
1 İnsanHaklarıDerneği(İHD)tarafındanhazırlananburaporMayıs2009tarihindekamuo-
yunasunulmuştur.Buradabirkısmınıyayınladığımızraporuntamamınıokumakiçinbakı-
nız: http://www.ihd.org.tr/images/pdf/ihd_kanunla_ihtilafa_dusen_cocuklar_raporu_ma-
yis_2009.pdf

1. Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar

Diyarbakır’da28Mart2006’dameydanagelenolaylarbirandaDiyarbakır’dan
Batman’a,Mardin,Şırnak,Van,Hakkariveilçelerinesıçramıştır.Diyarbakır’da
resmirakamlaragöre400,gayriresmirakamlaragöreise700civarındaçocuk
gözaltıbirimlerindeinsanlıkdışıuygulamalaramaruzkalmıştır.Diğerillerde
de işkence ve kötü muamele iddiaları dillendirilmiştir. Bu çocuklardan
birçoğututuklanmış,haklarındaçeyrekyüzyılayakıncezalaristenmiştir.Bu
aradaTMK’dadeğişiklikmeydanagelmiş,yerelmahkemelerinçocuklaraley-
hindeverdiğicezalartemyizamacıylaYargıtay’agönderilmiş,Yargıtay’danda
YargıtayCezaGenelKurulunagitmiş,oradakararçocuklaraleyhineonanıp
yürürlüğegirmiş,böylecetaşatanveyazafer işaretiyapanbirçocuğa25yıl
uygulamasıbaşlamıştır.Polisetaşatmanın25yıllacezalandırılmasınınadalet
duygusunu zedelediğine dair toplumsal tepki önce Diyarbakır’da sonra da
Türkiye’ninbirçokilindeortayaçıkmıştır.

2. Çocuklar İçin Adalet Girişimi

Çocuklara reva görülen bu uygulamalar ve verilen cezalar başta ailelerin,
çocukları savunan avukatların, İHD başta olmak üzere diğer insan hakları
örgütleri ile çocuk odaklı çalışmalar yapan STK’ların, baroların, aydınların,
köşe yazarlarının kısaca tüm kamuoyunun vicdanını rahatsız etmiştir. Peş
peşe tümulusal gazetelerde yazılar,makaleler yazılmaya, bu konudabaşta
DiyarbakırolmaküzereAnkara,İstanbul,İzmir,Adanagibiillerdetoplantılar,

2008 Yılı Kanunla İhtilafa Düşen
Çocuklar Raporu1
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54 basınaçıklamalarıyapılmayabaşlanmıştepkilerbirandaçığgibibüyümeye
başlamıştır.Diyarbakır’daÇocuklarİçinAdaletGirişimiadıylabirgirişimoluş-
turulmuş,www.cocuklaraadalet.comsitesikurulmuş,hemTürkiye’dehemde
yurtdışındaçokfazlailgigörensiteye4.000’denfazlaaydınimzavermişolup
imzaverenlerinsayısıgittikçeartmaktadır.

2.1. Girişim Ne Yaptı

ÇocuklarİçinAdaletGirişimi,ailelerileİHD’nindeiçerisindeyeraldığıinsan
HaklarıOrtakPlatformu’nun(İHOP)girişimleriyleoluştu,dahasonradiğer
STK’larındesteğiylebüyüdü.ŞimdiTürkiye’deGirişimiçindeyeralanveyaak-
tifdesteksunankurumlarınsayısı20’ninüzerindedir.Girişimbirwebsayfası
oluşturdu. İmzakampanyasıyaptı.Diyarbakır’dabirçokSTK’yı,kurumuzi-
yaret etti. Birçok kişi ve kurma bilgilendirme yazılarını e-mail ile iletti.
Duruşmalara aktif çağrı yaparak,Ankara ve İstanbul’dan çocuk hakları ak-
tivistlerininkatılımınısağladı.Duruşmalardaailelerinyanındaolarakonlarla
dayanışmaiçindeoldu.TutukluolançocuklaradairDiyarbakırEtipicezaevi
önündeveDiyarbakırAdliyebinasıönündebasınaçıklaması yaptı.Girişim
DTPDiyarbakırMilletvekilleriniziyaretettionlaradosyasundu.

