 TCK da çocuk; 18 yaşını doldurmamış kişi olarak
tanımlanmıştır. (Madde 6/1-c),ÇKK ;ergin sayılsa
bile 18 yaş altı çocuktur( 3/1-a)
 TCK 31 ise 0-12,12-15,15-18 olarak çocuğu üç gruba
ayırır.
 BM çocuk Hakları sözleşmesi 1.madde;”daha erken

yaşta reşit olma durumu hariç onsekiz yaşına
kadar her birey çocuktur” der.

 Ülkemizde ;Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi 1990 da imzalanmış 1995 de yürürlüğe
girmiş ve iç hukuk normu haline gelmiştir.
 Uluslar arası insan haklarının uygulamalı tek

çalışması olan çocuk hakları, yasal ve evrensel bir
zorunluluk olarak tanımlanmıştır.

 Temel olarak ebeveyn sorumluluğu ve çocukla ilgili
işlemlerde “çocuğun yüksek yararı”
vurgulanmıştır.(3.madde)
 1996 da “BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin

Uygulanmasına Dair Avrupa Sözleşmesi”
hazırlanmış,2001 de 4620 sayılı yasa ile
onaylanmıştır

 Bu sözleşme ile çocuklara yargı makamları önünde bazı

haklar tanınmıştır.(Davalar hakkında bilgilendirilme
,temsil edilme,davalara katılım,görüşlerinin alınması)
 Çocuğu ilgilendiren hukuki süreçlerde; çocuğun

sezginliğinin tespiti,ruhsal gelişimi ,istismar-ihmal ve
kazalar sonucu gelişen mağduriyet derecesinin
tespiti,ruhsal ihtiyaçları gibi konularda bilirkişi görevi
psikiyatri uzmanlarına verilir.(öncelikle çocuk psk uzm.)

 5395 sayılı ÇKK ile mahkeme, karar aşamasında koruma

gereksinimi veya suça sürüklenen çocukların korunması ve
hakları yönünden çocuğun ruh sağlığını incelemek
amacıyla ;Ebeveyn ruh sağlığının değerlendirilmesi,
çocuğun tedavi gerektirir hastalığı veya madde
bağımlılığının olup olmadığı,TCK 31 açısından
değerlendirme amacıyla adli psikiyatrik bilirkişi raporu
istenebilir.

 Suç, kişisel alanı aşıp kamusal alana giren ve yasak
olan kural ya da yasaları çiğneyen, buna bağlı
olarak meşru cezaların uygulandığı ve kamusal
otoritenin (devlet ya da yerel kuruluşun)
müdahalesini gerektiren fiillerdir.
 Dünyadaki hukuk sistemlerinin en temel
ilkelerinden birisi, ‘kanunsuz suç ve ceza olmaz’

prensibidir

 Çocuk suçluluğu alanında suç işleyen çocuktan
ziyade, suça itilen çocuk deyişinin kullanılması
savunulur. Çünkü söz konusu olan, henüz
kişiliğinin oluşumu önemli ölçüde
tamamlanmamış, toplumsallaşma sürecindeki
gençtir ve yargılamanın amacı çocukların temel
haklarının ve güvenliklerinin korunması ve
gereksinimlerinin karşılanması, bedensel ve tinsel
esenliklerinin geliştirilmesidir.

 Çocuğun suça yönelmesinde sosyo-kültürel
çevrenin, aile yapısının, içinde bulunduğu grubun
normları, değer yargıları, yaşam koşulları ve kişisel
özellikleri önemli rol oynamaktadır. Çevresel
etmenler ve özellikle de aile çocuğun suça

yönelmesinde daha belirleyici konumdadır.

