	 Biz	de	zaten	aynı	şeyi	söyledik.	Bizim	dediğimiz	şey	şu.	Biz,	diyoruz	ki,	yaptığınız	

mükemmel,	sonuçta	yargılama	dışına	çıkarıyorsunuz.	Ama	burada	yapacağınız	mesela	ben,	

basitçe	önereyim,	bulunamayan	çocuklar,	hazine	avukatı	 tarafından	 temsil	olunur.	Alın	

size	bir	çözüm.	Olamaz	mı;	çözdüm	işte	sorunu.	Ve	diğeri	çok	da	basit	işte,	ben,	düşünsem,	

başka	şeyler	de	bulurum.	İrfan	beyin	söylediği	şey	şu,	bu	yarın	hukuki	sorumluluk	doğurur.	

Yasal	 temsilci	 olmayanla	 işlem	 yapıyorsunuz,	 tutanak	 düzenliyorsunuz.	 Maksadınızın	

iyiliği	değil,	önemli	hukukiliği.	Şunu	önerdim;	ulaşılamayanları	hazine	avukatı	temsil	eder,	

dersiniz.	Onun	huzuruyla	anlaşma	yaparsınız.	Belli	bir	şey.

 Cevap:	
	 Ama	bu	mesela	yasal	temsilci	tarafından	yapılır	denilen	bir	yerde,	yasal	temsilcisi	

olmayan	biri	tarafından	yapılmaz,	hukuk	için	de	hoş	bir	şey	değil.	Bunu	hukukileştirmenin	

şekli	de,	düzeltilsin	kanun	yani.	Bir	muhatap	bulacaksın.	Temsil	kayyımı	veya	belki	sulh	

hakimi	 atanacak	 bir	 memur	 diyebilirsiniz.	 Yani	 müdafi	 denilebilir.	 Yani	 bunun	 çözümü	

budur.	Yoksa	yapılan	işlemi	saygıyla	karşılarız.	Çocukların	elbette	çıkarılmalı.	Siz	de	bizi	

anladınız,	değil	mi,	yani	beni	de.

 Nihal	Fındık:	
	 Bunu	biz,	çok	gündeme	getirdik.	Yani	Türkiye’de	böyle	bir	problem	var,	yasaya	

bunun	dışında	bir	alternatif	bulmaya	çalışıyoruz.	Veya	Başkanımın	dediği	gibi	hazine	veya	

işte	kurum	vekili,	ASPİM	vekili	dedik.	Ama	sanki	çok	ideal	hani	hümanizm	de	mümanizm	

de	ama	fiili	gerçekler	bazen	Türkiye’de	maalesef	çocuklar	zor	durumda.

	 Av.Aydın	Özcan:	
	 Konu	anlaşıldı.	Başka	sorusu	olan	arkadaşımız	var	mı?	
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 Soru:	
	 Atladığım	konulardan	bir	tanesi	şu.	Bu	konuyu	özellikle	biliyorsunuz,	Suriye	ile	ilgili	

önemli	bir	sorun	yaşıyoruz.	Özellikle	çocuklarla	ilgili.	Ve	burada	refakati	olmayan	yahut	

da	atanmamış,	onlarla	ilgili	önemli	bir	kitle	var.	Bu	kitleyle	ilgili	vasi	atanmadan	yapılan	

işlemlerle	ilgili	konu	gündeme	gelip	değerlendirilebilir,	baronun	konuyu	değerlendirmesi	

çok	 önemli.	 Böyle	 bir	 durumu	 ciddi	 bir	 şekilde	 ne	 şekilde	 taşımak	 lazım,	 çocuğun	

korunması	açısından.	Avrupa	sosyal	şartını	tanımıyoruz.	Orada	bazı	yükümlülükler	de	var.	

Bu	konuda	birlikte	yer	alacak	şekilde	çalışmak,	aslında	önemli	bir	 iş	ve	görev	açısından	

önemli	olduğunu	özellikle	paylaşmak	istedim.		Teşekkür	ederim.

 Av.Aydın	Özcan:	
	 Çocuk	 Ceza	 Adalet	 Sisteminin	 Güncel	 Sorunları	 Sempozyumu’nu	 ,bugün	

sonlandırdık.	 Gerçekten	 ilgi	 son	 derece	 iyiydi.	 Konuyla	 çok	 ilgili	 olan,	 özellikle	 Çocuk	

Hakları	 Merkezimizde	 görevli	 olan	 gönüllü	 meslektaşlarımız	 buradaydı.	 Sosyal	

çalışmacılar	 buradaydı.	 Amacımız	 İzmir	 Barosu	 olarak,	 özellikle	 çocuk	 hakları	 ve	 kadın	

hakları	 konusunda	 eğitim	 çalışmalarımıza	 devam	 etmek.	 Bu	 çalışmalarla	 gönüllü	

meslektaşlarımızı	 daha	 yetkin	 hale	 getireceğiz.	 Konuya	 daha	 duyarlı	 hale	 getireceğiz.	

Çocuk	 haklarına	 gönül	 veren	meslektaşlarımızın	 sayısını	 hızla	 arttırmak	 istiyoruz.	 Dün	

akşam,	hocalarımızla	yemekte	görüş	birliğine	vardığımız	bir	husus	var;	çocuk	hakları	ve	

kadın	 hakları	 konusunda,	 İzmir	 Barosu	 öncülüğünde,	 Yaşar	 Üniversitesi	 ve	 İzmir’deki	

diğer	 hukuk	 fakülteleri	 olan	 üniversitelerle	 birlikte	 	 uluslararası	 bir	 çalışma	 yapmak.	

Böylece	Avrupa	ülkelerinde	veya	bizim	gibi	bu	sorunları	yaşayan	ülkelerdeki	uygulamaları	

görmek	mümkün	olacaktır.	Önümüzdeki	dönemde,	belki	 eylül	 ayında	böyle	bir	projeyi	

hayata	geçireceğimizi	sizinle	paylaşmak	istiyorum.	Ayrıca	bugünkü	ve	dünkü	çalışmalar	

nedeniyle	başta	 İzmir	Barosu	Genel	Sekreterimiz	ve	Çocuk	Hakları	Merkezi	Başkanımız	

olmak	üzere,	Çocuk	Hakları	Merkezimizin	çok	değerli	üyesi	meslektaşlarımıza	ve	Yaşar	

Üniversitesine	 ayrı	 ayrı	 teşekkür	ediyorum.	Çok	başarılıydı.	Ayrıca	 çok	değerli	 Yargıtay	

Başkanımız,	Sayın	Savcımız,	çok	değerli	hocalarımıza,	çok	değerli	meslektaşlarımıza,	çok	

değerli	hakimlerimize,	başka	illerde	görev	yapıp,	aramıza	gelip,	bu	sunumları	yaptıkları	

için	hepsine	ayrı	 ayrı	 teşekkür	ediyorum.	 Sizler	de	 iyi	 ki	 varsınız.	Özellikle	geleceğimiz	

olan	 çocuklarımıza	 duyduğumuz	 ilgi	 nedeniyle	 bütün	 katılımcıları	 tekrar	 tekrar	 tebrik	

ediyorum.	 Bir	 başka	 başarılı	 toplantıda,	 organizasyonda	 hep	 birlikte	 olmak	 dileğiyle	

hepinize	saygılar	sevgiler	sunuyorum.
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	 İzmir	 Barosu	 adına	 İzmir	 Barosu	 Genel	 Sekreteri,	 Çocuk	 Hakları	 Komisyonu	

Sorumlu	 Yönetim	 Kurulu	 Üyesi	 Av.	 İlke	 EROL,	 Av.	 Mualla	 ÖZMEN,	 Av.	 Deniz	 Yenikaya	

İstanbul	Hilton’da	yapılan	konferansa	katıldık.

 EDİNİMLERİMİZ
	 	 Programın	 sunumu	 Kanal	 D	 Haber	 Spikeri	 Gözde	 ATASOY	 KÖKÇÜ	 tarafından	

yapıldı.

	 Açılış	konuşmaları	UNICEF	Türkiye	Temsilcisi	PHILIPPE	DUAMELLE,	Aydın	Doğan	

Vakfı	 Başkanı	 Hanzade	 DOĞAN	 BOYNER	 ve	 RASIT	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 (Kraliyet	

Bilim	Akademisi	Uluslararası	Kurulu)	PRINCESS	DR.	NISREEN	EL.	HASHEMITE	tarafından	

gerçekleştirildi.

	 Hanzade	 DOĞAN	 	 BOYNER	 konuşmasında:	 “Dünyadaki	 300	 trilyon	 dolarlık	

malvarlığının	 sadece	 14	 trilyon	 doları	 kadınlara	 ait.	 Üniversiteyi	 yeni	 bitirmiş	 kadınlar,	

erkeklerden	yüzde	20	daha	az	para	kazanıyor.	Kız	çocuklarının	eğitim	projelerine	aktarılan	

kaynak	 sadece	 13	milyar	 dolar	 düzeyinde.	 Kız	 çocuklarının	 eğitimine	 daha	 fazla	 bütçe	

ayırsaydık,	bugün	daha	fazla	kadın	devlet	başkanı	olsaydı,	yönetim	kurullarında	daha	fazla	

kadın	olsaydı,	daha	fazla	akademisyen	kadın	olsaydı	yani	karar	mercilerinde	daha	fazla	

kadın	olsaydı	dünya	meselelerine	daha	iyi	sahip	çıkar	daha	etkili	çözümler	üretebilirdik.	

Daha	iyi	bir	dünya	istiyorsanız	kız	çocuklarının	eğitimine	yatırım	yapın”	dedi.

11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ 
2017 ULUSLAR ARASI KONFERANSI

Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar 21. Yüzyılda Sosyal 
Değişimin Aktörleri Olarak Kız Çocukları

Av.	Mualla	ÖZMEN
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	 Nesrin	El-Haşimi	konuşmasında:	“	2016’da	Türkiye’yi	ikinci	ziyaretimde	bana	–Bir	

prensessiniz,	 neden	 doktor	 ve	 bilim	 insanı	 oldunuz?	Diye	 soran	 dokuz	 yaşındaki	 Talya	

ÖZDEMİR,	 daha	 sonra	 BM	 kürsüsünde	 hitap	 etti.	 Talya’nın	 konuşmasının	 basın	 yayın	

organlarında	yer	almasından	çok	etkilendim.	Bana	soracak	olursanız	çocuklar,	ünlülerin	

yarattığı	 etkiden	 bile	 büyük	 bir	 etkiye	 sahip.	 Bu	 sene	 ve	 bundan	 sonraki	 senelerde	

yapılacak	 konferanslarımızda	 bir	 gelenek	 geliştirelim	 ve	 özellikle	 kız	 çocuklarının	

toplantılarda	 konuşmacı	 olmasını	 sağlayalım.	 Biz,	 yetişkinler	 olarak	 onları	 dinleyelim.”	

dedi.			

	 GELECEK	ÜZERİNE;	KIZ	ÇOCUKLARI	 İÇİN	DÖNÜŞTÜRÜCÜ	EĞİTİM	OLANAKLARI	

konulu	 oturum	 ODTÜ	 Sosyoloji	 Bölümü	 ve	 Toplumsal	 Cinsiyet	 ve	 Kadın	 Çalışmaları	

Anabilim	Dalı	Emekli	Öğretim	Üyesi	moderatör	Prof.	Yıldız	ECEVİT	tarafından	sunulmuştur.	

Yıldız	ECEVİT	 sunum	konuşmasında:	 “Toplum	hayatındaki	birincil	 kural	 kız	 çocuklarının	

güçlendirilmesi	değil	kız	çocuklarının	güçlenmesidir.	Kız	çocuklarının	güçlenmesi	eğitimle	

gerçekleşecektir.	 Eğitimin	 güçlendirici,	 özgürleştirici,	 normları	 değiştirici,	 dönüştürücü	

etkisi	 vardır.	Kız	 çocukları	günümüzde	yeni	eğitim	politikaları,	4+4+4	eğitim	sisteminin	

kabulü,	 müfredat	 programlarda	 yapılan	 değişikliklerle	 okuldan	 uzaklaştırılmakta	

ve	 toplumda	 kız	 çocuklarının	 erken	 yaşta	 evlendirilmesi	 desteklenmekte.	 Oysa	 kız	

çocuklarının	iyi	bir	eğitim	alması,	için	gerekli	fırsat	ve	ortamları	yaratmalıyız”	dedi.			