DTPŞırnakMilletvekiliSevahirBayındır,çocuklarınTerörleMücadeleYasası
kapsamındançıkarılmasınıöngörenkanunteklifiniTBMMBaşkanlığınasun-
du.DTPDiyarbakırMilletvekiliSelahattinDemirtaş’ın2006-2007yıllarında
yapılanyargılamalarailişkinyazılısoruönergesinecevapverenAdaletBakanı
MehmetŞahin,TerörleMücadeleKanunukapsamında2006ve2007yılların-
datoplam4bin784davaaçıldığınıbildirdi.

Şahinbudavalarda737'siçocukolmaküzeretoplam11bin720kişininyargı-
landığınıkaydetti.Şahin,aynıdönemde,suçişlemekamacıylaörgütkurma,
örgütüyeliğiveörgütpropagandasınıdüzenleyenTCK'nın220.maddesikap-
samındatoplam2bin469davaaçıldığını,budavalarda422'siçocuktoplam17
bin510kişininyargılandığınıbildirdi.2006ve2007yıllarındaTCK'nınsilahlı
örgüt kurmak ve yönetmek suçunu düzenleyen 314. maddesi kapsamında
toplam2bin239davaaçıldığınıkaydedenŞahin,budavalarda413'üçocuk
toplam6bin582kişiyargılandığınıbelirtti.

2006-2007Yıllarında;

TMK 737Çocuk
TCK220 422Çocuk
TCK314 413Çocukolmaküzeretoplam1572çocukyargılanmıştır.

2008yılındaisetambiraraştırmayapılmamışolupDiyarbakır’da305çocukbu
üçmaddedendolayı kanunla ihtilafadüşmüştür. 15 Şubat 2009olaylarında
bölgede gözaltına alınan, kanunla ihtilafa düşen çocuk sayısı 50’nin ü-
zerindedir.
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553. Çocuk Yargılanması Sorun Tespiti

3.1 Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklara İşleyen Yasal Süreç

Toplumsalolaylardabulunançocuklaramüdahaleedecekbiriminçocukşube
müdürlüğünebağlı olması, tutulduğu yerin çocuk şubemüdürlüğüolması,
ifadesinin çocuk birimine bağlı çocuk savcısı tarafından alınması, sosyal
hizmet uzmanları ve avukatlarının hazır bulundurulması, tutuklamanın ilk
değilensontedbirolarakelealınmasıveçocuğunyararıilkesiningözetilerek
süreçlertüketilmesigerekirkenhemulusalmevzuattakidüzenlemelerinhem
deulusalüstübelgelerdekiçocuklehinedüzenlenmişmevzuatınhiçdeğer-
lendirilmeyealınmayarakTerörleMücadelekanunununbazalınması,başta
Anayasa ve Çocuk Koruma Kanunu ile BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile
AvrupaİnsanHaklarıSözleşmesi’neaykırıdır.

3.2. Talep Edilen Cezalar

Toplumsalolaylardakanunlaihtilafadüşençocuklarakarşı;TCK220.madde-
sine göre örgüt suçu işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt üyeliğini
düzenleyenmaddeile2yıldan6yılakadarhapis,TCK314/2ile5yıldan10yıla
kadar hapis, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5. maddesi ile hapis
cezalarında1/2oranındaartırılma,3713SayılıTerörleMücadeleKanunun7/2.
maddesi ile 1yıldan5yılakadarhapiscezası,2911SayılıYasanın33/cmad-
desindende5yıldan8yılakadarhapiscezasıylaçocuklarıntecziyeleriisten-
miştir.ZararkamumalınaverilmişdiyebirçokolaydaTCKnın152/1-amadde-
sideuygulanmakta,bumaddeilecezanınikikatınakadarçıkarılmasıisten-
mektedir.