 Adli değerlendirme sürecinde çocuk ve ergenler bir
suçun faili veya mağduru olarak karşımıza

çıkabilmektedir.
 “çocuk, mevcut hukuk sistemi içinde işleyebileceği

bir suçtan ötürü, kendisine büyük insanlardan
farklı davranılması gereken kişi”

 “cezai sorumluluğunun alt sınırını belirleyen
sistemler açısından, bu sınır çocuğun duygusal,

zihinsel, entelektüel olgunluğa ulaştığı yaşın
altında tutulmamalıdır” (4.madde)

Ülkelere göre ceza sorumluluğu yaşı
 Oklahoma (ABD), Gana, Hindistan, İrlanda, Liechtenstein, Nijerya, Güney Afrika
Cumhuriyeti, Pakistan, Sudan, Ürdün, Hong Kong’da ceza sorumluluğunun başlangıç
yaşı 7 olarak;
 Nevada (ABD), Washington, Kenya, Kuzey İrlanda, İskoçya, Sri Lanka, Zambiya’da ceza
sorumluluğunun başlangıç yaşı 8 olarak;
 İran (kızlar için) ve Malta’da ceza sorumluluğunun başlangıç yaşı 9 olarak;
 İngiltere, Galler, Colorado (ABD), Avustralya, Fiji, Malezya, Yeni Zelanda’da ceza
sorumluluğunun başlangıç yaşı 10 olarak;
 Oregon (ABD), Kanada, Yunanistan, Jamaika, Hollanda, San Marino ve Uganda’da
ülkemizde olduğu gibi ceza sorumluluğunun başlangıç yaşı 12 olarak;
 Fransa, New York (ABD), Georgia (ABD), İllinois (ABD) ve Cezayir’de ceza
sorumluluğunun başlangıç yaşı 13 olarak;
 Almanya, İtalya, İspanya, California (ABD), Teksas (ABD), Almanya, Avusturya,
Bulgaristan, Macaristan, Japonya, Letonya, Litvanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Mauritius,
Romanya, Slovenya, Tayvan, Rusya ve Vietnam’da ceza sorumluluğunun başlangıç yaşı 14
olarak;
 Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Norveç, Slovakya, İsveç, İran
(erkekler için) ve Mısır’da ceza sorumluluğunun başlangıç yaşı 15 olarak;
 Andorra, Macau, Polonya, Portekiz ve Arjantin’de ceza sorumluluğunun başlangıç yaşı 16
olarak;
 Belçika, Panama, Peru, Brezilya, Kolombiya, ve Lüksemburg’da ceza sorumluluğunun
başlangıç yaşı 18 olarak kabul edilmiştir.

Kusur yeteneğİ veya İsnat yeteneğİ
 Bir fiilin sorumluluğunun bir kimseye yüklenebilmesi için

failde bulunması gereken niteliklerin bütünü - Failin
kusurlu davranabilme yeteneği
 Kişinin, fiziksel gelişimine paralel olarak, toplumun değer

yargılarını, bunların anlam ve içeriğini algılama yeteneği
gelişmektedir. Yine bu gelişim sürecinde algılama
yeteneğinin yanı sıra, toplumdaki ölçü davranış
kurallarının gerekleri doğrultusunda hareketlerini
yönlendirebilme (irade) yeteneği de gelişmektedir.

ERİŞKİNDEN FARKI NE?
 Ergen ile erişkin arasında sadece basit bir yaş farkı

olmayıp, motivasyon, dürtü kontrolü, yargılama, ceza
sorumluluğu ve fizyolojik olgunlaşma alanlarında
belirgin farklılıkların bulunmasıdır
 Nedensellik ilişkisi kurma, bellek, planlama, duygusal

düzenleme ve dürtü kontrolü sağlanmasını içeren
“yürütücü işlevler”in odağı olan prefrontal korteks
beynin en son olgunlaşan bölümüdür.

 Yaş küçüklüğüne bağlı ceza uygulamaları TCK 31.
ve 33. maddelerde düzenlenmiştir.

 MADDE 31. - (1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını
doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu
yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması
yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik
tedbirleri uygulanabilir.

 (2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da

onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin
hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince
gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur.
Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin hukukî anlam ve
sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını
yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler
hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını
gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet
hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yarısı
indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası yedi
yıldan fazla olamaz.

 (3) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da

onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde
onsekiz yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını
gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve
bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası oniki yıldan
fazla olamaz.