                           

	 	1-İlk	konuşmacı	Hindistan	adına	katılan	Sayfty	Kurucusu	ve	Yöneticisi	Dr.	Shruti	

KAPOOR	konuşmasında	21.	Yüzyılda	yaşanan	krizler,	kız	çocukları	için	eğitim	ve	güvenlik	

konusunu	 işledi.	 Konuşmasında:	 “Hindistan’daki	 kadın	 yaşantısından	 örnek	 vereceğim	

Tanıdığım	Hintli	 kadın	 otuz	 yaşında.	 Beş	 kız	 bir	 erkek	 çocuğuna	 sahip.	 Bu	 kadın	 ailesi	

tarafından	dört	 yaşındayken	evlendirildi.	 Kadın	 ve	 eşi	 çok	 erken	 yaşta	 evlendirildikleri	

için	eğitimsiz.	Kadın	çalışma	hayatında	sosyal	haklara	sahip	olmadan	ayda	on	dolardan	az	

ücret	karşılığında	çalışıyor.	Kadının	toplumda	ve	ailede	söz	hakkı	yok.	O	kadar	eğitimsiz	

ki	 kız	 olduğu	 için	 kendisine	 kötü	 davranılmasının	 normal	 olduğunu	 sanıyor.	 Nepal	 ve	

Hindistan’da	 kadının	 toplumdaki	 yaşantısı	 budur.	 Kadının	 toplumda	 iyi	 bir	 yere	 sahip	

olabilmesi	için	eğitim	şart.	Kocanın	kadına	uyguladığı	şiddet	Hindistan’da	suç	değil.

																					2-	İkinci	konuşmacı	Lübnan’dan.	Lübnan	Alternatif	Öğrenme	Girişimi	Kurucusu	ve	

Yöneticisi	Dr.	Nayla	Fahed	“Kızlarda	Sayı	Sayabilir”	Kız	Çocuklarının	Güçlenmesinde	STEAM	

Becerileri	ve	Teknolojinin	Yeri	konulu	konuşmayı	yaptı:	“Uygulanan	alternatif	öğrenmeler	

bir	 sivil	 toplum	 kuruluşu	 çalışmasıdır.	 Kanser	 hastası	 çocuklar	 uzun	 süren	 tedavileri	

nedeniyle	eğitim	göremiyorlar.	Sağlık	sorunu	yaşayan	bu	çocuklara	yönelik	evde	bireysel	

eğitim	çalışmaları	başlatıldı.	Alternatif	eğitim	ülkede	yaşanan	siyasi	olaylar	nedeniyle	daha	

elverişli	 ve	 sürdürülebilir	 hale	geldi.	 Bu	eğitim	 sistemi	okulun	 ve	öğretmenlerin	 yerini	

alamaz.	 Sağlık	 sorunu	yaşayan	 çocuklar	 için	eğitimin	 kesintisiz	devamını	 sağladığından	

yararlananların	sayısı	oldukça	yüksektir.	Kullanılan	dijital	eğitim;	eğitimi	desteklemekte	

ve	eğitimin	yaygınlaşmasını	sağlamaktadır.	Lübnan’da	okul	sayısı	az	ve	genç	nüfus	artışı	

fazla	 olduğundan	 okullarda	 yer	 yok.	 Bu	 sebeple	 mülteciler	 açısından	 dijital	 eğitimin	

önemi	 büyüktür.	 Dijital	 eğitim	 sayesinde	 öğretmenlik	 mesleği	 güçlendirilip	 onlara	

alternatif	kaynak	sağlanıyor.	Lübnan’da	öğretmenler	daha	verimli	olmak	için	sınıfı	 ikiye	

bölüp	boşta	kalan	grubu	dijital	eğitimle	aktif	hale	getiriyorlar.	Dijital	eğitim	lüks	değil	bir	

gerekliliktir.	Lübnan’da	sınıflarda	tablet	kullanılıyor;	fakat	öğretmenlerin	dijital	eğitimde	

adaptasyonlarının	zorluğu	eğitimi	olumsuz	etkiliyor.	Uygulanan	eğitim	müfredatı	dijital	

eğitime	adapte	edilmeli.	Ücretsiz	öğretim	modülü	kullanılıyor.	Bu	eğitim	modülü	Norveçli	

uzman	 ekip	 tarafından	 hazırlandı.	Mikro	 kartlar	 kullanılarak	 aktive	 ediliyor.	 Bu	 sistem	

elektriksiz	 ortamda	 dahi	 çalışıyor.	 Bu	 ağa	 aynı	 anda	 otuz	 bilgisayar	 bağlanabiliyor.	 Bu	
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ücretsiz	eğitim	programı	Arapça,	İngilizce	ve	Fransızca	dillerindedir.

	 	 “Kızlar	 bilir”	 projesi	 bir	 ağ	 olarak	 hazırlandı.	 Bu	 programdan	 şu	 anda	 Suriyeli	

kız	 çocukları	 yararlanıyor.	 Program	 sayesinde	 11-18	 yaş	 arası	 kız	 çocuklarının	 bilimsel	

alanda	yetiştirilmesini	ve	eğitimini	ele	alıyoruz.	Videolarla	sorular	yönelterek	hem	eğitimi	

pekiştiriyor.	Hem	de	öğrenmeyle	ilgili	ölçümleri	yapıyoruz.”	

	 3-Üçüncü	konuşmacı	Türkiye’den	Massachusetts	Institute	Of	Technology,	Media	

Lab,	 ABD	 ve	 Türkiye	 adına	 Yaşamdaki	 gerçek	 rehberimiz:	 Bilim,	 konusunu	 işleyen	 Dr.	

Canan	Dağdeviren	 konuşmasına	Atatürk’ün	 “	 Eğer	 bir	 gün	 benim	 söylediklerim	 bilime	

ters	 düşerse	 bilimi	 seçin”	 sözüyle	 başladı	 ve	 şöyle	 devam	 etti.	 “Bilgi,	 sevgi	 ve	 başarı	

paylaşılmalıdır.	 Bilimin	 esnekliğini	 kırılmaları	 engellediği	 için	 seviyorum.	 Babam	 küçük	

yaşta	Madam	Curie’nin	hayatını	anlatan	kitabını	hediye	etti.	Ama	ben	kocasının	başarısını,	

azmini,	esnekliğini	severek	fizik	okumaya	karar	verdim.	Fizik	okumaya	karar	verdiğimde	

annem	 dışında	 kimse	 desteklemedi.	 Geçen	 yıl	 başvurmadığım	 halde	 dünyanın	 en	 iyi	

mühendislik	 okullarından	olan	MIT’den	 (Massachusetts	 Institute	Of	 Technology)	 teklif	

aldım.	Şimdi	Anadolu’daki	üniversitelere	gidip	başarımı	paylaşıyorum.	En	büyük	hedefim,	

bana	benzeyen	ama	benden	çok	daha	iyi	gençlerin	yetişmesine	katkı	sağlamak.	Size	kendi	

hikayemi	yani	biyolojinin	elektrikle	birleşimini	anlatacağım.	

	 	Ülkemi	en	son	ziyaretimde	ailemle	birlikte	Nevşehir’e	Hacı	Bektaş	Veli	Türbesine	

gittik.	Onun	ara-bul-oku	felsefesini	yadettik.

	 Clean	 room	 temiz	 oda	 laboratuarını	 kurdum.	 Bu	 aslında	 partikülsüz	 odadır.	

Kendimi	kişilik	olarak	İstanbul’a	benzetiyorum.	Kalın	ama	kıvrımlı.	Biyoloji	ve	elektriğin	

birleşimine	benziyorum.	Bilimde	beyin,	kalp	ve	karında	hazım	çok	önemlidir.	Kalp	yapılan	

araştırmalarla	 kendi	 pilini	 şarj	 eder	 ve	 kalp	 pili	 değişimi	 gerekmez.	 Son	 yaptığımız	

araştırmalarda	beynin	içine	gidip	bilgileri	almaya	çalışıyoruz.	Bu	denemelerle	Parkinson	

hastalarını	direkt	tedaviye	yöneliyoruz.	Karın	içinde	bir	kapsül	hazırladık.	Bu	kapsül	karnın	

içinde	eriyip	yapışarak	yemek	ve	sıvı	bilgilerini	düzenli	olarak	verebiliyor.	Hazım	konusu	

bilimin	her	alanında	önemlidir.	Kullanılacak	tıbbi	bilgiler	pijama	gibi	şekilsiz	ve	bol;	her	

bedene	uygun	olmamalı.	Kişiye	özel	vücut	özellikleriyle	birebir	örtüşen	bilgiler	olmalıdır.

	 UNFPA,	Azerbaycan-	Gürcistan	ülke	direktörü	ve	Türkiye	Temsilcisi	Karl	Kulessa	

ikinci	 bölüm	 açılış	 konuşmasında:	 “Kız	 çocukları	 zorla	 çalıştırılıp	 zorla	 evlendiriliyor.	

Oysa	geleceğini	düşünen	ülkeler	için	en	büyük	yatırım	kız	çocuklarının	eğitimine	yapılan	

yatırımdır.	Size	on	yaşında	Eskişehir’de	yaşayan	Azizeden	bahsedeceğim.	Urfa’dan	gelen	

mevsimsel	 tarım	 işçisidir.	 Aile	 Eskişehir’deki	 eğitim	 olanaklarını	 görünce	 çocuklarının	

eğitimi	için	Eskişehir’de	kalmaya	karar	verdi.	Azize	şu	anda	6.	Sınıfa	devam	etmektedir.	

Azize	 –	 okumak	 istiyorum.	 Evlenmek	 istemiyorum.	 Kendi	 kararlarımı	 kendim	 vermek	

istiyorum.	Demektedir.”	Dedi.

	 Ravdanur	Vakfı(Türkiye)	kurucusu	ve	yöneticisi	Ravda	Nur	Cuma	konuşmasında:	

“Suriye	İblid’den	geldim.	Yaşadığım	yerde	elma	bahçeleri	vardı	ve	mutluydum.	Her	şeyi	

geride	 bırakıp	 çadır	 kente	 geldim.	 Şanslıydım	 bize	 konteynır	 verildi.	 Buraya	 geldikten	

sonra	 can	 korkumuz	 bitti.	 Ülkemden	 ayrılarak	 kendi	 özgürlüğümü	 kazandım.	 Artık	

hayata	 dair	 tercihlerimi	 –evet-	 veya	 –hayır-	 diyerek	 açıklıyorum.	 Üç	 ay	 gibi	 kısa	 bir	

sürede	 Türkçeyi	 öğrendim.	 Anladım	 ki	 yaşama	 tutunmakta	 entegrasyon	 en	 önemli	

adım.	 Burada	 okula	 başladım.	 Diğer	 ailelere	 de	 yaşam	 ve	 eğitim	 hakkımı	 savunarak	
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örnek	 oldum.	 Yaşıtlarıma	 bunu	 anlattım.	 Bazı	 aileler	 kızlarının	 benimle	 konuşmasını	

yasakladı.	Kızlarının	okutulmasının	önemini	anlatan	ilk	dergimi	bastım.	Yaşadığım	yerde	

bir	devrim	yaşanmasına	örnek	oldum.	Değişimin	hayatımızdaki	olumlu	etkisini	çevreme	

gösterdim.	 Cumhurbaşkanı	 Recep	 Tayyip	 ERDOĞAN	 ‘la	 tanıştım.	 Türk	 vatandaşlığıyla	

onurlandırıldım.	Uluslararası	 konferanslara	 katıldım.	University	 of	California	Riverdi’de	

okudum.	 Bildiklerimi	 ve	 yaşadıklarımı	 herkese	 anlatıyorum.	 Ülkenizde	 siyasi	 bilimler	

okuyor	ve	sivil	toplum	kuruluşlarında	çalışıyorum.	Suriyeli	kızların	sağlığı,	huzuru,	eğitim	

hakları	 ellerinden	 alındı.	 Onların	 size	 ihtiyacı	 var.	 Bizim	 vakıf	 çalışmalarımıza	 katılın	

Suriye’nin	geleceğini	inşa	edin”	dedi.

	 	UNICEF	Türkiye	Temsilcisi	Yardımcısı	Nona	Zicherman	konuşmasında:	“Sağlamakla	

yükümlü	 olduğumuz	 olanaklardan	 yararlanmaları	 ve	 gerçek	 anlamda	 güçlendirilmeleri	

için,	 kız	 çocukları	 21’inci	 yüzyılın	 zorluklarının	 üstesinden	 gelebilecek	 şekilde	 bilgi	 ve	

beceriyle	 donatılmalı.	 Bu	 sadece	 kız	 çocukları	 için	 değil,	 müreffe,	 barışçıl	 ve	 dirençli	

toplumlar	oluşturmak	için	de	gerekli”	dedi..		

      

	 Tüm	 zamanların	 en	 büyük	 kadın	 satranç	 oyuncusu	Macar	 Judit	 Polgar	 sorulan	

sorulara	 verdiği	 cevaplarda:	 “	 Babamın	 teorisine	 göre	 dahi	 doğulmaz,	 dahi	 olunurdu.	

Okula	gitmedim.	Ablalarımla	ve	katıldığım	turnuvalardaki	oyuncularla	sosyalleşiyordum.	