3.2.1. Diyarbakır’da 2008’de Yargılanan 12-18 Yaş Arası Çocuklar

DiyarbakırÇocukAğırCezaMahkemesi 63Çocuk
Diyarbakır4.AğırCezaMahkemesi 107Çocuk
Diyarbakır5.AğırCezaMahkemesi 51Çocuk
Diyarbakır6.AğırCezaMahkemesi 58Çocuk
TOPLAM 279Çocuk2

3.2.2. Adana’da 2008’de Yargılanan 12-18 Yaş Arası Çocuklar

2008 yılındaAdana’da 264 çocuk gözaltına alındı. Bunlardan 69’u tutukla-
narakcezaevinekonuldu. 105çocukisetutuksuzyargılanmaküzereserbest
bırakıldı. 90 çocuk gözaltı birimlerinden serbest bırakıldı. Tutuklanan 69
çocuk ile tutuksuzyargılanan105çocukhakkında“yasadışıörgütadınasuç
işlemek, örgüt propagandası yapmak, kamumalına zarar vermek ve adam
yaralamak”iddialarıyladavalaraçıldı.

Ocak,ŞubatveMart2009tarihlerindeiseyaşları13ile17arasındadeğişen82
çocukgözaltınaalındı.Gözaltınaalınan82çocuktan28’itutuklanıpcezaevine
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56 konulurken 54 çocuk ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Tutuklanan 28 çocuk ile tutuksuz yargılanan 54 çocuk hakkında “yasadışı
örgütadınasuçişlemek,örgütpropagandasıyapmak,kamumalınazararver-
mekveadamyaralamak”iddialarıyladavalaraçıldı.

3.3. Ulusal ve Uluslararası Belgelere Göre Çocukların Durumu/Mevcut
Uygulamalar

BMÇocukHaklarıSözleşmesi’nin37/b.maddesi;“Hiçbirçocukyasadışıyada
keyfibiçimdeözgürlüğündenyoksunbırakılmayacaktır.Birçocuğun tutuk-
lanması,alıkonulmasıveyahapsiyasagereğiolacakveancakensonbaşvuru-
lacakbirönlemolarakdüşünülüp,uygunolabilecekenkısasüreilesınırlıtu-
tulacaktır”şeklindedir.YineÇocukKorumaKanunun“Temelilkeler”başlıklı
4/1,i maddesi; “Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis
cezasına en son çare olarak başvurulması" şeklinde BM Çocuk Hakları
Sözleşmesi’neuygunbirdüzenlemeiçermektedir.Budüzenlemelerinamacı
cezamuhakemesiusulününçocuğaözgürlüğünüsağlamaktır.

BununyanısıraAnayasanın19.maddesindeherkesin“kişihürriyetivegüven-
liği”nesahipolduğu,yineAvrupainsanHaklarıSözleşmesi’nin“Hürriyetve
GüvenlikHakkı"başlıklı5.maddesindeherkesinkişiözgürlüğünevegüven-
liğinehakkıolduğugüvencealtınaalınmıştır.

Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerden de anlaşılacağı üzere yakala-
manınilktedbirolarakuygulanamayacağı,sonçareolarakbaşvurulacakbir
yöntemolmasıdikkatealınmaksızın,kanunlaihtilafhalindekimüvekkillerin
yakalanmış olması, Çocuk Koruma Kanununa, BM Çocuk Hakları
Sözleşmesi’ne, Anayasanın 19.maddesinde güvence altına alınan “kişi hür-
riyeti ve güvenliği”ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Hürriyet ve
GüvenlikHakki"başlıklı5.maddesineaykırılıktaşımaktadır.

Çocuklarınyargılandığıdosyalarda“OlayTutanağı"vedosyadabulunandiğer
belgelerdendeanlaşılacağıüzere,kanunlaihtilafhalindebulunançocukların
yakalamaemriCMK250maddesiileyetkiliNöbetçiCumhuriyetBaşsavcılığı
tarafındanverilmiştir.Budurumdagerekulusalvegerekseuluslararasısöz-
leşmelereaykırılıktaşımaktadır.

