
 
YARGI REFORMUNDA ÇOCUK HAKLARI 

 

Bu öneri metninde Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan dört (4) farklı düzenleme 

değerlendirilmiştir. Değerlendirme Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve bu 

Sözleşme’ye göre düzenlenen iç hukuk belgeleri referans alınarak yapılmıştır.  

 

Ekim 2019’da görüşülen Yargı Paketi, adalet sistemi ile temas eden çocuklar bakımından 

olumlu olarak değerlendirilebilecek adımlar içermekle birlikte çocuk haklarının tam anlamı ile 

hayata geçirilmesi için halen geliştirilmesi gereken alanların olduğu ve eldeki düzenlemelerin 

yeterli olmadığı görülmektedir. Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı, 

görüşülmekte olan yargı paketinde yer alan ve ivedilikle tekrar ele alınması gereken 4 

maddeye ilişkin önerilerini aşağıda sunmuştur.  

 

Metinde öncelikle ilgili maddenin kanunda geçen hali, sonrasında ilgili maddenin streteji 

belgesine göre düzenlenmiş hali veya yapılan eklere yer verilmiş ve son olarak da Ortaklık 

Ağı’nın önerileri paylaşılmıştır.  

 

Aşağıda kısaca paylaşılan değerlendirmelere ek olarak ele alınması gereken bir diğer önemli 

nokta da konunun sadece Adalet Bakanlığı ve Yargı Reformu Stratejisi bağlamından öte 

kapsamlı bir çocuk koruma sistemi açısından da ele alınması gerekliliğidir.  

 

Bu noktada hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemelerin çocuk koruma sistemine entegre 

edilmesi ve çocuklara sunulan hizmetlerin güçlendirilmesi, benzer reformların, Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çocuk koruma sisteminde de gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir.  

 
Örneğin, 15 yaşından küçükler bakımından ilk suç işlendiği zaman için öngörülen yargı dışına 

çıkarma yöntemi iyi bir gelişme olmakla birlikte, bütün sistem için ama özellikle de çocuk 

koruma sistemi ile entegrasyona dair bir adım atılmadığı durumda, söz konusu reformlar 

çocukların haklarını korunmasını ve hayata geçmesini sağlamayacaktır.  

 

 



 
 

1. Çocuk Koruma Kanunu Madde 19: Kamu davasının açılmasının ertelenmesi  

 

“Çocuğa yüklenen suçtan dolayı Ceza Muhakemesi Kanunundaki koşulların varlığı halinde, 

kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilir. Ancak, bu kişiler açısından erteleme 

süresi üç yıldır.”  

 

Yargı paketinde ilgili maddeye ilişkin düzenleme aşağıdaki gibidir: 

“(2) Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hapis 

cezasının üst sınırı, onbeş yaşını doldurmamış çocuklar bakımından beş yıl olarak 

uygulanır.” şeklinde geçmektedir.   

  

 

Çocuk Hakları Açısından Geliştirilen Öneri  

 BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 1’de “bu sözleşme uyarınca çocuğa 

uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç 18 yaşına kadar 

her insan çocuk sayılır.” denmektedir. Çocuk Koruma Kanunu Madde 3’te “Bu kanunun 

uygulanmasında çocuk: daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi ifade 

eder.” denmektedir.  

Gerek uluslararası sözleşme gerekse iç hukuktaki ilgili kanunun açıkça belirttiği 

üzere; 18 yaşına kadar her insanın çocuk olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Kamu 

davasının ertelenmesi yoluyla çocuğun yargılama ve infaz süreçlerinde örselenmemesi, 

çocuğun suç ve suça ilşkin kavramlardan uzaklaştırılması, çocuğun toplumsal yaşam 

içerisinde topluma yeniden kazandırılması hedefleniyorsa, düzenlemenin, uluslararası 

sözleşmelerde ve iç hukukta kabul edilmiş olan çocuk tanımına uygun olarak yapılması 

gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse; 17 yaşında bir çocuğun suça sürüklenmesi 

durumunda kamu davasının açılmasının ertelenmesi hususu gündeme gelmeyeceğinden bu 

durum, suça sürüklenen çocuğun ülkemizde halihazırda çok uzun süren yargılama 

sürecinden geçmesine ve hapis cezası alması durumunda da çocuğun ceza infaz kurumunda 

kapalı tutulmasına sebep olacaktır. Bu durumun çocuğun psiko sosyal gelişimini olumsuz 

etkileyeceği, hayatını bir bütün olarak değiştireceği gerçeğinin yanında, çocuğun en önemli 



 
haklarından biri olan eğitim hakkının sekteye uğramasına sebep olacağı da göz önünde 

bulunudurulmalıdır.  