Dokuz	yaşında	ilk	uluslararası	turnuva	birinciliğimi	aldım	1998’de	12	yaşındayken	dünya	

şampiyonu	 oldum.	 Her	 gün	 6-10	 saat	 arası	 satranç	 oynuyorum.	 Tek	 bir	 hamle	 için	 50	

dakika	düşündüğüm	ve	oyun	sırasında	iki	kilo	kaybettiğim	oluyor.	Şu	an	Macaristan	Milli	

Takımı	Başantrönörüyüm.	Bu	spor	üç	boyutlu	düşünmeye,	 faaliyete	geçmeye	ve	sonuç	

elde	etmeye	yöneltiyor	insanı.	Eğitimde	annelerin	önemi	büyüktür.”	dedi.	

	 İzmir	Barosu	Temsilcisi	olarak	yapılan	çalışmayı	kutluyorum.
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19 MAYIS 
ATATÜRK’Ü ANMA 
GENÇLİK VE SPOR 
BAYRAMI

	 İzmir	 	 Çocuk	 ve	 Gençlik	 Kapalı	 İnfaz	 Kurumu’ndaki	 19	 Mayıs	 Atatürk’ü	 Anma,	

Gençlik	ve	Spor		Bayramı	kutlamalarına,	gelen	davet	üzerine	İzmir	Barosu	Çocuk	Hakları	

Merkezi	bir	kısım	üyeleri	 ile	Sorumlu	Yönetim	 	Kurulu	üyesi	Av.	 İlke	Erol	 ile	birlikte	17	

Mayıs	2017	de		bir	ziyaret	gerçekleştirildi.	

	 İzmir	 Cumhuriyet	 Başsavcı	 vekili	 Fatih	 Mehmet	 Öztürk,	 Aliağa	 Cumhuriyet	

Başsavcısı	 Adem	 Aydemir,	 Aliağa	 Ceza	 İnfaz	 Kurumları	 Savcısı	 Güneş	 Okur	 	 Çocuk	 ve	

Gençlik	Kurum	Müdürü	Vural	Temür	ve	diğer	Kurum	Müdürleri	ile	birlikte	kurumun	işleyişi,	

günlük	akışta	çocuk	ve	gençlerin	genel	durumları	hakkında	genel	bilgi	alındı.	Kurumda	12-

18	yaş	çocuk	ve	19-22	yaşarası	gençin	bulunduğu	değişiklik	göstermekle	birlikte	yaklaşık	

320	çocuk	olduğu	bunlardan	120	kadarının	tutuklu	olduğu	anlatıldı.	Daha	sonra	Kurum		

gezildi.	Koğuşlar	,ortak	alanlar,	çalışmaların	yapıldığı	kısımlar;	Akvaryum	Balıkları	Üretici	

kursu	odası,	 resim	kursu	odası	Ebru-Seramik	kursu	odası	 ,tiyatro	salonu	gezildi.	Kurum	

Sosyal	çalışmacısı	ve	Psikoloğu	kütüphanede	işleyişle	ilgili	genel	bilgiler	verdiler.		Kurum	

Müdürü	 çocukların	eğitim	 faaliyetlerine	öncelik	 verdiklerini,	mesleki,sosyal	 ve	 kültürel	

kurslarla,	 spor	 	 etkinlikleriyle	 zamanlarını	 değerlendirerek	 günlerini	 dolu	 ve	 yararlı	

geçirdiklerini,	kişisel	gelişimlerine	katkı	sağladıklarını		anlattı.	

	 Çocuklar	 etkinlik	 hazırlıklarında	 oldukları	 için	 koğuşlar	 ve	 diğer	 etkinliklerin	

yapıldığı	bölümlerin	boş	olduğu	görüldü.	

	 Daha	 sonra	 19	 Mayıs	 Atatürk’ü	 Anma,	 	 Gençlik	 ve	 Spor	 Bayramı	 kutlamaları	

için	 Cezaevi	 	 Spor	 Salonuna	 geçildi.	 Üzerlerinde	 ayyıldızlı	 tişört	 ve	 ellerinde	 bayraklar	

ile		Tutuklu	ve	Hükümlü	Çocuklar	ve	Gençler	salondaydılar	ve	heyacanlı	görünüyorlardı.	

Etkinlikte	yeralan	çocuklar,	jimnastik	gösterileri,	akrobasi,	zeybek	oyunları	oynayıp,	gitar	

ve	bağlama	 çaldılar,	 şarkı	 söylediler.	 Kurum	Müdürün	 yanına	gelip	onu	da	oyuna	dahil	

etmeleri	güzeldi.	Program	10.	Yıl	Marşı	ile	son	buldu.	

	 Törenler	sona	erdiğinde	diğer	izleyen	çocuklar	da	sahaya	inip	hepbirlikte	bayramı	

kutladılar.

	 İzmir	Barosu	Çocuk	Hakları	Merkezi	olarak	;		çocuğun	özgürlüğüne	müdahalenin	

son	çare	olduğunu	bilmekle	birlikte	yüreğimiz	biraz	da	buruk	Kurumdan	ayrıldık.

Av.	Melek	ÖZÖNER
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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 
Basın Açıklaması

	 Birleşmiş	 Milletler,	 İnsan	 Hakları	 Evrensel	 Bildirgesi’nde	 ve	 Uluslararası	 İnsan	

Hakları	 Sözleşmeleri’nde	 herkesin,	 bu	 metinlerde	 yer	 alan	 hak	 ve	 özgürlüklerden	

ırk,	 renk,	 cinsiyet,	 dil,	 din,	 siyasal	 ya	 da	 başka	 görüş,	 ulusal	 ya	 da	 toplumsal	 köken,	

mülkiyet,	doğuştan	veya	başka	durumlardan	kaynaklanan	ayırımlar	dahil,	hiçbir	ayrıcalık	

gözetilmeksizin	yararlanma	hakkına	sahip	olduklarını	benimsediklerini	ve	ilan	ettiklerini	

kabul	etmiştir.

	 İnsan	Hakları	Evrensel	Bildirgesi’nde	ayrıca,	çocukların	özel	ilgi	ve	yardıma	hakkı	

olduğu	da	ilan	edilmiştir.

	 Çocuk	 hakları,	 kanunen	 ve	 ahlaki	 olarak	 her	 çocuğun	 doğuştan	 sahip	 olduğu;	

sağlık,	eğitim,	yaşama,	barınma,	eşitlik	ve	korunma	haklarının	hepsini	birden	tanımlamakta	

kullanılan	evrensel	bir	kavramdır.

	 Dünyadaki	ülkelerin	tümünde	çok	güç	koşullar	altında	yaşayan	ve	bu	nedenle	özel	

bir	 ilgiye	gereksinimi	olan	çocukların	bulunduğu	bilinci	 ve	çocuğun	korunması,	uyumlu	

gelişmesi	 bakımından	 her	 halkın	 kendine	 özgü	 geleneklerinin	 ve	 kültürel	 değerlerinin	

taşıdığı	önem	göz	önünde	tutularak,	bu	koşulları	ortadan	kaldırmak	ve	onlara	daha	 iyi	

bir	yaşam	sağlamak	amacıyla	hazırlanan	Çocuk	Hakları	Sözleşmesi,	193	ülke	tarafından	

kabul	edilmiştir.	Türkiye’nin	de	1990	yılında	imzaladığı	bu	sözleşme	toplam	54	maddeden	

oluşmaktadır.

	 Taraf	 ülkeler	 bu	 sözleşmeyi	 hazırlarken	 çocuğun	 kişiliğinin	 tam	 ve	 uyumlu	

olarak	gelişebilmesi	 için	mutluluk,	sevgi	ve	anlayış	havasının	içindeki	bir	aile	ortamında	

yetişmesinin	gerekliliğini	kabul	etmişlerdir.	Ayrıca,	çocuğun	toplumda	bireysel	bir	yaşantı	

sürdürebilmesi	için	her	yönüyle	hazırlanmasının	ve	özellikle	barış,	değerbilirlik,	hoşgörü,	

özgürlük,	eşitlik	ve	dayanışma	ruhuyla	yetiştirilmesinin	gerekliliğini	savunmuşlardır.

Çocuk	Hakları	Sözleşmesi,	18	yaş	altındaki	bireylerin	yetişkinlerden	daha	farklı	ve	özel	

ihtiyaçlara	sahip	olmasından	yola	çıkılarak,	çocuklar	için	ayrıca	hazırlanan	bir	sözleşmedir.	

Sözleşme,	 nerede	 doğduklarına,	 kim	 olduklarına;	 cinsiyetlerine,	 dinlerine	 ya	 da	 sosyal	

kökenlerine	 bakılmaksızın	 bütün	 çocukların	 haklarını	 tanımlamaktadır.	 En	 fazla	 sayıda	

ülke	tarafından	onaylanan	insan	hakları	belgesi	olma	özelliğine	sahiptir.

	 Çocukların	erişkinlerden	farklı	fiziksel,	fizyolojik,	davranış	ve	psikolojik	özellikleri	

olduğu,	sürekli	büyüme	ve	gelişme	gösterdiği	bilincinin	yerleşmesi,	çocukların	bakımının	

toplum	 sorunu	 olduğu	 ve	 bilimsel	 yaklaşımlarla	 herkesin	 bu	 sorumluluğu	 yüklenmesi	

gerektiği	 düşüncesi	 ile	 20	 Kasım	 1959’da	 Birleşmiş	 Milletler	 Genel	 Kurulu’nda	 10	

maddeden	oluşan	“Çocuk	Hakları	Bildirgesi”	kabul	edilmiştir.

	 Dünya	 genelinde	 çocukların	 karşı	 karşıya	 kaldıkları	 hak	 ihlallerine	 dikkat	

çekebilmek,	çocuk	hakları	ve	bu	haklara	ulaşamayan	çocuklar	 için	 farkındalık	yaratmak	

amacıyla	“20	Kasım	günü	Evrensel	Çocuk	Günü(Universal	Children’s	Day/	Çocuk	Hakları	

Günü”	olarak	kabul	edilmiştir.
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Çocuk	Hakları	Bildirgesi	ve	Çocuk	Hakları	Sözleşmesi’ne	rağmen	bugün	hala	çocukların;

*	Cinsel	istismara	uğradığından,

*	Küçük	yaşta	evlendirilmelerinden,

*	Fuhuşa	ve	pornografiye	maruz	kaldığından,

*	Çalıştırılmaması	gereken	yaşta	ya	da	kötü	koşullarda	çalıştırıldığından,

*	Kız	çocuklarının	eğitimde	fırsat	eşitliğine	sahip	olamadığından,

bahsediyoruz.

	 Çocuk	 Haklarına	 Dair	 Sözleşmeyi	 onaylayan	 devletler	 yasalarını	 sözleşmeye	

uygun	hale	getirmek	 zorundadırlar.	Bu	nedenle	 korunma	 ihtiyacı	 olan	 çocuklarla,	 suça	

sürüklenen	çocuklar	hakkında	ülkemizde	5395	sayılı	Çocuk	Koruma	Kanunu	2005	yılında	

yürürlüğe	girmiştir.

	 Çocuk	Koruma	Kanununa	göre,	çocuk,	daha	erken	yaşta	ergin	olsa	bile,	on	sekiz	

yaşını	 doldurmamış	 kişidir.	 Çocuk	 hakları	 alanındaki	 tüm	 düzenlenmelerde	 çocuğun	

yaşama	ve	gelişme	hakkı,	ayrımcılık	yasağı	ve	çocuğun	yüksek	yararı	ilkesi	temel	alınmıştır.

Çocuk	 Haklarına	 Dair	 Sözleşmesi’nin	 ilke	 ve	 hükümlerinin	 çocuklarca	 ve	 yetişkinlerce	

etkili	ve	bilinçli	kullanımı	son	derece	önemlidir.	Bu	nedenlerle	başta	Milli	Eğitim	Bakanlığı	

olmak	üzere	üniversitelere	çok	görev	düşmektedir.

	 İzmir	 Barosu	 Çocuk	 Hakları	 Merkezi,	 hak	 ihlallerinde	 çocuklarımızın	 yanında	

olmuştur.	 Çocukların	 korunup	 geliştirilmesi	 gereken	 haklarını	 başında	 eğitim	 hakkı	

gelmektedir.	 Uygulamaya	 konulan	 son	 müfredat	 programıyla	 ilgili	 eleştirilerimizi	

basın	açıklamasıyla	yaptık.	Bunlara	ek	olarak	okul	 sayısının	anaokullarından	başlayarak	

arttırılması	gerekmektedir.	Böylece	çocuklarımız	ikili	öğretimden	kurtarılacaktır.	Yerleşim	

alanları	 içinde	 kurulan	 okullar	 sayesinde	 servisle	 ulaşım	 ortadan	 kaldırılacaktır.	 Ülke	

çapında	geleceğin	teminatı	olan	kız	çocukları	mutlaka	eğitime	kazandırılmalıdır.	Avrupa	

ülkelerinden	 kopuşu	 sağlayan	 farklı	 saat	 uygulamasından	 vazgeçilmeli	 ve	 çocukların	

refahı	için	çalışan	annelere	ek	olanaklar	sunulmalıdır.