Nitekim BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 40/3 maddesindeki; “Taraf
Devletler, hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddiası ileri sürülen, bununla
ithamedilenyadaihlâlettiğikabulolunançocukbakımından,yalnızcaona
uygulanabiliryasaların,usullerin,onunlailgilimakamvekuruluşlarınınoluş-
turulmasınıteşvikedecek..."şeklindekidüzenlemeilekanunlaihtilafhalinde-
kiçocuklarlailgiliolarakçocuklaraözgübirusulkabuledilmiştir.YineÇocuk
KorumaKanunun“Soruşturma”başlıklı15/1.maddesindeki;“Suçasürüklenen
çocuk hakkındaki soruşturma çocuk bürosunda görevli cumhuriyet savcısı
tarafından bizzat yapılır” şeklindeki düzenlemesiyle kanunla ihtilaf halinde
bulunduğuiddiaedilençocuklarlailgilibütünsoruşturmaişlemlerininçocuk
bürosundagörevlisavcıtarafındanBiZZAT YAPILMASI GEREKTİĞİ aşikârdır.
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57BunakarşınCMK250.maddeileyetkiliCumhuriyetSavcısınınyakalamaem-
ri vermesiÇocukKorumaKanunu’nun sözünüettiğimizmaddesine veBM
ÇocukHaklarıSözleşmesi’neaçıkçaaykırıdır.Buaykırılıklarkanunla ihtilaf
halinde olan çocuklarla ilgili olarak ceza yargılaması sisteminin çocuğa
özgülüğününihlaledilmesindenkaynaklanmaktadır.

YineÇocukKorumaKanunu’nun31.maddesigereğinceçocuklarlailgilikolluk
görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine getirilmelidir.
Buna karşın müvekkillerin kolluğun çocuk biriminde görevli olmayan
polislerceyakalanmasıdahukukaveÇocukCezaAdaletisistemininamacına
aykırılıktaşımaktadır.Çocuklarınkanunlaihtilafhalindeolduklarınıntespiti
halindekolluğunçocukbirimindeçalışmayangörevlilerinçocukbiriminidu-
rumdan haberdar etmeleri gerekmektedir. Bunun mümkün olmaması
halindeyseyakalamanınyapılmasıüzerineenkısasüredekolluğunçocukbir-
iminemüvekkillerinteslimedilmesigerekirken,yakalamanınyapılmasından
saatlersonramüvekkillerinÇocukŞubeMüdürlüğü’neteslimedilmesiyukarı-
dasözünüettiğimizyasalaraveuluslararasısözleşmelereaykırıdır.

Ayrıca şiddet içerikli bu tür olaylara müdahale eden kolluk görevlileri,
çocuğunveonunyararınınkorunmasıvemüdahaleninçocuğunkorunmasına
odaklıbirbakışaçısı ileyapılmasıgerekirken,aksinebirtutumlamüvekkil-
lerinsuçunfailiolarakdeğerlendirilmesiveyakalanmasıBMÇocukHakları
Sözleşmesi’nde, ÇocukKorumaKanunu’nda yer alan “ÇOCUĞUN YÜKSEK
YARARI İLKESİNE”,Anayasa’ya,Avrupa İnsanHaklarıSözleşmesi’ne,Pekin
Kuralları,BMÇocukHaklarıSözleşmesi’ndeyeralan“MASUMİYET KARİNE-
SİNE” aykırılıkteşkiletmektedir.