Akıl hastalığı
 MADDE 32. - (1) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî

anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak
davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış
olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında güvenlik
tedbirine hükmolunur.

 (2) Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte işlediği

fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış
olan kişiye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmibeş
yıl, müebbet hapis cezası yerine yirmi yıl hapis cezası verilir.
Diğer hâllerde verilecek ceza, altıda birden fazla olmamak üzere
indirilebilir. Mahkûm olunan ceza, süresi aynı olmak koşuluyla,
kısmen veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri
olarak da uygulanabilir.

Sağır ve DİLSİZLİK
 MADDE 33. - (1) Bu Kanunun, fiili işlediği sırada oniki

yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümleri,
onbeş yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler
hakkında; oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını
doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını
doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan
sağır ve dilsizler hakkında; onbeş yaşını doldurmuş
olup da onsekiz yaşını doldurmamış olanlara ilişkin
hükümleri, onsekiz yaşını doldurmuş olup da yirmibir
yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında da
uygulanır.

Bilişsel Gelişim Açısından Değerlendİrme
 “soyut işlemsel dönem” özelliklerini taşıyıp taşımadığı
 Hipotezler kurarak doğruluklarını sınama becerisi
 Soyut kavramlar üzerine fikir yürütme, düşünceyle







oynama becerisi
Tümevarım ve tümdengelim gibi bilişsel işlemleri
yapabilme
Zihinsel gelişim kapasitesi
Eğitimle kazanılmış donanım düzeyi
Kavrama yeteneği
Öngörebilme yeteneği
Duygu ve düşüncelerini ifade etme ve başkalarınınkini
tanıyabilme ve karşı koyabilme kapasitesi

Yargılama YETİSİ

 Grup normlarından etkilenmeden, bağımsız davranabilme









ve kendine yetebilme
Grubun olumsuz eleştiri ve yaptırımlarına karşı koyabilme
Harekete geçmeden önce içinde bulunduğu durumu
değerlendirebilme
Karar vermeden önce farklı bakış açılarını ele alabilme
Geçmiş, bugün, yarın arasında bağlantıları kurabilme,
geçmişten gelen kazanımları geleceğe taşıyabilme
Öfke kontrolü ve duygusal tepkileri kontrol edebilme
Riskleri değerlendirme ve göze alabilme
Eylemin doğuracağı sonuçları kavrayabilme ve
öngörebilme, davranışlarını kontrol edebilme düzeyi
İleriyi görebilme, kısa vadeli haz almayı erteleyip, uzun
vadeli sonuçları düşünebilme

 Ceza sorumluluğunu etkileyebilecek diğer nedenler ruhsal

bozukluklar ve ruhsal durumu etkileyen bedensel
hastalıklardır.
 Çocukluk çağı psikozları,Yaygın Gelişimsel

Bozukluklar,DEHB vaka bazında ele alınmalı ve erişkinden
farklı ve yaşa-gelişime-sosyokültürel duruma ve olaya göre
değerlendirilmelidir.
 TCK 34/1 geçici nedenler açısından erişkinlerdeki gibi

değerlendirilir.

 Cinsel suçlarda yaş farkı 4 ve üstünde

olduğunda,çocuklardan birinde zeka geriliği
olduğunda,zorlama, aldatma yada ikna ile haz amacıyla
yapılan eylemlerde cinsel istismar sözkonusudur.
 13 yaş altındaki istismarlarda %40 ergenlerin fail olduğu ve

çoğunluğun 14-15 yaşta olduğu belirtilmektedir.
 İstismarcıların % 60-80 i yakın çevre ve akrabalardır.