	 Basın	 açıklamamızı	 bugün	burada	 yapma	 sebebimiz	Alperen’dir.	 Ciddi	 ihmaller	

sonucu	 gerçekleşen	 ve	 kamu	 vicdanında	 derin	 yaralar	 açan	 Alperen’in	 ölümüyle	 ilgili	

yargılama	 Karşıyaka	 Adliyesinde	 görülmektedir.	 Biz	 de	 İzmir	 Barosu	 olarak	 bu	 önemli	

davada	 yer	 almak	 istedik.	 Ailenin	 bütün	 yargılama	 aşamasında	 yanında	 olacağız	 ve	

Alperenin	haklarını	sonuna	kadar	savunacağız.

											Dostluk,	barış,	hoşgörü	olan	bir	dünyada	yaşamaları	dileğiyle	çocuklarımızın	“Dünya	

Çocuk	Günü”	kutlu	olsun.

        İzmir	Barosu	Başkanlığı
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MEB’in Müfredat Değişikliğine İlişkin  
Basın Açıklaması

Basına	ve	Kamuoyuna;

	 Türkiye	cumhuriyetini	kuran	Türk	halkı	yani	büyük	Türk	Milleti	!
Milli	egemenlik	esası	üzerine	inşaa	ettiğin	Cumhuriyet	Türkiye’sinin,	Siyasî,	sosyal,	
kültürel	ve	ekonomik	açıdan	dayanak	noktaları,	felsefesi	ve	ruhu	vardır.		
	 Cumhuriyetimizin	kurucusu	Mustafa	Kemal	Atatürk,	 bağrından	 çıktığı	Türk	
Milleti’nden	 kopartılmaya,	 çocuklarımızın	 ve	 gençlerimizin	 eğitim	 müfredatından	
çıkartılmaya,	unutturulmaya	çalışılmaktadır.	
	 Bilinmelidir	 ki,	 Türk	Milletinin	 geleceği	 medeniyet	 ufkunda	 bir	 güneş	 gibi	
doğmuştur.

	 Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	 tarafından,	 2017-2018	 eğitim	 öğretim	 yılından	 itibaren	

eğitim	kademlerinin	tamamında	yeni	bir	müfredatın	uygulanacağı	ilan	edilmiştir.	53	farklı	

dersin	 taslak	 programının	 bakanlık	 internet	 sitesinde	 askıya	 çıkarıldığı	 açıklanmıştır.	

Ülkemizin	eğitim	sistemi	ile	gelecek	nesiller	açısından	böylesine	önemli	bir	konuda	taslak	

programlarla	ilgili	kurumsal	önerilerin	6	Şubat,	bireysel	önerilerin	10	Şubat	2016	tarihleri	

ile	sınırlandırılması,	bakanlığın	müfredat	taslakları	ile	öneri	alma	sürecini	sadece	sembolik	

olarak	ele	aldığını	gözler	önüne	sermektedir.	

	 Söz	konusu	müfredat	değişikliği	ile	ilgili	olarak	Baromuzun	Çocuk	Hakları	Merkezi	

,Atatürk	Araştırma	Merkezi	ve	Yasa	Komisyonu	bir	çalışma	grubu	oluşturarak	inceleme	ve	

değerlendirmelerini	rapor	haline	getirmiştir.	Bu	rapor	Milli	Eğitim	Bakanlığı	ve	kamuoyu	

ile	paylaşılmaktadır;

	 Öncelikle	belirtmek	isteriz	ki;	yeni	müfredatta,	Atatürk’e	ve	Cumhuriyetin	temel	

niteliklerine	 yapılan	 vurgu	 azaltılmıştır.	 Oysa,	 Atatürk,	 Cumhuriyet	 Türkiyesi’nin	 bir	

simgesidir.	O’nun	eseri	olan	ve	Türk	Devrimi	adı	verilen	bu	tarihsel	olay,	büyük	 insanın	

önderliğinde,	ulusça	başarılan	bir	kurtuluşlar	dizisi	olup	Atatürk	kişiliği,	devrimleri	ile	bir	

bütün	haline	gelmiştir.	15	Temmuz	kalkışma	hareketinden	sonra,	milli	birlik	ve	beraberliğe	

her	 zamankinden	 çok	 ihtiyaç	 duyduğumuz	 şu	 günlerde	 Atatürk	 ilke	 ve	 devrimlerini	

müfredat	 kitaplarından	 çıkartmak	 yerine	 daha	 doğru	 ve	 etkin	 anlatılmak	 yolu	 tercih	

edilmelidir.	 Yine	 milli	 kahramanımız,	 Kurutuluş	 savasının	 önemli	 isimlerinden	 İsmet	

İnönü	ders	kitaplarından	çıkartılmaktadır.	Tam	aksine	eğitim	ve	öğretim	müfredatlarında	

Cumhuriyetin	 kuruluşuna	 emek	 veren	 başta	 İsmet	 İnönü	 olmak	 üzere	 bütün	 Türk	

büyüklerine	ayrıntılı	yer	verilmeli,	milli	birlik	ve	beraberliğimizi	pekiştirici	ulusal	öğeler	

İstiklal	Marşı	ve	Milli	bayrağımız,	ulusal	gün	ve	bayramlarımız,	Cumhuriyetimizin	kurucusu	

Mustafa	Kemal	Atatürk	başta	olmak	üzere	milli	kahramanlarımız	tarihsel	perspektif	içinde	
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ele	alınıp	ayrıntılarıyla	anlatılmalıdır.	Bu	suretle	andımız	uygulamaya	konmalı.	Tören	ve	

kutlamalar	daha	özenli	ve	katılım	sağlanarak	yapılmalıdır.

	 Bütün	toplumlar	için	esas	olan	demokratik,	katılımcı,	bilimsel,	eşitlikçi	ve	adaletçi	

bir	 kültür	 inşa	 etmektir.	 Hiç	 kuşkusuz	 ki,	 bunun	 yolu	 da	 demokratik,	 bilimsel	 ve	 laik	

eğitimden	geçmektedir.	Ancak	bu	temeller	özgür,	eşit	ve	barış	içinde	yaşayan	toplumların	

oluşumunu	 sağlayacaktır.	 Bu	 nedenle	 aydınlık	 gelecekler	 için;	 çağdaş,	 bilimsel,	 laik	 ve	

demokratik	eğitim	ve	öğretim	sistemi	vazgeçilmezimizdir.

	 Eğitim	müfredatı	hazırlanırken	öncelikle	bilimsel,	demokratik,	 laik,	bireyin	yanı	

sıra	 toplumsal	 faydayı	 da	 gözeten,	 insan	 hak	 ve	 özgürlüklerine	 dayalı,	 eşitlikçi	 eğitim	

programlarının	 oluşturulması	 son	 derece	 önemlidir.	 Bu	 çerçevede	 yaratıcı	 ve	 eleştirel	

düşünen,	 toplumsal	 cinsiyet	 eşitliğine	 duyarlı,	 demokrasiyi	 özümsemiş,	 insan	 hak	 ve	

özgürlüklerini	 ön	 planda	 tutan,	 adalet	 duygusu	 gelişmiş	 bireylerin	 yetiştirilmesini	

hedefleyen	eğitim	programları	oluşturmak	temel	hedefimiz	olmalıdır.

	 Türkiye’nin	 mevcut	 eğitim	 politikasının	 temelinde	 laik-bilimsel	 eğitim	

anlayışından	 çok,	 eğitim	 sisteminin	 iktidarın	 siyasal-ideolojik	 hedeflerine	 uygun	olarak	

biçimlendirilmek	istenmesi	yatmaktadır.

Mücadelemiz	çağdaş,	laik	ve	bilimin	ışığında	bir	eğitim	sisteminden	yanadır;

	 Cumhuriyetimizin	 kurucusu	 ulu	 önder	Mustafa	 Kemal	 Atatürk	 ün	 işaret	 ettiği	

gibi,	 gençliği	 yetiştiriniz.	 Onlara	 ilim	 ve	 kültürün	 müspet	 fikirlerini	 veriniz.	 İstikbalin	

aydınlığına	 onlarla	 kavuşacaksınız.	 Hür	 fikirler	 uygulama	mevkiine	 konduğu	 vakit	 Türk	

milleti	yükselecektir.

	 İmtiyazsız,	sınıfsız,	kaynaşmış;	

	 Mustafa	Kemal’i	her	açıdan	doğru	anlamış,	benimsemiş	ve	uygulamış;	

	 İçte	ve	dışta	barışı	yaşayan,	

	 Uygar	bir	toplum	olma	umudumuzu	hiç	kaybetmedik	ve	kaybetmeyeceğiz.		

	 Saygılarımızla.02.02.2017

        İzmir	Barosu	Başkanlığı
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İZMİR	BAROSU	BAŞKANLIĞI
1456	Sokak	No:	14	Alsancak/IZMIR	Tel:	0232	463	00	14	Faks:	0232	463	66	74

İnternet:	www.izmirbarosu.org.tr		/		E-Posta:	info@izmirbarosu.org.tr

            
        

MİLLİ	EĞİTİM	BAKANLIĞI’NA

	 Bakanlığınız	 tarafından,	 2017-2018	 eğitim	 öğretim	 yılından	 itibaren	 eğitim	

kademlerinin	tamamında	yeni	bir	müfredatın	uygulanacağı	ilan	edilmiştir.	53	farklı	dersin	

taslak	programının	Bakanlık	internet	sitesinde	askıya	çıkarıldığı	açıklanmıştır.	Ülkemizin	

eğitim	sistemi	 ile	gelecek	nesiller	açısından	son	derece	önemli	bu	konuda	Baromuzun;	

Çocuk	Hakları	Merkezi,	Atatürk	Araştırma	Merkezi	ve	Yasa	Komisyonu	bir	çalışma	grubu	

oluşturarak	inceleme	ve	değerlendirmelerini	rapor	haline	getirmiştir.	Ekte	yer	alan	ve	26	

maddeden	oluşan	tespit	ve	önerilerimiz	bilgilerinize	sunulur.

Saygılarımızla.

İzmir	Barosu	Başkanı
Av.	Aydın	ÖZCAN

İzmir;	04.02.2017
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1-Yeni	 müfredatta,	 Atatürk’e	 ve	 Cumhuriyetin	 temel	 niteliklerine	 yapılan	 vurgu	
azaltılmıştır.	Oysa,	Milli	birlik	ve	beraberliğimizi	pekiştirici	ulusal	öğeler	İstiklal	Marşı	ve	
Milli	bayrağımız,	ulusal	gün	ve	bayramlarımız,	Cumhuriyetimizin	kurucusu	Mustafa	Kemal	
Atatürk	 başta	 olmak	 üzere	 milli	 kahramanlarımız	 tarihsel	 perspektif	 içinde	 ele	 alınıp	
ayrıntılarıyla	anlatılmalıdır.	Bu	suretle	andımız	uygulamaya	konmalı.	Tören	ve	kutlamalar	
daha	özenli	ve	katılım	sağlanarak	yapılmalıdır.

2-Yeni	 müfredat	 kitaplarında,	 içeriğin	 hafifletileceği	 böylelikle	 eğitimin	 kolaylaşacağı	
önermesi	 doğru	 değildir.	 Bu	 anlayış	 ile	 derslerin	 içeriği	 boşalacak,	 gençler	 tembelliğe	
sevk	 edilecek,	 öğrencinin	 bilgiyi	 okuyup	 öğrenip	 onu	 bir	 yaşantı	 haline	 getirmesi	 yani	
“kalıcı	bilgi	anlayışı”ndan	uzaklaşılacaktır.

3-Yeni	müfredat	kitaplarında	din	kültürü	ve	ahlak	bilgisi	dersi	ad	değiştirilerek	yeni	adı	
“Temel	Dini	Bilgiler	Dersi-İslam”	olacak,	 “Peygamberimizin	Hayatı”	 zorunlu	ders	olarak	
okutulacaktır.	Oysa	bu	derslerde	temel	dini	bilgiler	eğitimi	verilmeli,	bu	derslerin	süresi	
arttırılarak	öğrencilerin	temel	ders	saatleri	azaltılmamalıdır.	Daha	ileri	aşama	uzmanlaşma	
için	imam	hatip	ortaokul	ve	liselerinden	yararlanılmalıdır.	

4-Yeni	 müfredat	 kitaplarında,	 lise	 son	 sınıf	 biyoloji	 dersindeki	 “hayatın	 başlangıcı	 ve	
evrim”	ünitesi	yeni	hazırlanan	müfredatta	yer	almayacak,	bunun	yerine	“Canlılar	ve	çevre”	
ünitesi	 konulacaktır.	 Oysa,	 Evrim	 Teorisi	 ve	Darvin’de	 teori	 ve	 bilgi	 olarak	müfredatta	
yerini	almalıdır.