CMK250.maddeyleyetkiliDiyarbakır’dakiAğırCezaMahkemeleri’ndeka-
nunla ihtilaf halinde bulunan çocukların 24 saat süreyle müdafileriyle
görüşmeyasağıkararıverildiğigibiyinekararlardadosyanınincelenmesive
belgelerdenörnekalınmasıdakısıtlanmıştır.Yukarıdasözünüettiğimizulusal
veuluslararasımevzuatgereğikanunlaihtilafhalindekiçocuklarlailgilibütün
soruşturmaişlemlerininçocuklaraözgümakamlarcayerinegetirilmesigerek-
mektedir. Bu çerçevede CMK 250. maddeyle yetkili Diyarbakır Ağır Ceza
Mahkemeleri’ninilgilikararıBMÇocukHaklarıSözleşmesi’nin40/3.madde-
sine,Anayasa’nın37.maddesindekiKanuniHakimGüvencesi”düzenlemesine
aykırılıktaşımaktadır.

Ayrıcakanunlaihtilafhalindebulunanmüvekkilleryakalamaanındahukuki
destektenyararlandırılmamışlardır.Müvekkilleryakalandıktansonrahukuki
destekten mahrum bırakılmış, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
2008/559değişikişnolukararıylahaklarındakiisnatlarailişkinolaraksavun-
mahazırlamahakları da yetkisiz ve çocuklara özgü olmayan birmakamca
kısıtlanmıştır.

Nitekim BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 40/2,b,ii maddesindeki;
“Haklarındakisuçlamalardankendilerininhemenvedoğrudandoğruya;yada
uygundüşendurumlardaana-babalarıyadayasalvasilerikanalı ilehaberli
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58 kılınmakvesavunmalarınınhazırlanıpsunulmasındagerekliyasalyadauy-
gunolanbaşkayardımdanyararlanmak”düzenlemeylekanunlaihtilafhalin-
dekiçocuklarınhaklarındakisuçlamalardanhemenhaberdarolma,busuçla-
malarakarşısavunmahazırlama,hukukidestektenyararlanmahakkıolduğu
güvence altına alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Adil
YargılanmaHakkı"başlıklı6/3,bmaddesindeki“müdafaasınıhazırlamakiçin
gerekli zamana ve kolaylıklara malik olmak” şeklindeki düzenlemeye de
herkesinsavunmahakkı,savunmasınıhazırlamakiçinyeterlizamanaveko-
laylıklarasahipolmahakkıolduğugüvencealtınaalınmıştır.Yineçocukceza
adaletinintemel ilkelerinibelirleyenBirleşmişMilletlerÇocukCezaAdaleti
Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgari Standart Kuralları’nın “Çocuk
Hakları”başlıklı7.maddesiçocukların“…suçlamanınbildirilmesi,konuşma-
mahakkı,avukatlatemsiledilmehakkı...”olduğunudüzenlemektedir.

Ayrıca,CezaMuhakemesiKanunu’nun149/1.maddesinde“Şüpheliveyasanık,
soruşturmavekovuşturmanınheraşamasındabirveyabirdenfazlamüdafiin
yardımındanyararlanabilir”,149/3.maddesinde;“Soruşturmavekovuşturma
evrelerininheraşamasındaavukatın,şüpheliveyasanıklagörüşme,ifadealma
veyasorgusüresinceyanındaolmavehukukiyardımdabulunmahakkıengel-
lenemez, kısıtlanamaz.” 150/2.maddesi “Müdafii bulunmayan şüpheli veya
sanık;çocuk,kendisinisavunamayacakderecedemalulveyasağırvedilsizise,
istemiaranmaksızınbirmüdafigörevlendirilir”şeklindedir.

Bu düzenlemelere aykırı olarak kanunla ihtilaf halindeki çocuklar, yakala-
manın yapıldığı günden dört gün sonra hukuki yardımdan yarar-
landırılmışlardır. Bu durum da yukarıda sözünü ettiğimiz ulusal ve ulus-
lararasımevzuataaykırıdır.

Tüm bunların yanı sıra çocuklarla ilgili olarak TCK 31. maddesi gereğince
düzenlenen cezai sorumluluk raporları TCK’nın 31. maddesinin özüne
aykırıdır.Nitekimsözkonusuraporlar,sorunusaltakılhastalığıveyazekage-
riliğidüzeyindeelealanyaklaşımilehazırlanmışveTCK’nın31.maddesinin
özüne ilişkin bir değerlendirme yapılmadan ceza yasasındaki akıl hastalığı
TCKM.32’yegöremüvekkillerindeğerlendirilmesiyapılmıştır.Oysakanunla
itilafhalindeolançocuklardaaraştırılandurumbudeğildirvecezaisorumlu-
lukraporundaneyinsorgulandığıTCK’nın32.maddesindedeğilTCK’dafark-
lıbirmaddeninaltındaelealınmıştır(TCKM.31).