 

 

 

2. Ceza Muhakemesi Kanunu 234/4: Mağdur ile şikâyetçinin hakları 

 

İlgili kanun maddesine göre Mağdur ile şikâyetçinin hakları şunlardır: 

a) Soruşturma evresinde; 

1. Delillerin toplanmasını isteme, 

2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından 

belge örneği isteme, 

3. (Değişik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu 

ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından 

kendisine avukat görevlendirilmesini isteme, 

4. 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini 

ve elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, 

5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda 

yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma. 

b) Kovuşturma evresinde;   

1. Duruşmadan haberdar edilme, 

2. Kamu davasına katılma, 

3. Tutanak ve belgelerden (…) örnek isteme,  

4. Tanıkların davetini isteme, 

5. (Değişik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu 

ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından 

kendisine avukat görevlendirilmesini isteme, 

6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun 

yollarına başvurma. 

 

Yargı paketinde ilgili maddeye ilişkin düzenleme aşağıdaki gibidir: 



 
 

(4) Soruşturma veya kovuşturma evresinde, dava nakli veya adlî tıp işlemleri nedeniyle 

yerleşim yeri dışında bir yere gitme zorunluluğu doğması halinde mağdurun yapmış olduğu 

konaklama, iaşe ve ulaşım giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu 

hükümlerine göre Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.  

 

 

 

Çocuk Hakları Açısından Geliştirilen Öneri:  

Düzenlemede sadece mağdur çocuktan söz edilmektedir. Bu durumun yönetmelikle 

açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Aile ve en önemlisi çocuğa atanan vekil için de bu 

düzenlemenin geçerli olup olmadığı ise yönetmelikte açıkça belirtilmelidir. Olayın adli 

merciiler tarafından ilk olarak öğrenildiği anda atanan vekilin de çocukla birlikte seyahat 

etmesi gerekecektir. Aksi bir durum çocuğa gittiği şehirde başka bir vekilin atanması ve 

dosyanın olaya tam olarak hakim olmayan vekil tarafından takibine sebep olacaktır. 

 

 

3. Ceza Muhakemesi Kanunu 236/4-5-6-7  Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi 

Madde 236 – (1) Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin 

hükümle uygulanır. 

 

(2) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruşturma 

veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması 

açısından zorunluluk arz eden haller saklıdır.  

(3) Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurun 

tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi 

bulundurulur.  

 



 
 

Yargı paketinde ilgili maddeye aşağıdaki fıkralar da eklenmiştir.  

(4) Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının özel ortamda alınması 

gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu 

değerlendirilen çocuk veya mağdurların ifade ve beyanları özel ortamda uzmanlar 

aracılığıyla alınır.  

 

(5) Türk Ceza Kanununun 103 üncü maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen suçlardan 

mağdur olan çocukların soruşturma evresindeki beyanları, bunlara yönelik hizmet veren 

merkezlerde Cumhuriyet savcısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınır. Mağdur 

çocuğun beyan ve görüntüleri kayda alınır. Kovuşturma evresinde ise ancak, maddi gerçeğin 

ortaya çıkarılması açısından mağdur çocuğun beyanının alınması veya başkaca bir işlem 

yapılmasında zorunluluk bulunması halinde bu işlem, mahkeme veya görevlendireceği naip 

hâkim tarafından bu merkezlerde uzmanlar aracılığıyla yerine getirilir. Mağdur çocuk yargı 

çevresi ve mülkî sınırlara bakılmaksızın en yakın merkeze götürülmek suretiyle bu fıkrada 

belirtilen işlemler yerine getirilir.  

 

(6) Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen suçlardan 

mağdur olanların soruşturma evresindeki beyanları bakımından da beşinci fıkra hükmü 

uygulanır. Ancak, beyan ve görüntülerin kayda alınmasında mağdurun rızası aranır. 