5-Yeni	müfredatta	STEM	eğitimi	fen	bilimleri	ve	mühendislik	adı	altında	ilkokul	4.	sınıftan	
8’inci	 sınıfa	 kadar	 son	 ünite	 olarak	 yer	 almaktadır.	 STEM	 eğitimi	 bir	 yaklaşımdır	 ve	
sadece	bir	ünite	olarak;	müfredatın	son	ünitesi	olarak	ele	alınamaz.	Son	üniteler	öğrenci	
devamının	azaldığı,	eğitimin	düzgün	yapılamadığı	ve	öğrencilerin	tatil	psikolojisine	girdiği	
verimsiz	zamana	denk	geleceğinden	olumlu	bir	sonuç	elde	edilemez.	Bu	husus	önemle	
dikkate	alınmalıdır.

İZMİR	BAROSU	BAŞKANLIĞININ;	
MİLLİ	EĞİTİM	BAKANLIĞI	
TARAFINDAN	2017-2018	
EĞİTİM	ÖĞRETİM	YILINDAN	
İTİBAREN	UYGULANACAĞINI	
DUYURDUĞU	YENİ	MÜFREDATA	
İLİŞKİN	İNCELEME	VE	
DEĞERLENDİRMELERİNİ	İÇEREN	
RAPORUDUR
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6-Yeni	müfredatta,	6.	sınıfta	cebir	eğitimi	ayrı	bir	ünite	olarak	ele	alınacak,	cebir	8.	sınıfın	
tamamına	yayılacaktır.	Oysa,	kavrama	yetisi	daha	küçük	sınıflarda	verilerek	güçlendirilmesi	
teşvik	edilmelidir.

7-Yeni	müfredatta,	5’inci	sınıfa	konulacak	yabancı	dil	hazırlık	sınıfının	pilot	uygulamasına	
Eylülden	itibaren	geçilecektir.	Bu	durum	beşinci	sınıftaki	hazırlık	temel	eğitimden	sonra	
çocuğun	derslerden	kopmasına	sebep	olabilecektir.	Bunun	yerine	orta	öğretimin	temeli	
olan	lise	eğitiminden	önce	yabancı	dil	hazırlık	olabilir.	Bundan	önceki	eğitim	dönemlerinde	
yabancı	dil	ders	saatleri	her	yıl	arttırılarak	yürütülmelidir.

8-Yeni	 müfredatta,	 15	 Temmuz	 kalkışması	 konusuna	 yer	 verilecek,	 konu	 Milli	 Birlik	
ve	 Demokrasi	 Günü	 adı	 altında	 işlenecektir.	 Bu	 vahim	 olay	 yanında	 geniş	 bir	 tarihsel	
perspektif	 için	 Cumhuriyet	 tarihinin	 önemli	 kilometre	 taşları	 genç	 nesillere	 doğru	 ve	
tarafsız	 ayrıntılı	 olarak	 aktarılmalı,	 Cumhuriyetimizin	 yaşadığı	 tehlikeler	 konusunda	
uyanık	olmaları	sağlanmalıdır.	

9-Yeni	 dönemde,	 milli	 kahramanımız,	 Kurutuluş	 savasının	 önemli	 isimlerinden	 İsmet	
İNÖNÜ	ders	kitaplarından	çıkartılmaktadır.	Oysa,	Cumhuriyetin	kuruluşuna	emek	veren	
başta	İsmet	İNÖNÜ	olmak	üzere	bütün	Türk	büyüklerine	ayrıntılı	yer	verilmelidir.

10-Yeni	müfredatta	Doğum	kontrolü	ve	aile	planlaması	müfredattan	çıkartılmış,	üreme	
organ	resimlerinin	ders	kitaplarında	yer	almayacağı	ifade	edilmiştir.	Oysa,	gençlerin	her	
açıdan	sağlıklı	 kararlar	alabilmesi,	birey	olarak	 toplumda	yaşantılarını	 sürdürebilmeleri	
için	 cinsel	konularda	doğru	bilgilere	 sahip	olmaları	 şarttır.	Bu	suretle	 toplumdaki	 taciz	
ve	şiddet	olaylarını	azalması,	gazetelerin	3	sayfasına	konu	olan		istenmeyen	gebeliklerin	
baştan	önlenmesi		mümkün	olabilecektir.	

11-Yeni	dönemde,	 Fen	Bilgisi	 dersi	müfredatında	 “yaratıcı	 düşünce	becerisi”,	 “yenilikçi	
düşünme	becerisine”	dönüştürülmüştür.	Oysa,	yaratıcı	kavramından	korkulmamalı;	yeni	
buluş	ve	çalışmalar	teşvik	edilmelidir.

12-Yeni	müfredatta	Hayat	Bilgisi	dersinden	toplumsal	cinsiyet	eşitliği	çıkarılmıştır.	Oysa	
Cumhuriyet	kazanımları	ışığında	Türk	kadını	bir	çok	batı	ülkesinden	evvel	bazı	sosyal	ve	
hukuksal	hakları	elde	etmiştir.	Feodal	yapının	kalıntıları	olan	erkeğin	aile	reisi	oluşu	gibi	
kavramların	canlandırılmaya	çalışılması	yersiz	ve	modern	Türk	Devletine	yakışmayacak	bir	
resimdir.

13-PİSA	sonuçları	ülke	eğitiminin	seviyesi	açısından	olumsuzluğun	net	ifadesidir.	Ülkemiz	
ve	eğitim	sistemimiz,	2012	de	44.	Sıradayken	2016	yılında	49.	sıraya	düşmüştür.	Buradan	
hareketle	eğitimin	dünya	standartlarından	uzaklaştığı,	müfredatın	içinin	gittikçe	boşaldığı	
bu	 durumunda	 eğitimdeki	 başarıyı	 olumsuz	 etkilediği	 görülmektedir.	 Üniversiteye	
öğrenci	 yerleştirme	 sınavları	 sıralama	 sonuçlarının	 basında	 yer	 alması	 da	 bu	 başarısız	
sonucun	toplumca	izlenmesinin	engellendiğini	göstermektedir.

14-Fatih	 projesi	 başarısızlıkla	 sonuçlanmış,	 tablet	 ihalesinde	 yer	 alan	 şirketler	 ise	
zenginleşmiştir.	 Öğrencilere	 verilen	 tabletler	 okullara	 kurulan	 akıllı	 tahtalarla	 uyum	
sağlamamış,	bu	suretle	milli	servet	harcanan	bu	teknolojik	aletler	atıl	hale	gelmiştir.

15-Öğrenciler	test	nesli	olmaktan	kurtarılmalıdır.	Gençlerin	sürekli	oturup	test	çözmesi	
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engellenerek	obezite	tehlikesinin	önüne	geçilmelidir.	Sözel	derslerde	klasik	sınav	yöntemi	
tercih	edilerek	gençlerin	kendisini	ifade	edebilmesi	teşvik	edilmelidir.

16-Coğrafya	 ve	 tarih	 derslerinde	 konuşan	 haritalar	 kullanılmalı,	 öğrencilerin	 dersi	
pekiştirmesi	sağlanmalı	ve	düzenlenecek	eğitim	gezileriyle	öğrencilerin	edindiği	bilgiler	
kazanım	haline	dönüştürülmelidir.

17-Müzik,	 beden	 eğitimi,	 resim	 gibi	 yetenek	 derslerinin	 tür	 ve	 saatleri	 arttırılmalıdır.	
Bu	 alanda	 yetenekli	 öğrenciler	 teşvik	 edilmelidir.	Öğrenciler	 yetenek	dersleriyle	diğer	
dersleri	öğrenmeye	hazır	hale	getirilmelidir.	

18-Daha	çok	Fen	Lisesi	açılmalı,	Fen	Bilgisi	laboratuvarları	aktif	hale	getirilmelidir.

19-Eğitimin	fiziksel	sorunları	ortadan	kaldırılmalıdır.	Tekli	eğitime	geçilmelidir.	Böylece	
yaz	 saati	 uygulamasından	 doğan	 mağduriyet	 ortadan	 kalkacaktır.	 Sınıflardaki	 öğrenci	
mevcutları	otuz	kişiden	fazla	olmamalıdır.

20-Çağdaş,	bilimsel,	laik	eğitim	pekiştirilmelidir.

21-Vatan	 sevgisi,	 hoşgörü,	 özgüven	 gibi	 değerlerde	 yeni	 müfredatta	 bir	 değişiklik	
yoktur.	 Öğretmenler	 değerleri	 pekiştirmeli	 ve	 rol	 model	 olması	 sağlanmalıdır.	
Öğretmenler	kazanımları	pekiştirmek	için	roman,	hikaye	ve	edebi	eser	okumaya,	günlük	
yayınları	 takip	etmeye	teşvik	edilmelidir.	Öğrencilerin	dünya	edebiyatında	kabul	gören	
kitapları	 okuması(Şeker	 Portakalı)	 yasaklanmamalı.	 Edebiyat	 tarihimiz	 örnek	 eserler	
okutularak	öğretilmelidir.	Öğrenciler	güzel	sanatlara	yönlendirilerek	entelektüel	kimlik	
kazandırılmalıdır.

22-Yeni	müfredatta,	çölleşme,		vergi	bilimi	gibi	konuların	yeni	yer	aldığı	belirtilmektedir.	
Oysa,	eski	müfredatlarda	da	Türkçe	dersinde	“Meke	Gölü”	gibi	çölleşmeyi	anlatan	konular	
sosyal	bilgiler	zümresi	ile	iş	birliği	içinde	işlenmektedir.

23-Bir	dönem	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi’ne	konu	olan	ve	ülkemiz	aleyhine	kararlar	
çıkmasına	sebep	olan	İslamiyet	haricindeki	diğer	dinlere	ve	mezheplere	ayrılan	konular	
yeni	müfredatta	genişletilmiştir.	Bu	olumlu	bir	gelişmedir.	

24-Etik	 yasası	 2005-2006	 yıllarında	 tedricen	 eğitimcilere	 ve	 diğer	 devlet	memurlarına	
imzalatılmıştır,	bu	konu	öğrencilere	doğruluk,	manevi	değerlere	önem	verme	şeklinde	
öğretilmelidir.

25-Okullarda	tarım,	hayvancılık,	el	sanatları	gibi	dersler	uygulamalı	olarak	öğretilmeli	ve	
meslek	 lisesi	 olarak	bu	 alanlarda	okullar	 açılıp	 akademik	 eğitim	almayacak	gençler	 bu	
okullara	yönlendirilmelidir.

26-Yeni	müfredat	kitaplarında,	Atatürk	terimi	daha	az	kullanılmaktadır.	 	Oysa,	Atatürk,	
Cumhuriyet	 Türkiyesi’nin	 bir	 simgesidir.	 O’nun	 eseri	 olan	 ve	 Türk	 Devrimi	 adı	 verilen	
bu	tarihsel	olay,	büyük	 insanın	önderliğinde,	ulusça	başarılan	bir	kurtuluşlar	dizisi	olup	
Atatürk	kişiliği,	devrimleri	ile	bir	bütün	haline	gelmiştir.	15	Temmuz	kalkışma	hareketinden	
sonra,	milli	birlik	ve	beraberliğe	her	zamankinden	çok	ihtiyaç	duyduğumuz	şu	günlerde	
Atatürk	ilke	ve	devrimlerini	müfredat	kitaplarından	çıkartmak	yerine	daha	doğru	ve	etkin	
anlatılmak	yolu	tercih	edilmelidir.
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BASINA	VE	KAMUOYUNA

 

	 Uluslararası	Çalışma	Örgütü	(İLO);12	Haziran	Gününü		çocuk	işçiliğinin	olumsuz	ve	

ağır	koşullara	dikkat	çekmek	amacıyla		“Çocuk	İşçiliği	ile	Mücadele	Günü”	ilan	etmiştir.	Bu	

amaçla	2002	yılından	 itibaren	çocuk	 işçiliğinin	önlenmesi	konusunda	toplumsal	bilincin	

arttırılması	amacıyla	çeşitli	etkinlikler	yapılmaktadır.	Dünyada	halen	200	milyona	yakın	

Türkiye’	 de	 ise	 2	 milyona	 yakın	 çocuk	 işçi	 bulunmaktadır.	 Bu	 durum	 çocuk	 işçiliğinin,	

hem	dünyada	hem	ülkemizde	kronikleşen	bir	insan	hakları	sorunu	haline	geldiğini	gözler	

önüne	sermektedir.

  

	 Avrupa	 Sosyal	 Şartı,	 Gözden	 Geçirilmiş	 Avrupa	 Sosyal	 Şartı,	 BM	 Çocuk	 Hakları	

Sözleşmesi	 ile	 İLO	 Sözleşmeleri	 çocuk	 işçiliği	 ile	 ilgili	 düzenlemeler	 içermektedir.	

Uluslararası	Çalışma	Örgütü	de,	çalışma	hayatında	çocukların	korunmasına	ilişkin	birçok	

karar	ve	sözleşme	kabul	etmiştir.

	 Ülkemizde	 çocukların	 ve	 gençlerin	 korunması,	 insan	 hakları	 sözleşmelerinden	

doğan	 temel	 insan	haklarından	birisidir.	Ayrıca	Anayasa’nın	50.	Maddesinde	 çocukların	

çalışma	 koşullarının	 korunması	 anayasal	 bir	 ödev	 olarak	 düzenlenmiştir.	 Söz	 konusu	

maddeye	 göre,	 “kimse,	 yaşına,	 cinsiyetine	 ve	 gücüne	 uymayan	 işlerde	 çalıştırılamaz.	