TCK’nın31.maddesikapsamındamüvekkillerleilgilicezaisorumlulukrapor-
larını değerlendirdiğimizde; çocuğun yaptığı eylemin farkında olması, bu
eylemin diğer eylemlerden farkını, niye böyle bir eyleme kalkıştığını, bu
eylemin doğuracağı sonuçları bilmesi, sonuçlarına katlanması, başkalarının
zarargöreceğini,kendisinecezaverileceğinibilmesiveyatahminedebilecek
derecederuhsalgelişmeyeerişiperişmediğiaraştırılmalıdır.Buaraştırmanın
ilkbasamağı,çocuklardayapılacaksosyaldeğerlendirmelerdir.Bukapsamda
çocukmüvekkillerin,yaşı,eğitimdurumu,aileselözellikleri,sosyo-ekonomik
özellikleri,boşvakitlerinideğerlendirmeşekli,eylemigerçekleştirdiğisırada
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59içindebulunduğukoşullar,çevresindenedindiğideğerlerveduygusalyükler
gibibilgiler,ilköğrenilmesigerekenbilgilerdir.Fakatkanunlaihtilafhalinde
olduğuiddiaedilenmüvekkillerleilgiliolarakhazırlanancezaisorumlulukra-
porlarındabuaraştırmavedeğerlendirilmelerinhiçbiriyapılmaksızınçocuk-
larınisnatedilenfiillerinfarik-ivemümeyyiziolduğusonucunavarılmıştır.

Ayrıcasözkonusuraporlarınhazırlanmasındamüvekkillerinmuayenesinde;
suçaodaklanmayanvegörüşmeyisuççevresindeelealmayançocuğunkavra-
mavealgılamayönündenulaştığıdüzeyinaraştırılması,görüşmeninsoruve
cevapları içerecek şekilde ayrıntılı olarak raporlanması, görüşmenin çocuk
psikiyatrları ile birlikte yapılması, soyutlama yeteneğinin gelişimdüzeyinin
diğertekniklerledearaştırılmasıvemutlakaadlidosyanındeğerlendirilmesi
gerekirkenAdliTıpuzmanıncabudeğerlendirmeleryapılmamıştır.

DiyarbakırAdliTıpŞubeMüdürlüğü’ncehazırlanansözkonusucezaisorum-
luluk raporlarında, Adli Tıp Uzmanı çocuk psikiyatr olmadan çocuklarla
görüşme yapmış ve bu görüşme esnasında soruşturma dosyasını dahi in-
celemedenmüvekkillerekendilerineisnatedilenolayıanlattırmaklayetinerek
sözkonusuraporlarıhazırlamıştır.Bununyanısırasözkonusuraporlardene-
timeaçıkolmayan,nasılhazırlandığıvehangiaraştırmavetetkiklersonucun-
damüvekkillerin cezai sorumluluklarının olduğu sonucuna varıldığı hiçbir
şekildeanlaşılamayanbirrapordur.Yinemüvekkillerleilgilihazırlanancezai
sorumluluk raporları incelendiğinde, olay anlatımı bölümleri hariç diğer
bölümlerinmatbuolarakhazırlandığıdagörülecektir.Budurumdabilimsel-
liktenuzakbirraporadayanarakçocuklarıntutulması,gözaltındakalmasıve
hattatutuklanmasıBMÇocukHaklarıSözleşmesi’neaykırıdır.Çocuklarais-
nat edilen fiillere baktığımızdamüvekkillerin söz konusu fiillerin farik-i ve
mümeyyiziolduklarınınkabuledilmesidemümkündeğildir.Çocuklaraisnat
edilenfiillerağırfiillerdir.Çocuklarınkendilerineisnatedilenbusuçlamaları
idraketmeleri,örgütadınabilinçliveisteyerekhareketetmeleri,örgütüyesi
olmaları, örgütün propagandasını bilinçli olarak yapmaları, çocukların bir
arayagelmelerinin toplantıolduğunuanlamalarıvebilmelerimüvekkillerin
yaşlarıvebilinçdüzeyleridikkatealındığındamümkündeğildir.