 Çocuklara ve yetişkinlere kıyasla, daha fazla duygusal iniş

çıkış yaşayan ergenler, düşünmeden hareket etme
eğiliminde olup, ciddi risk taşıyan durumlarda bile
harekete geçmeden önce hareketlerinin sonuçlarını
düşünmezler. Yenilik ve heyecan arayışının arttığı bu
dönemde, kişinin özdenetim becerileri tam gelişmemiştir.
Aynı düzeyde heyecan için daha yüksek düzeyde riskli ve
uyarıcı ortamları veya davranışları tercih ederler

 Ergenlerin ceza sorumluluğu değerlendirilirken

dürtüsellikleri, bulundukları çevre, psikososyal zayıflıkları,
akran grubu özellikleri, bedensel ve ruhsal gelişimlerinin
henüz sürüyor olması göz önünde bulundurulmalıdır .
 Günümüzde internet suçlarının hukuki anlam ve

sonuçlarının erişkinler tarafından dahi yeterince
anlaşılamadığı düşünüldüğünde, ergenlerin ilişki kurmak,
oyun oynamak için araç olarak kullandıkları sosyal medya
paylaşımlarında doğru ve yanlış davranışın sınırını net
olarak çizmelerini ve hatalı davranışlarının ciddi hukuki
sonuçlara yol açacağını düşünmelerini beklemek güçtür.

 Çocuklarda ceza sorumluluğunun değerlendirilmesi çok

yönlü olmalıdır. Erişkinlerden farklı olarak, çocuklarda
yapılan değerlendirmede yalnızca akıl hastalıkları, zekâ
geriliği ya da geçici nedenler değil yaş küçüklüğünün,
sosyokültürel çevrenin ve eğitimin de ceza sorumluluğuna
etkisi de araştırmanın temelinde yer almalıdır.
 Adli psikiyatrik değerlendirmede en büyük pratik sorunun,

olguların başvurularının suç tarihinden çok geç, günler
haftalar değil, aylara hatta yıllara varan bir gecikme ile
yapılması gerçeğidir. Böylesi bir gecikme, çocuk ve gencin
bu dönemdeki gelişimi de gözönünde tutulduğunda karar
oluşturmayı güçleştirmektedir.

13.1_3 Güvenlik birimine suça sürüklenme ile gelen veya getirilen çocuk sayısı
Number of juveniles received into security units because of offence

2011

2012

2013

2014

2015

Toplam - Total

84 916

100 831

115 439

117 486

118 245

Erkek- Male

76 405

89 667

102 350

102 493

101 097

Kadın- Female

8 511

11 164

13 089

14 993

17 148

Mağduriyet
 TCK çeşitli suçlarda mağdurun bedensel ve ruhsal

bakımdan kendisini koruma gücü olmadığında cezanın
ağırlaştırılmasını hükme bağlamıştır.
 Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (1985) "çocuğun/ ergenin

sağlığını, fizik gelişimini, psikososyal gelişimini
olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum veya ülke
tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan
davranışların tümü" çocuk/ ergenin istismarı olarak
kabul edilmektedir. Çocuğun veya ergenin bedenine,
duygularına, düşüncelerine ve kişiliğine zarar verecek
davranışlarda bulunulmasıdır.

 Türkiye’de çocuk istismarı denince her ne kadar akla

cinsel istismar gelse de, fiziksel istismar, duygusal
istismar ve ihmal de üzerinde durulması gereken diğer
istismar türleridir. Türkiye’nin tümü hakkında fikir
verecek tanımlayıcı bir çalışma bulunmamakla birlikte, fiziksel istismar sıklığının %30-35, cinsel istismar
için %13 olduğu tahmin edilmektedir.

 Güvenlik birimlerine 2015 yılında gelen veya getirilen 303

bin 213 çocuğun %46,9’u mağdur, %39’u kanunlarda suç
olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası (suça
sürüklenme) ile %5,8’u kayıp (hakkında kayıp müracaatı
yapılıp daha sonra bulunan), %4,4’ünün bilgisine başvurma
ve %3,9’unun ise bu nedenlerin dışındaki nedenlerden
dolayı geldikleri ya da getirildikleri görüldü.
 Suç mağduru çocukların %55,6’sının erkek, %44,4’ünün kız
çocuğu

Suç mağduru çocukların mağduriyet nedenleri

 Genellikle cinsel suçlarda mağdurların ;işlenen suçun

ahlaki olarak kötülüğünün farkında olup olmadıkları,buna
karşı direnme yetilerinin bulunup bulunmadığı (ahlaki
redaetini müdrik ve mukavemete muktedir olma)
sorulabilir.
 Beyanlarına itibar edilip edilemeyeceği
 Akıl Hastalığı veya zayıflığının hekim olmayanlarca

anlaşılıp anlaşılamayacağı sorulabilir.

 Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ,1 Haziran 2005 tarihinde

yürürlüğe giren 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103,
104 ve 105’inci maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme,
cinsel amaçla gözle veya sözle gerçekleştirilen cinsel tacizi,
vücuda temasın söz konusu olduğu basit cinsel saldırıyı,
vaginal, anal ya da oral penetrasyonun söz konusu olduğu
nitelikli cinsel saldırıyı kapsamaktadır.
 Eylemin cinsel tatmin amaçlı ve mağdurun iradesi dışında
gerçekleşmesi esas unsur olup, ayrıca yaşının küçüklüğü veya
psikiyatrik bozukluğunun bulunması gibi mağdurun rızasının
geçersiz olduğu durumlarda da söz konusu olabilmektedir.

 Çocukların cinsel istismarında istismarda bulunanların

%60-85’inin akrabalar, öğretmenler, komşular, otorite
figürleri gibi çocuğun bildiği ve güvendiği kişiler olduğu
saptanmıştır.
 Farklı ülkelerde yapılmış 100 çalışmanın verilerinin

metaanalizi. sonucunda, çeşitli formlarda cinsel istismara
maruz kalma oranları erkeklerde % 7.9 ve kızlarda %19.7
olarak bildirilmiştir. Ülkemizde çocuklarda cinsel istismar
sıklığı net olarak bilinmemekle birlikte 18 yaşına kadar kız
çocukların %12-25’inin, erkek çocukların ise % 8-10’unun
istismara uğradığı tahmin edilmektedir.

 2005 yılında yürürlüğe giren TCK da cinsel saldırı

sonrasında ortaya çıkması muhtemel ağır ruhsal sonuçları
“ruh sağlığının bozulması” kavramı ile cezayı artırıcı bir
unsur (neticesi sebebiyle ağırlaşmış cinsel saldırı) olarak
tanımlamaktaydı.
 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren TCK , 102/5 ve

103/6. maddelerinde yer alan “ruh ve beden sağlığının
bozulması” kavramı ile uygulamada sorunlara neden
olmuş, düzenleme 28 Haziran 2014 tarihinde Resmi
Gazete yayınlanan 6545 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir

 Yeni yasada yer alan ve ağırlaştırıcı neden olarak karşımıza

çıkan “Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin
kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden
olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin
hükümler uygulanır.” hükmü bulunmaktadır. Bu
hükümde yer alan “ağır neticeler” içinde iyileşme olanağı
bulunmayan ruhsal hastalıklar da bulunmaktadır. Bu
nedenle bazı durumlarda kalıcı psikiyatrik hastalıklar
değerlendirme kapsamından tamamen çıkartılmış değildir.

 Klinik değerlendirmeyle Adli değerlendirme
arasında bazı farklar bulunmakta ve bu farklılıklar
hem tedavi odaklı düşünen ve eğitim görmüş olan
psikiyatri hekimini zorlamakta hem de etik
birtakım kaygıları ortaya çıkarabilmektedir.
 Uygulamada Hasta –Hekim ilişkisi ve tedavi odaklı
eğitim görmüş olan psikiyatri hekimiyle ,Adli Tıp

uzmanının raporları arasında farklılıklar ortaya
çıkabilmektedir.