Küçükler,	 kadınlar	 ile	 bedeni	 ve	 ruhi	 yetersizliği	 olanlar	 çalışma	 şartları	 bakımından	

özel	 olarak	 korunurlar.”	 denilmektedir.	 Bununla	 birlikte	 yine	 mevzuatımızda	 Umumi	

Hıfzıssıha	Kanunu,	 İş	Kanunu,	Türk	Borçlar	Kanunu,	Çocuk	ve	Genç	 İşçilerin	Çalıştırılma	

Usul	ve	Esaslar	Hakkında	Yönetmelik		gibi	çocuk	işçiliği	ile	ilgili	önemli	yasal	düzenlemeler	

bulunmaktadır.

	 Ancak	 söz	 konusu	 yasal	 düzenlemeler	 arasında	 ciddi	 bir	 dağınıklık	 mevcuttur.	

Bu	 dağınıklık	 hukuki	 düzenlemeler	 ile	 çocukların	 sosyal	 insan	 haklarını	 güvence	 altına	

alınmasının	aksine	çocuk	işçileri	mevzuat	girdabına	sürüklemektedir.	Kanuni	düzenlemeler	

arasında	mevcut	olan	farklılıklar,	farklı	kanunlara	tabi	çocuk	işçiler	arasında	eşitlik	ilkesinin	

ihlal	edilmesine	neden	olmaktadır.	Bir	düzenlemede	çalışma	yaşı	12	kabul	edilirken	diğer	

kanunda	 çalışma	 yaşı	 14-	 15	 olarak	 belirlenmiştir.	 Özellikle	 Basın	 İş	 Kanunu	 ve	 Türk	

Borçlar	 Kanunu	 kapsamında	 çalışan	 çocuklara	 ilişkin	 düzenlemelere	 yer	 veren	 Umumi	

Hıfzıssıhha	Kanunu,	İş	Kanunun	gerisinde	kalan	esaslar	içermektedir.	Bu	nedenlerle	tek	

bir	mevzuat	ile	çocuk	işçilerin	adaletli	ve	sağlıklı	çalışma	koşullarına	acilen	kavuşturulması	

önem	taşımaktadır.

 

	 Çalışma	 hayatında	 çocuk	 işçilerin	 ağırlıklı	 olarak	 tarımda	 istihdam	 edildiği	

bilinmektedir.	 Çalışan	 çocukların	 yarıya	 yakını	 tarım	 alanında	 çalışmakla	 birlikte	 bu	

çocukların	da	yine	yarıya	yakını	ücretsiz	aile	 işçisi	olduğu	yapılan	araştırmalarda	ortaya	

Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Basın Açıklaması
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çıkmıştır.	 Tarım	 işçisi	 olarak	 çalışan	 çocuk	 işçilerin	 kayıt	 altına	 alınması	 ve	 acil	 olarak	

çalışma	şartlarını	düzeltici	ve	haklarını	sağlayıcı	düzenlemelerin	yapılması	gerekmektedir.

		 Kamuoyunda	4+4+4	olarak	 ifade	edilen	zorunlu	eğitimdeki	değişiklik	de	çocuk	

işçiliğini	artmasına	neden	olmuştur.	Zorunlu	eğitimin	kesintisiz	olmaktan	çıkarılması	ve	

zorunlu	eğitim	çağının	14	yaşından	13’e	indirilmesi	çocuk	işçi	sayısını	arttırmıştır.	

 

	 Öte	yandan	Orta	Öğretim	Kurumları	Yönetmeliğinde	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	

Yönetmelik	ve	yine	Mesleki	Eğitim	Kanunu’nda	yapılan	değişiklik,	zorunlu	eğitimi	kesintiye	

uğratarak	erken	yaşta	çocukların	iş	hayatına	atılmasına	neden	olmaktadır.	Oysaki	14-15	

yaşındaki	çocukların,	çırak	adı	altında	4-5	gün	mesai	saatleri	belli	olmaksızın	çalıştırılması,	

bu	yaştaki	çocukların	uzun	süreler	yetişkinlerle	aynı	ortamda	olması	son	derece	sakıncalı	

sonuçlar	 doğurmakta	 ayrıca	 bu	 yaştaki	 çocukların	 el	 kol	 koordinasyonlarının	 yeterince	

gelişmemiş	olması	 iş	 kazalarını	 arttırmaktadır.	Çocuk	 işçiliği	 ile	mücadelede	önemli	bir	

araç	olan	zorunlu	eğitim	ile	ilgili	düzenlemelerin	öncelikle	ideolojik	ve	politik	gayelerle	

değil	bilimsel	amaçlarla	yapılması	ve	kesintisiz	zorunlu	eğitimin	öngörülmesi	çocuk	işçiliği	

ile	mücadelede	önemli	sonuçlar	doğuracaktır.	

 

	 Yasal	düzenlemelerdeki	belirtilen	bu	eksiklikler	ve	denetimlerin	yetersizliği	çocuk	

iş	kazalarının	artışına	neden	olmaktadır.	Türkiye’de	çocuk	 işçi	 kazalarına	ve	ölümlerine	

maalesef	sıklıkla	rastlanmaktadır.	İşçi	Sağlığı	İş	Güvenliği	Meclisi	verilerine	göre	iş	kazası	

sonucu	hayatını	kaybeden	çocuk	 işçi	 sayısı	her	geçen	gün	artmaktadır.	2012	yılında	32	

çocuk,	 iş	 cinayetlerinde	 hayatını	 kaybetmişken,	 2016	 yılına	 gelindiğinde	 56	 çocuk	 iş	

cinayetleri	 sonucu	 hayatını	 kaybetmiştir.	 Bunun	 en	 can	 alıcı	 örneği	 Adana’da	 mobilya	

atölyesinde	çalışan	16	yaşındaki	çocuk	işçi	Ömer	Faruk	Sever’in	1	Mayıs	günü	yaşanan	iş	

cinayetinde	asansörde	sıkışarak	hayatını	kaybetmiş	olmasıdır.

 

	 Diğer	önemli	bir	grup	ise	bazen	“mülteci”,	bazen	“sığınmacı”	bazen	de	“misafir”	

olarak	tanımladığımız	Suriyeli	aileler	ve	onların	çocuklarıdır.	AFAD		(Afet	ve	Acil	Durum)	

verilerine	 göre	 Türkiye’de	 kayıtlı	 Suriyeli	 mültecilerin	 %55’i	 0-18	 yaş	 grubunda	 yer	

almaktadır.	Bir	başka	kaynağa	göre	ise	90	bin	kayıtlı,	ilkokul	çağında	Suriyeli	çocuk	vardır.	

Mendil	 satan,	 cam	 silen,	 	 hamallık	 yapan	 çocuklardan	 her	 gün	 en	 az	 bir	 tanesiyle	 bir	

yerlerde	karşılaşıyoruz.

	 İzmir’de	 ayakkabı	 imalat	 atölyelerinde	 bu	 çocuklar	 günde	 12	 saat	 ve	 üzeri	

çalışmaktadırlar.	 Mülteci	 çocuklar	 kimi	 zaman	 orada	 uyumakta	 veya	 ayakkabıları	 eve	

götürüp	 aileleriyle	 işi	 sürdürmektedirler.	 Meslek	 hastalıkları	 kliniğine	 sevk	 edilen	 bu	

çocukların	birinde,	kullanılan	yapıştırıcıya	bağlı	düşük	ayak	hastalığı	görülmüştür.	Ayrıca	

felç	ve	his	kaybı	olan	çocuklara	meslek	hastalıkları	tanıları	konamamıştır.	Kayıt	dışı	çalışan	

tüm	çocuklar	için	kayıp	bir	neslin	oluşmaması	amacıyla	acil	koruma	tedbirleri	alınmalıdır.

 

	 Tüm	çabaların	ve	yasal	düzenlemelerin	ortak	nihai	amacı,	çocuk	işçiliğinin	tamamen	

sonlandırılmasıdır.	Ancak	bu	amaca	kısa	vadede	ulaşmak	mümkün	olamayacağından	İzmir	

Barosu	Çocuk	Hakları	Merkezi	olarak;	çocukların	ekonomik	sömürüye	maruz	kalmamaları,	

tehlikeli	 işlerde	 çalıştırılmamaları,	 eğitimlerinin,	 sağlıklarının	 ve	 gelişimlerinin	 zarar	

görmemeleri	için	uluslararası	düzenlemeler	çerçevesinde	mevzuat	değişikliği	ile	birlikte	

denetimlerinin	yapılması	konusunda	tüm	kamu	otoritelerini	göreve	davet	ediyoruz.	

 

Saygılarımızla.12	Haziran	2017

        İzmir	Barosu	Başkanlığı
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İZMİR,	SELANİK	ve	PLOVDİV	
Baroları,	

Kadına	Yönelik	Şiddet	ve	
Çocuk	İstismarına	Karşı	
Selanik’te	Buluştu.

	 İzmir	ve	Selanik	baroları,	çocuk	istismarı	ve	kadına	yönelik	şiddete	karşı	Selanik’te	

buluştu.	İzmir	ve	Selanik	baroları,	çocuk	istismarı	ve	kadına	yönelik	şiddete	karşı	Selanik’te	

buluştu.	Toplantının	açılış	konuşmasını	yapan	İzmir	Barosu	Başkanı	Av.	Aydın	Özcan,	İzmir	

Barosu’nun	çalışmalarından	bahsederek,	“İzmir,	Selanik	ve	Plovdiv	barolarının	verecekleri	

birlikte	mücadelenin	dünyaya	iyi	bir	örnek	olacağı	düşüncesindeyim”	dedi.

 

	 İzmir	 Barosu	 yabancı	 barolarla	 geliştirdiği	 iyi	 ilişkiler	 temelinde	 Türkiye’de	

başarıyla	 yürüttüğü	 kadına	 karşı	 şiddet	 ve	 çocuk	 istismarı	 ile	 mücadele	 alanındaki	

çalışmalarını	Balkanlara	taşıdı.

 

	 11	 Kasım	 2017	 günü	 Selanik	 Barosu’nun	 ev	 sahipliğinde,	 İzmir	 ve	 Selanik	

barolarının	 katılımıyla	 kadına	 yönelik	 şiddet	 ve	 çocuk	 istismarı	 ile	 mücadele	 alanında	

yapılacak	ortak	çalışmalara	ilişkin	bir	toplantı	gerçekleştirildi.

 

	 Yapılan	toplantıya	İzmir	Barosu	Başkanı	Av.	Aydın	Özcan,	Baro	Genel	Sekreteri	ve	

aynı	zamanda	Çocuk	Hakları	Merkezi	Sorumlu	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Av.	İlke	Erol,		Kadın	

Hakları	Merkezi	Sorumlu	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Av.	Seyide	Uludağ,	CMK	Servisi	Sorumlu	

Yönetim	Kurulu	Üyesi	Av.	H.	Betül	Harmanşah	ile	İzmir	Barosu	Çocuk	Hakları	Merkezi	ve	

Kadın	Hakları	Merkezi’nde	görev	alan	meslektaşlarımız	katıldılar.
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	 Selanik	 Barosu	 Başkanı	 Av.	 Nikos	 Valergakis’in	 de	 katıldığı	 toplantının	 açılış	

konuşmasını	 yapan	 izmir	 Barosu	 Başkanı	 Av.	 Aydın	 Özcan,	 “Büyük	 Önder	 Atatürk’ün	

vefatının	 79.	 yıl	 dönümünde,	 doğduğu	 topraklarda	 bulunmanın	 buruk	 gururu	

içerisindeyim”	diyerek	başladığı	konuşmasında	Başkanlığı	döneminde	 İzmir	Barosu’nun	

uluslararası	ilişkiler	geliştirmesine	büyük	önem	verdiğini	ifade	ederek	bu	anlamda	Plovdiv	

ve	Selanik	barolarıyla	kurulan	sıcak	ilişkiler	ve	geliştirilen	işbirliklerine	17-21	Ocak	2018	

tarihlerinde	ziyaret	edecekleri	Strazburg	Barosu’nu	da	ekleyeceklerini	ifade	etti.