3.4. Çocuklara Uygulanan Sevk Maddeleri Anayasa’ya Aykırıdır

Kanunla ihtilaf halinde bulunan çocuklar TMK’nın 9. maddesindeki; “Bu
Kanunkapsamınagirensuçlarlailgilidavalara,04.12.2004tarihlive5271sayılı
CezaMuhakemesiKanunu’nun 250’ncimaddesinin birinci fıkrasında belir-
tilenAğırCezaMahkemeleri’ndebakılır.Busuçlardandolayıonbeşyaşınü-
zerindekiçocuklarhakkındaaçılandavalardabumahkemelerdegörülür”şek-
lindeki düzenleme gereğince, CMK 250. maddeyle yetkili mahkemede
yargılanmasıAnayasa’nın 37.maddesine, 10.maddesine, 17.maddesine, 36.
maddesine90.maddesineaykırılıktaşımaktadır.

Ayrıca,KanunlaihtilafhalindebulunançocuklarhakkındaTMK’nın13.mad-
desindeki;“BuKanunkapsamınagirensuçlarlailgiliolarakCezaMuhakemesi
Kanunu’nun231incimaddesinegörehükmünaçıklanmasınıngeribırakılması
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60 kararıverilemez;verilenhapiscezasıseçenekyaptırımlaraçevrilemezveerte-
lenemez.Ancakbuhükümleronbeşyaşınıtamamlamamışçocuklarhakkın-
da uygulanmaz” şeklindeki düzenlemeyle hükmün açıklanmasının geri
bırakılması müessesinden, verilecek hapis cezasının seçenek yaptırımlara
çevrilmesinden ve ertelenebilirliğinden yaralandırılmayacak olmaları da
Anayasa’nın,10.maddesine,36.maddesine,90.maddesineaykırılıktaşımak-
tadır.Şunedenlerleki;

3.4.1. Anayasanın 90. Maddesinin Değerlendirilmesi

Anayasanın 90/son. maddesi aynen; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş
Milletlerarasıantlaşmalarkanunhükmündedir.BunlarhakkındaAnayasaya
aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz. (Ek cümle:
7/5/2004-5170/7md.)Usulünegöreyürürlüğekonulmuştemelhakveözgür-
lüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı
hükümleriçermesinedeniyleçıkabilecekuyuşmazlıklardamilletlerarasıant-
laşmahükümleriesasalınır”şeklindedir.

Anayasanın90.maddesindekibudüzenlemeylemilletlerarasıantlaşmaların
KanunHükmündeoluşu,dahaçokuluslararasısözleşmelerenormatifdeğer
atfeden bir buyruk olup yasayla onaylanmış uluslararası belgeleri yargıç
doğrudanuygulayacaktır.

AyrıcaAnayasanın90/sonmaddesindeki“Temelhakveözgürlüklereilişkin
milletlerarasıantlaşmalarlakanunlarınaynıkonudafarklıhükümleriçermesi
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda Milletlerarası Antlaşma Hükümleri
EsasAlınır”biçimindekidüzenlemegereğinceuluslararasısözleşmehükmü,
ilgili uyuşmazlığın çözümünde “BELİRLEYİCİ” olacaktır. Bununla birlikte,
Anayasa’nın 90/son maddesindeki düzenleme, uluslararası antlaşmanın
yasadandahagüvencelibirdüzenlemeyansıttığıvarsayımınadayanmaktadır.
Buçerçevedeyasa/uluslararasısözleşmeçatışmasıhalindeuluslararasısözleş-
meninuygulanmasıgerektiğiAnayasa’nınsözkonusudüzenlemesiylekabul
edilmiştir.Anayasa’nın90/sonmaddesibirbütünolarakdeğerlendirildiğinde;
“TBMM’ninonaylamayıbirkanunlauygunbulduğubütünuluslararasıbel-
gelerin(antlaşma,sözleşme,pakt,protokol,..)”yasalmevzuattanöncebelir-
leyiciolarakuygulanmasıgerektiğideaşikardır.