 

(7) Beşinci ve altıncı fıkra kapsamında kayda alınan beyan ve görüntüler dava dosyasında 

saklanır ve gizliliği için gerekli tedbirler alınır.  

 

Çocuk Hakları Açısından Geliştirilen Öneri:  

4. fıkrada çocuğun ifade ve beyanının özel ortamda alınmasının gerekip gerekmediğinin ya 

da şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelmesinde bir sakınca bulunup bulunmadığının 

Cumhuriyet Savcısı veya Hakim tarafından değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu 

değerlendirmenin hangi kriterlere göre yapılacağının; Cumhuriyet Savcısı veya Hakimin bu 

değerlendirmeyi yapmak için çocukla bir ön görüşme alıp almayacağının, alacaksa hangi 

ortamda alacağının, almayacaksa dosya üzerinden hangi ölçütlere göre karar vereceğinin 



 
açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Tüm mağdur ve suça sürüklenen çocukların 

ifadesinin özel ortamlarda alınması ve bu aşamada sosyal inceleme raporunun düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

 

 5. fıkrada yalnızca TCK 103. maddenin 2. fıkrasının sayılması oldukça büyük ve başkaca 

suçların mağduru olmuş çocuklar bakımından telafisi olmayacak bir eksikliktir. Bu 

düzenlemenin TCK 103/1, 104, 227, 226. maddelerinde düzenlenen suçlar bakımından da 

uygulanması gerekmektedir. Düzenlemenin “kanunda ifadesini bulmuş bütün cinsel suç 

mağduru çocukların ifadesinin özel ortamlarda uzmanlar eşliğinde alınması” şeklinde 

olmaması eksikliktir. Nitekim düzenlemedeki eksiklik, kanunda düzenlenmiş olan ve 

çocuğun mağduru olduğu bazı suç tiplerinin yeterince önem arz etmediğinin, çocuğun ruh 

sağlığını ve gelişimini olumsuz etkileyecek nitelikte olmadığının kabulü anlamına 

gelecektir.  

 

Örneğin TCK 103/1 de düzenlenen “cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması” hali, bu 

kapsamda ele alınmadığı için bu suçun mağduru olan çocuğun ifadesi özel ortamlarda ve 

uzmanlar eşliğinde alınmayacaktır. Bu düzenleme sarkıntılık düzeyinde olan cinsel istismar 

suçunun mağdurun ruh halinde ve gelişiminde olumsuz etkilere neden olabileceği gerçeğinin 

dışarıda bırakılmasına sebebiyet verebilir.  

 

Ayrıca  çocuk yaşta evliliğin önünü açan ve var olan haliyle zaten tartışma yaratan TCK 

104’ün mağduru olan çocuklar da, ifadesi özel ortamlarda ve uzmanlar eşliğinde alınacak 

mağdurlar kapsamına alınmamıştır.  

 

Yine TCK 226 (Müstehcenlik) ve 227 (Fuhuş) maddelerinde düzenlenen suçların mağduru 

olmuş çocukların ifadesinin özel merkezlerde ve uzmanlar eşliğinde alınmayacak olması, 

çocukların ikincil örselenmelerinin önünü açan bir düzenleme ortaya çıkarmıştır.  

 

 

 

 

 



 
4. CMK 253: Uzlaştırma’ya konu olan suçlar 

(1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk 

tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur:  

a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar.  

b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan;  

1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),  

2. Taksirle yaralama (madde 89),  

3. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Tehdit (madde 106, birinci fıkra),  

4. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),  

5. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Hırsızlık (madde 141),  

6. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Dolandırıcılık (madde 157),  

7. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),  

8. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin 

açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239), suçları.  

c) (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk 

tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı 

geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar.  

 

(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer 

kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık 

hüküm bulunması gerekir. 

 

Yargı paketinde ilgili maddeye ilişkin düzenlemelerin çocuk hakları açısından 

eksiklikleri olduğu görülmüştür. 

 

Çocuk Hakları Açısından Geliştirilen Öneri: 

Bu madde kapsamında çocuğun zarar gördüğü, çocuğa karşı işlenen suçlar ve failin 18 yaş 

üstü olduğu her durumda uzlaştırma yolu kapatılmalıdır. Çocuk ile ilgili karar verilecek her 

durumda çocuğun görüşü alınmalıdır. 

 