 

ÖRNEK	BİR	ÇALIŞMA
 

	 İzmir	 Barosu’nun	 kadına	 yönelik	 şiddet	 ve	 çocuk	 istismarına	 karşı	 yürüttüğü	

çalışmalar	 hakkında	 da	 bilgi	 veren	 Baro	 Başkanı	 Av.	 Aydın	 Özcan,	 “toplumsal	 cinsiyet	

eşitliği,	 şiddet	mağduru	 kadınlarla	 görüşme	 teknikleri,	 adli	 ve	 tıbbi	 değerlendirme	 ve	

koruyucu	 özel	 yasalarla	 ilgili	 konuları	 içeren	 eğitim	 modülleri	 çerçevesinde	 sertifikalı	

eğitim	programına	katılan	yaklaşık	400	avukatla	kadın	haklarının	korunması,	geliştirilmesi	

ve	şiddetin	sona	erdirilmesi	amacıyla	mücadele	edilmektedir”	dedi.	“Şiddetsiz	bir	dünya	

yaratma”	 çabasıyla	 Şubat	 2016’da	 İzmir	 Barosu	 Çocuk	 Hakları	 Merkezi’nin	 faaliyete	

geçirildiğini	 söyleyen	 Av.	 Aydın	 Özcan,	 “şiddet	 mağduru	 kadın	 ve	 çocukların	 kolay	

ulaşabilmesini	sağlamak	için	merkezlerimizin	özellikle	Adliye’de	yer	almasını	istedik”	dedi.		

Düzenlenen	çalışmanın	İzmir	Barosu’nun	“şiddete	sıfır	tolerans”	idealini	gerçekleştirme	

yönünde	önemli	bir	çalışma	olduğu	söyleyen	Baro	Başkanı	Av.	Aydın	Özcan,	“İzmir,	Selanik	

ve	 Plovdiv	 barolarının	 verecekleri	 birlikte	 mücadelenin	 dünyaya	 iyi	 bir	 örnek	 olacağı	

düşüncesindeyim”	dedi.
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KARDEŞLİK	MESAJI

		 Selanik	Barosu	Başkanı	Av.	Nikos	Valergakis	ise	yapmış	olduğu	konuşmada	daha	

önce	İzmir	Barosu’nun	davetlisi	olarak	İzmir’e	geldiğini	ifade	ederek,	Selanik	ve	İzmir’in	

adeta	birbirinin	benzeri	iki	şehir	olduğunu	ifade	etti.	“Şansımız	İzmir	Barosu	Başkanı	Aydın	

Özcan’ın	bu	topraklarda	doğup	büyümüş”	olması	diyen	Valergakis,	her	iki	baronun	kadın	

hakları,	 çocuk	hakları,	mülteciler	gibi	benzer	 konularda	 çalışmalar	 yaptığını	 söyleyerek	

“bu	 anlamda	 sadece	 şehirlerin	 değil,	 8000	üyesiyle	 İzmir	Barosu’nun	 ve	 6000	üyesiyle	

Selanik	Barosu’nun	 ve	üye	 avukatların	da	 kardeşliği	 söz	 konusu.	Artık	 İzmir	 ve	 Selanik	

baroları	birlikte	hareket	edebilir	ve	ortak	çözümler	üretebilir”	dedi.

 

	 Panelde	 konuşan	 İzmir	 Barosu	 Genel	 Sekreteri	 ve	 Çocuk	 Hakları	 Merkezi	

Sorumlu	 Yönetim	 Kurulu	 Üyesi	 Av.	 İlke	 Erol	 ise	 Türkiye’de	 çocuk	 hakları	 alanındaki	

yasal	 düzenlemelerden	 bahsederek	 İzmir	 Barosu	 Çocuk	 Hakları	 Merkezi’nin	 çalışma	

şeklini	anlattı.	Av.	İlke	Erol	merkez	bünyesinde	sadece	mağdur	çocuklara	hukuki	destek	

verilmekle	kalınmadığını,	çocuk	hakları	alanındaki	her	tür	bilgi	ve	belgenin	derlenerek,	

başta	avukatlar	olmak	üzere	konu	ile	ilgili	herkesin	kullanımına	açık	bir	arşiv	ve	kitaplık	

ile	 bilimsel	 amaçlarla	 kullanılmak	üzere	bir	 veri	 tabanı	 oluşturulmaya	 çalışıldığını,	 aynı	

zamanda	yerel,	ulusal	ve	uluslararası	kurumlarla	işbirlikleri	geliştirildiğini	ifade	etti.

 

	 İzmir	 Barosu	 Kadın	 Hakları	 Danışma	 ve	 Hukuk	 Araştırmaları	 Merkezi’nin	

çalışmalarından	bahseden	Av.	Seda	Banu	Akyüz,	merkeze	yapılan	başvuruların	her	geçen	

yıl	arttığını	ifade	ederek,	şiddet	mağduru	kadınlara	ilgili	yasalar	kapsamında	koruma	ve	

önleme	tedbirleri,	nafaka,	velayet,	konusunda	hukuki	destek	sağlandığını,	başvurucuların	

boşanmaya	ilişkin	talepleri	varsa	adli	yardım	kapsamında	bu	taleplerinin	de	karşılandığını	

ifade	etti.

 

	 Toplantıda	 konuşan	 Selanik	 Barosu	 Yönetim	 Kurulu	 Üyesi	 ve	 İnsan	 Hakları	

ve	Cinsiyet	Eşitliği	Komitesi	Direktörü	Av.	Roxani	Kostatziki	 ise	 kadın	 ve	 çocuk	hakları	

konusunda	Yunanistan’daki	yasal	uygulamaları	anlattı.	

	 Selanik	Barosu’nun	 İzmir	Barosu	heyeti	onuruna	bir	de	 yemek	verdiği	 toplantı	

öncesinde	aynı	zamanda	Selanik	Barosu’nda	İzmir	Barosu	Resim	Grubu’nun	çalışmalarından	

oluşan	bir	de	sergi	açıldı.
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5	Temmuz	2017	tarihinde	Psikolog	Dr.	Ebru	Tezcan’ın	
katılımı	ile	“Adli	Sistemde	Çocuk	İle	İletişim	ve	Sosyal	Çalışma	

Görevlilerinin	Rolü”	konulu	atölye	çalışması	düzenlendi.

26	Temmuz	2017	tarihinde,	Rehber	Öğretmen	Makbule	Kurt	
katılımı	ile		“Cinsel	Saldırı	Suçu	ve	Pedofili”	konulu	atölye	

çalışması	gerçekleştirildi

9	Ağustos	2017	tarihinde,“Cinsel	Saldırı	Suçunun	Adli	Tıbbi	
Değerlendirilmesi”	konulu	atölye	çalışması		

Prof.Dr.Akça	Toprak	Ergören’in	moderatörlüğünde	
gerçekleştirildi.
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İzmir	Barosu	ve	Yaşar	Üniversitesi	birlikteliği	ile	
21-22	Nisan	2017	günlerinde	
“Çocuk	Ceza	Adalet	Sisteminin	

Güncel	Sorunları	Sempozyumu”	düzenlendi.
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İzmir	Barosu	Çocuk	Hakları	Merkezi	
tarafından	22-23	Nisan	2017	tarihlerinde	düzenlenen	

“23	Nisan	Ulusal	Egemenlik	ve	Çocuk	Bayramı	
Elo	Satranç	Turnuvası”	

satranç	şampiyonlarını	bir	araya	getirdi.

	 İzmir	 Barosu	 Çocuk	 Hakları	 Merkezi	 tarafından	 22-23	 Nisan	 2017	 tarihlerinde	
düzenlenen	“23	Nisan	Ulusal	Egemenlik	ve	Çocuk	Bayramı	Elo	Satranç	Turnuvası”		satranç	
şampiyonlarını	bir	araya	getirdi.
		 Isparta,	Denizli,	Muğla,	Manisa,	Aydın	ve	İzmir’den	38	satranç	sporcusunun	katılımı	
ile	gerçekleşen	ve	sporcuların	kıyasıya	mücadelesine	tanık	olan	turnuva	sonucunda	A	ve	B	
kategorilerinde	yarışan	çocuklar	ödüllerini	İzmir	Barosu	Başkanı	Av.	Aydın	Özcan	ve	İzmir	
Barosu	Genel	Sekreteri	Av.	İlke	Erol’dan	aldılar.
		 Turnuvanın	 açılış	 konuşmasını	 yapan	 İzmir	 Barosu	 Başkanı	 Av.	 Aydın	 Özcan,	
turnuvanın,	 Türkiye’de	 çocuklara	 yönelik	 ilk	 ELO	 turnuvası	 olma	 özelliğine	 dikkat	
çekerek,	katılımcılar	için	de	önemli	bir	deneyim	fırsatı	olduğunu	ifade	etti.	Baro	Başkanı	
Özcan	konuşmasında,	Cumhuriyete	ve	Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	aziz	hatırasına	vurgu	
yaparak,	 ülkemizin	 düşünen,	 sorgulayan	 ve	 ideallerini	 hayata	 geçiren,	 farkındalıkları	
yüksek	çocuklara	ihtiyacı	olduğunu	söyledi.	Bu	nedenle	satranca	büyük	önem	verdiklerini	
ifade	 eden	 Av.	 Aydın	 Özcan	 bu	 sene	 ilk	 defa	 gerçekleşen	 turnuvayı	 geleneksel	 hale	
getireceklerini	 ifade	 etti.	 Av.	 Aydın	Özcan	 konuşmasını	 şöyle	 tamamladı:	 “Sizler	 bizim	
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geleceğimizsiniz	ve	Mustafa	Kemal	Atatürk	devrimlerine,	cumhuriyet	değerlerine	sahip	
çıkarak,	 ilimden	 yana,	 bilimden	 yana	 tavır	 sergileyerek	 bu	 ülkenin	 kalkınması,	 çağdaş	
medeniyetler	seviyesine	ulaşması	için	büyük	işler	yapacağınıza	inanıyorum.	Ben	hepinize	
başarılar	diliyorum.”
		 A	ve	B	kategorilerinde	düzenlenen	turnuvaya;	A	kategorisinde	8-14	yaş	arası	ve	
2200	–	1600	ELO/UKD	arası	puana	sahip	sporcular,	B	kategorisine	 ise	8-14	yaş	arası	ve	
1599	ve	altı	ELO/UKD	puanına	sahip	sporcular	katıldılar.
		 Yarışmada	kategorilere	göre	dereceye	girenler	ise	şöyle	oluştu:
		 B	kategorisinde	Arda	Çamlar	birinci,	Salih	Pekgüzel	 ikinci,	Çağan	Erdem	Bektaş	
üçüncü,	Ecem	Öztürk	dördüncü,	Helin	Beren	Aygün	ise	beşinci	oldu.	B	Grubunun	en	iyi	
kadın	sporcuları	ise	sırasıyla	Ecem	Öztürk,	Helin	Beren	Aygün	ve	Defne	Elçi	oldu.
		 A	 kategorisinde	 ise	 Ceren	 Süral	 birinci	 olurken,	 Nehir	 Tokat	 ikinci,	 Nazım	 Efe	
Özkeskin	üçüncü,	Bora	Yarar	dördüncü,	Gülcan	Sena	Kayış	ise	beşinci	oldu.	A	kategorisinde	
yarışan	en	iyi	kadın	sporcular	ise	sırasıyla	Ceren	Süral,	Nehir	Tokat	ve	Gülcan	Sena	Kayış	
oldu.
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29	Ekim	2017	tarihinde
Cumhuriyetimizin	kuruluş	yıl	dönümünde,

	İzmir	Çocuk	ve	Gençlik	Kapalı	Ceza	İnfaz	Kurumunda	yapılan	
tören	ve	gösterilere	

İzmir	Barosu	Genel	Sekreteri	Av.İlke	Erol	ve	
Yönetim	Kurulu	Üyesi	Av.H.Betül	Harmanşah	katılım	sağladı.

İzmir	Barosu	Çocuk	Hakları	Merkezi,	
İzmir	Barosu	İnsan	Hakları	Merkezi	ve	İzmir	Barosu	Cezaevi	
Komisyonu	üyesi	meslektaşlarımız	İzmir	Çocuk	Cezaevi’nde	

bulunan	gençlerimizin	gerçekleştirdiği	
19	Mayıs	Atatürk’ü	Anma,	Gençlik	ve	Spor	Bayramı	

törenlerine	katıldılar.