 Acıyı gidermek-----------------------Yasal soruya cevap vermek
 Hekim-Hasta-------------------------Değerlendiren-Değerlendirilen
 Hastanın yararı ve refahı öncelikli,
hastayla güven ilişkisi--------------Mahkemeyle güven ilişkisi
 Müşteri hasta------------------------Müşteri mahkeme ve hukuk
 Amaç hastanın iyileşmesi---------Amaç rapor vererek mahkemeyi
bilgilendirmek
 Gizlilik esas---------------------------Gizlilik belki uygulanabilir
 Süreçte teşhis ve tedavi planı oluşturulur-----------Objektif
değerlendirme,teşhis şart değil
 Tedavi esastır-------------------------Tedavi önerilebilir
 Hasta ve yakınlarından alınan bilgiler------------------İlgili kişiler,
mahkeme kayıtları,daha fazla
belge ve bilgi ihtiyacı
 Tedavi ile ilgili hedefler,hastanın iyileşmesi isteği,destekleme isteği----Objektif olma
ve kasıtlı önyargısızlık,sonuca odaklanmamak
 Terapotik ilişki,sağlığı geliştirmek--------------------Soruya cevap vermek,yazılı ifadetanıklık
























Kanun
Çocuk Koruma Kanunu
Kanun No. 5395

Kabul Tarihi : 3.7.2005

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler
Amaç
MADDE 1. — (1) Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen
çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2. — (1) Bu Kanun, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile
suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarına, çocuk
mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3. — (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda,
1. Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi
ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu,
2. Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası
ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında
güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu,
b) Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini,
c) Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, suça sürüklenen çocuklarla
korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren çocuk mahkemesi
hâkimini,
d) Kurum: Bu Kanun kapsamındaki çocuğun bakılıp gözetildiği, hakkında verilen tedbir
kararlarının yerine getirildiği resmî veya özel kurumları,
e) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal hizmet

































MADDE 4. — (1) Bu Kanunun uygulanmasında, çocuğun haklarının korunması amacıyla;
a) Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması,
b) Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi,
c) Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tâbi tutulmaması,
d) Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlanması,
e) Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde çalışmaları,
f) İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usûl izlenmesi,
g) Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi,
h) Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve
toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi,
i) Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak başvurulması,
j) Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak görülmesi, kararların verilmesinde ve
uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının sağlanması,
k) Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda yetişkinlerden ayrı tutulmaları,
l) Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine getirilmesinde kimliğinin başkaları tarafından
belirlenememesine yönelik önlemler alınması,
İlkeleri gözetilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler
Koruyucu ve destekleyici tedbirler
MADDE 5. — (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik
danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan;
a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve
gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye,
b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir
meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine
yerleştirilmesine,
c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde,
çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine,
d) 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,
e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri
sağlamaya,
Yönelik tedbirdir.
(2) Hakkında, birinci fıkranın (e) bendinde tanımlanan barınma tedbiri uygulanan kimselerin, talepleri hâlinde kimlikleri ve
adresleri gizli tutulur.
(3) Tehlike altında bulunmadığının tespiti ya da tehlike altında bulunmakla birlikte veli veya vasisinin ya da bakım ve
gözetiminden sorumlu kimsenin desteklenmesi suretiyle tehlikenin bertaraf edileceğinin anlaşılması hâlinde; çocuk, bu kişilere teslim edilir.
Bu fıkranın uygulanmasında, çocuk hakkında birinci fıkrada belirtilen tedbirlerden birisine de karar verilebilir.
Kuruma başvuru
MADDE 6. — (1) Adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları,
korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ile çocuğun
bakımından sorumlu kimseler çocuğun korunma altına alınması amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna başvurabilir.
(2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak gerekli araştırmayı derhâl yapar.






















Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması
MADDE 7. — (1) Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı; çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve
gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine
veya re'sen çocuk hâkimi tarafından alınabilir.
(2) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılabilir.
(3) Tedbirin türü kararda gösterilir. Bir veya birden fazla tedbire karar verilebilir.
(4) Hâkim, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbire karar verdiği çocuğun denetim altına alınmasına da
karar verebilir.
(5) Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve destekleyici tedbirin kaldırılmasına
veya değiştirilmesine karar verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocuğun bulunduğu yer hâkimi tarafından da verilebilir.
Ancak bu durumda karar, önceki kararı alan hâkim veya mahkemeye bildirilir.
(6) Tedbirin uygulanması, onsekiz yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden sona erer. Ancak hâkim, eğitim ve
öğrenimine devam edebilmesi için ve rızası alınmak suretiyle tedbirin uygulanmasına belli bir süre daha devam
edilmesine karar verebilir.
(7) Mahkeme, korunma ihtiyacı olan çocuk hakkında, koruyucu ve destekleyici tedbir kararının yanında
22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki
kurulması hususlarında da karar vermeye yetkilidir.
Tedbirlerde yetki
MADDE 8. — (1) Korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirler,
çocuğun menfaatleri bakımından kendisinin, ana, baba, vasisi veya birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu
yerdeki çocuk hâkimince alınır.
(2) Tedbir kararlarının uygulanması, kararı veren hâkim veya mahkemece en geç üçer aylık sürelerle
incelettirilir.
(3) Hâkim veya mahkeme; denetim memurları, çocuğun velisi, vasisi, bakım ve gözetimini üstlenen
kimselerin, tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcisi ile Cumhuriyet savcısının talebi üzerine veya
re'sen çocuğa uygulanan tedbirin sonuçlarını inceleyerek kaldırabilir, süresini uzatabilir veya değiştirebilir.
Acil korunma kararı alınması
MADDE 9. — (1) Derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varlığı hâlinde çocuk, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakım ve gözetim altına alındıktan sonra acil korunma kararının
alınması için Kurum tarafından çocuğun Kuruma geldiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde çocuk hâkimine
müracaat edilir. Hâkim tarafından, üç gün içinde talep hakkında karar verilir. Hâkim, çocuğun bulunduğu yerin gizli
tutulmasına ve gerektiğinde kişisel ilişkinin tesisine karar verebilir.
(2) Acil korunma kararı en fazla otuz günlük süre ile sınırlı olmak üzere verilebilir. Bu süre içinde Kurumca
çocuk hakkında sosyal inceleme yapılır. Kurum, yaptığı inceleme sonucunda, tedbir kararı alınmasının gerekmediği
sonucuna varırsa bu yöndeki görüşünü ve sağlayacağı hizmetleri hâkime bildirir. Çocuğun, ailesine teslim edilip
edilmeyeceğine veya uygun görülen başkaca bir tedbire hâkim tarafından karar verilir.
(3) Kurum, çocuk hakkında tedbir kararı alınması gerektiği sonucuna varırsa hâkimden koruyucu ve
destekleyici tedbir kararı verilmesini talep eder.

















Bakım ve barınma kararlarının yerine getirilmesi
MADDE 10. — (1) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından, kendisine intikal eden
olaylarda gerekli önlemler derhâl alınarak çocuk, resmî veya özel kuruluşlara yerleştirilir.
Çocuklara özgü güvenlik tedbiri
MADDE 11. — (1) Bu Kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça
sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından, çocuklara özgü güvenlik tedbiri
olarak anlaşılır.
Akıl hastalığı
MADDE 12. — (1) Suça sürüklenen çocuğun aynı zamanda akıl hastası olması hâlinde,
26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları
kapsamına giren çocuklar hakkında, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır.
Tedbir kararlarında usûl
MADDE 13. — (1) Bu Kanunun 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen durumlar
hariç olmak üzere, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklarla korunma ihtiyacı olan
çocuklar hakkında duruşma yapılmaksızın tedbir kararı verilir. Ancak, hâkim zaruret gördüğü
hâllerde duruşma yapabilir.
(2) Tedbir kararının verilmesinden önce yeterli idrak gücüne sahip olan çocuğun görüşü
alınır, ilgililer dinlenebilir, çocuk hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenmesi istenebilir.
Kanun yolu
MADDE 14. — (1) Bu Kanun hükümlerine göre, çocuk hâkimi tarafından alınan tedbir
kararlarına karşı itiraz yolu açıktır. İtiraz, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun itiraza ilişkin hükümlerine göre en yakın çocuk mahkemesine yapılır.
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