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı
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	 Mağdur	Hakları	Daire	Başkanı	Muhittin	Özdemir	ve	Marmara	Üniversitesi	Çocuk	
Koruma	Uygulama	 ve	Araştırma	Merkezi	Müdürü	 Prof.	 Dr.	 Emrullah	 Tolga	Dağlı,	 İzmir	
Barosu	Kadın	Hakları	Merkezi	ve	Çocuk	Hakları	Merkezi	üyesi	avukatlar	ile	hakim	ve	savcı	
adaylarının	 katıldığı	 bir	 toplantıda	 adliyelerde	 bulunan	 adli	 görüşme	 odaları	 hakkında	
bilgilendirmelerde	bulundular.
		 İzmir	Barosu	Başkanı	Av.	Aydın	Özcan,	Başkan	Yardımcısı	Av.	Mustafa	Çetin,	Genel	
Sekreter	 ve	 Çocuk	Hakları	Merkezi	 Sorumlu	 Yönetim	 Kurulu	 üyesi	 Av.	 İlke	 Erol,	 Kadın	
Hakları	Merkezi	Sorumlu	Yönetim	Kurulu	üyesi	Av.	Seyide	Uludağ,	CMK	Sorumlu	Yönetim	
Kurulu	Üyesi	Av.	Betül	Harmanşah	ve	 İzmir	Cumhuriyet	Başsavcı	Vekili	Onur	Dinç’in	de	
katıldığı	toplantıda	konuşan	Baro	Başkanımız	Av.	Aydın	Özcan,	toplantıya	hakim	ve	savcı	
adaylarının	da	katılıyor	olmasını	önemsediklerini	belirterek	“mağdur	haklarını	ancak	ortak	
akılla	çözebiliriz,	hep	birlikte	bir	çözüm	bulmanın	ilk	adımlarını	atıyoruz”	dedi.						
		 İzmir	Barosu’nun	tarihinden	bu	yana	her	zaman	dezavantajlı	grupların	haklarını	
savunmak	için	mücadele	ettiğini	ifade	eden	Av.	Aydın	Özcan,	“ama	özellikle	son	yıllarda	
Kadın	Hakları	Merkezi	ve	Çocuk	Hakları	Merkezlerimizin	geliştirilmesi	ve	artık	adliyede	
hizmet	vermeye	başlamasıyla	birlikte	bu	çalışmaları	artık	daha	yüksek	sesle	dile	getirmeye	
başladık”	 dedi.	 Kadın	Hakları	Merkezi’nde	 400,	 Çocuk	Hakları	Merkezi’nde	 ise	 yetmişe	
yakın	avukatın	gönüllü	olarak	çalıştığını	ifade	eden	Özcan,	“meslektaşlarımız	sadece	bu	
merkezlerde	nöbet	tutmakla	kalmıyor,	düzenledikleri	eğitim	çalışmaları,	yuvarlak	masa	
toplantılarıyla	da	bir	yandan	deneyim	paylaşımı	yaparken	öte	yandan	bu	alanda	kendilerini	
daha	 da	 geliştiriyorlar.	 Meslektaşlarımız	 almış	 oldukları	 tecrübe	 ve	 bilgiyle	 başta	
belediyeler	ve	sivil	toplum	kuruluşları	olmak	üzere	geliştirdiğimiz	işbirlikleri	aracılığıyla	
taşradaki	vatandaşlara	ulaşmak	için	de	yoğun	bir	çaba	içindeler.	Bu	anlamda	Bakanlıkla	da	
birlikte	çalışarak	çözüm	önerileri	bulabiliriz”	dedi.	İzmir	Barosu’nun	merkezleri	aracılığı	ile	
Türkiye’nin	neresinde	olursa	olsun	bu	tip	davaları	takip	ettiğini	söyleyen	Av.	Aydın	Özcan,	
uygulamada	 yaşanan	 eksikliklerin	 olduğunu	 belirterek	 “karşılıklı	 işbirliğimizin	 ihtiyaç	
sahibi	vatandaşlarımıza	ulaşma	noktasında	daha	etkili	olacağına	inanıyorum”	dedi.
		 Mağdur	 Hakları	 Daire	 Başkanı	 Muhittin	 Özdemir	 ise	 adli	 görüşme	 odalarının	
amacı,	kırılgan	gruplar	açısından	fayda	ve	önemi,	bütüncül	yaklaşımın	gerekliliği	ile	meslek	
elemanlarının	destek	ve	 işbirliğimden	bahsederek	“adli	görüşme	odaları	adalet	sistemi	
içerisinde	 olan	 çocuklar	 ve	 kırılgan	 grupta	 yer	 alan	mağdurlar	 için	 ikincil	 mağduriyeti	
önlemeyi	 amaçlamaktadır”	 dedi.	 Muhittin	 Özdemir	 bu	 odaların	 başta	 ifade	 ve	 sorgu	
olmak	üzere	adli	sürecin	olumsuz	etkilerini	azaltmayı	ve	yapılan	işlemlerin	yaş,	gelişim,	
ruhsal	 durum	 ve	 benzeri	 etkenlerin	 de	 dikkate	 alınarak	 gerçekleştirilmesini	 sağlamayı	
hedefleyen,	yüksek	teknoloji	 ile	donatılmış	adliye	içerisindeki	güvenli	alanlar	olduğunu	
ifade	etti.
		 Adli	görüşme	odaları	Adalet	Bakanlığı’nın	05.01.2017	tarihli	oluru	ile	03.04.2017	
tarihinde	 fiilen	 uygulamaya	 geçmiştir.	 Özetle,	 yetişkinler	 için	 temelde	 mağdurun	
beyanının	alınması	işlemlerinde	çocuklar	açısından	ise	başta	ifade	ve	beyan	olmak	üzere	
çocuğun	hazır	bulunabileceği	tüm	adli	işlemler	için	kullanılabilir.

Adli	Görüşme	Odaları	
İzmir	Barosu’nda	

12.09.2017	günü	düzenlenen	toplantıda	tanıtıldı.
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Türkiye	
Çocuklara	Yeniden	Özgürlük	Vakfının	düzenlediği	Çalıştaya	

Merkezi	temsilen	Av.Bedriye	Kurtuluş	Türk	ve	Av.Rüya	Gevrek	
Tezcoşkun	katıldılar.

Türkiye’de	Adalete	Erişim	İçin	Adli	Yardım	Uygulamalarının	
Geliştirilmesine	Destek	Projesinin	7-8	Temmuz	2017	tarihli	

toplantısına	Av.Gizem	Öykü	Başkaya	ve	
Av.Bedriye	Kurtuluş	Türk	Merkezimizi	temsilen	katıldılar.

Kipa		Anadolu	Lisesi	öğrencilerine	yönelik	Av.Neşem	Batur,	
Av.Gözde	Uzsoy	ve	Uzman	psikolog	Nurhayat	Dirik’in	katılımı	
ile	Çocuk	Hakları	ve	Akran	Zorbalığı	konulu	eğitim	çalışması	

düzenlendi.

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı
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İzmir	Katip	Çelebi	Üniversitesinde,	
Av.İlke	Erol,	Av.Mualla	Özmen,	Av.Emel	Yeşildağ	ve	

Av.Bahar	Aküzümcü’nün	katılımı	ile	
“Çocuk	İhmal	ve	İstismarı,	İhbar	Yükümlülüğü”	

konulu	konferans	düzenlendi.

İzmir	Barosu	ve	
İzmir	Koruyucu	Aile	Derneği	tarafından	düzenlenen	

“Çocuk	Hakları	Bağlamında	
Koruyucu	Aile	Sistemi	Paneli”4	Mayıs	2017	günü

	İzmir	Barosu	ev	sahipliğinde	yapıldı.

	 İzmir	 Barosu	 Çocuk	 Hakları	 Merkezi	 Üyesi	 Av.	 Bahar	 Aküzümcü’nün	

moderatörlüğünü	yaptığı	panele,	ASPIM	İzmir	İl	Müdürü	Nesim	Tanğlay,	Atatürk	Eğitim	

ve	Araştırma	Hastanesi	Çocuk	Psikyatrisi	Uzmanı	Dr.	M.	Oytun	Hastürk,	Denizli	Koruyucu	

Aile	Derneği	Başkanı	Ayfer	Doğan	ve	İzmir	Koruyucu	Aile	Derneği	Başkanı	Gülsün	Erdinç	

konuşmacı	olarak	katıldılar.

 

	 Panelin	 açılış	 konuşmasını	 yapan	 İzmir	 Barosu	 Başkanı	 Av.	 Aydın	 Özcan,	 İzmir	

Barosu	 Çocuk	 Hakları	 Merkezi’nin	 özellikle	 son	 yıllarda	 çok	 büyük	 bir	 çalışma	 içinde	

olduğunu	belirterek,	daha	önce	çalışmalarını	Baro	binasında	sürdüren	Merkez	için	yakın	

zamanda	 İzmir	 Adliyesi’nde	 bir	 başvuru	 birimi	 oluşturulduğunu	 ifade	 etti.	 Bu	 başvuru	

biriminde	 bu	 alanda	 eğitim	 almış	 gönüllü	 avukatların	 bulunduğunu	 ve	 ihtiyaç	 sahibi	

çocuklara	her	türlü	hukuki	desteğin	uzmanlar	eşliğinde	verildiğini	belirten	Baro	Başkanı	

Av.	Aydın	Özcan	 İzmir	Barosu’nun	bunun	dışında	 konuyla	 ilgili	 akademik	 çalışmalar	 da	

yaptığını	ifade	etti.	Av.	Aydın	Özcan	sözlerini	“amacımız,	İzmir	Barosu	olarak	bu	çalışmalar	

sonucu	 ortaya	 çıkan	 fikirlerden	 de	 yararlanarak	 ihtiyaç	 sahibi	 çocuklarımıza	 ilişkin	 ne	

yapabilirizi	 tespit	etmek.	 İzmir’deki	bu	konuda	 çalışan	 sivil	 toplum	kuruluşları,	 gönüllü	

meslektaşlarımız	ile	el	ele	vererek	hep	birlikte	bir	umut	ışığı	olabilirsek	büyük	mutluluk	

duyacağımızı	ifade	ediyorum”	şeklinde	tamamladı.

 

	 İlk	 konuşmayı	 yapan	 ASPİM	 İzmir	 İl	 Müdürü	 Nesim	 Tanğlay	 Çocuk	 haklarının	

kanunen	 veya	 ahlak	 olarak	 dünya	 üzerindeki	 tüm	 çocukların	 doğrudan	 sahip	 olduğu	

eğitim,	sağlık,	yaşama,	barınma,	fiziksel,	psikolojik	veya	cinsel	sömürüye	karşı	korunma	

gibi	haklarının	hepsini	birden	tanımlamakta	kullanılan	evrensel	bir	kavram	olduğunu	ifade	

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı
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ederek	“kamusal	ya	da	özel,	sosyal	yardım	kuruluşları	mahkemeler,	idari	makamlar	veya	

yasama	organları	tarafından	yapılan	ve	çocukları	ilgilendiren	bütün	faaliyetlerde	çocuğun	

yüksek	yararı	temel	bakış	açısıdır”	dedi.	İzmir’deki	istatistiki	bilgileri	de	paylaşan	Tanğlay,	

“İzmir’de	şu	anda	toplam	346	çocuğumuz	koruyucu	aile	yanında	bakılıyor.	Yine	toplam	

310	koruyucu	ailemiz	var.	Son	üç	ay	içerisinde	başvurusunu	yapmış	ve	sırasını	bekleyen	

altı	tane	ailemizin	koruyucu	aile	olmak	üzere	işlemleri	devam	ediyor”	dedi

 

	 “Çocuğumuzun	ruhunun	iyiliği”	başlıklı	bir	sunum	gerçekleştiren	Atatürk	Eğitim	

ve	Araştırma	Hastanesi	Çocuk	Psikiyatrisi	Uzmanı	Dr.	M.	Oytun	Hastürk,	sunumunda,	çocuk	

ruhsal	süreçleri	nasıldır,	nasıl	iyi	oluru	anlattı.	Ruhsal	açıdan	hangi	sorun	olursa	olsun	aile	

ile	başladığını	ve	genelde	o	sorunun	aile	ile	sonlandığını	belirten	Hastürk,		“eğer	siz	aileye	

ulaşabildiğiniz	takdirde	ve	doğru	şekilde	tedavi	ve	yönlendirme	yapabildiğiniz	takdirde	

çocuğun	tedavisinde	başarılı	oluyorsunuz”	dedi.

 

	 Denizli	Koruyucu	Aile	Derneği	Başkanı	Ayfer	Doğan	ise	sunumunda	dernek	olarak	

yürüttükleri	çalışmaları	anlatarak	“korunmaya	ihtiyacı	olan	tüm	çocukların	bir	aile	yanında	

hayata	hazırlanmasını	önemsiyorum”	dedi.

 

	 Son	sunumu	gerçekleştiren	İzmir	Koruyucu	Aile	Derneği	Başkanı	Gülsün	Erdinç,	

deneyimlerinden	 bahsederek	 “ebeveyni	 olma	 hakkı	 her	 çocuğa	 verilmelidir.	 Sevgiyle	

aşılamayan	 hiçbir	 problem	 yoktur.	 Saldırganlık	 ve	 şiddet	 gibi	 davranışlar	 dışarıdan	

öğrenilen	davranışlardır.	Çocuklarımıza	sevgiyle	yaklaşırsak	sevgi	alabiliyoruz”	dedi.

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı
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“Güçlü	Kızlar,	Güçlü	Yarınlar”	
11	Ekim	Dünya	Kız	Çocukları	Uluslararası	Konferansına	
Av.İlke	Erol	,	Av.Mualla	Özmen	ve	Av.	Deniz	Yenikaya

	katıldılar.

23	Ağustos	2017	tarihli	
Cinsel	Suç	Mağduru	Çocukla	İletişim/Empati	konulu	atölye	
çalışmasının	moderatörü	EMDR	Terapisti	Psikodramatist		

Nurhayat	Dirik’ti.

Çocuk Hakları Bülteni, 20 Kasım 2017 Özel Sayısı
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