Yukarıda yapmış olduğumuz değerlendirme çerçevesinde, Türkiye “Dünya
Çocuklarının İnsanHakları Yasası” olarak kabul edilen BM ÇocukHakları
Sözleşmesi’ni 14Eylül 1990 tarihinde imzalamış ve9.12.1994 tarihli ve4058
sayılı kanunla onaylamıştır. Dolayısıyla BM Çocuk Hakları Sözleşmesi
Anayasa’nın90.maddesikapsamındausulüneuygunolarakyürürlüğekonul-
muşbirmilletlerarasısözleşmedir.Bunedenlede“YASA HÜKMÜNDE” olup
yasalardanönceuygulanmasıgerekmektedir.

BudoğrultudaBMÇocukHaklarıSözleşmesi’nin1.maddesi18yaşınakadar
herkesiçocukolarakkabuletmektedir.Yineaynısözleşmesinin2.maddesi;
“Tarafdevletler,busözleşmedeyazılıolanhaklarıkendiyetkilerialtındabu-
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61lunanherçocuğa,kendilerinin,anababalarınınveyayasalvasilerinin sahip
oldukları,ırk,renk,cinsiyet,dil,siyasalyadabaşkadüşünceler,ulusal,etnikve
sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir
ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler” şeklindeki düzenlemeyle
çocuklararasındaayrımcılıkyapılmasıyasaklanmıştır.

Bununlabirliktesözleşmenin40/3.maddesindeki;“Tarafdevletler,hakkında
cezayasasınıihlalettiğiiddiasıilerisürülen,bununlaithamedilenyadaihlâl
ettiğikabulolunançocukbakımından,yalnızcaonauygulanabiliryasaların,
usullerin,onunlailgilimakamvekuruluşlarınoluşturulmasınıteşvikedecek”
denerekçocuklarınkendilerineözgümakamlarcayargılanmasınıgüvenceal-
tınaalmıştır.

Ayrıca “Birleşmiş Milletler Çocukların Yargılanması ile İlgili Uyulması
GerekenStandartAsgariKurallarının14/1.maddesi;“Kural11uyarıncaçocuğa
özgü bir yargı dışı yola başvurulmamışsa çocuğun yargılamakta olduğu
(mahkeme, heyet, konsey, vb.) yetkili makamda yargılamanın dürüst ve
hakkaniyetleyapılmasıgerekir”,14/2.maddesi;“Yargılamalarçocuğunçıkar-
larınaeniyiyardımcıolacakşekildeveonunanlayabileceğitarzdavesöyledik-
leriniserbestçeifadeedebileceğiortamdacereyanetmelidir”şeklindedir.Bu
durumda kanunla ihtilaf halinde bulunan 15-18 yaş aralığındaki çocukların
yetişkinlerinyargılandığıbirortamdavemekandayargılanmamalarıkendiler-
ineözgübirmakamdavemekandayargılanmalarıgerekmektedir.

TümbunlarınyanısıraAvrupainsanHaklarıSözleşmesi’nin14.maddesi;“Bu
Sözleşmedetanınanhakveözgürlüklerdenyararlanma,cinsiyet,ırk,renk,dil,
din,siyasalveyadiğerkanaatler,ulusalveyasosyalköken,ulusalbirazınlığa
mensupluk,servet,doğumveyaherhangibaşkabirdurumbakımındanhiçbir
ayrımcılık yapılmadan sağlanır” ayrımcılık yapılmasını yasaklarniteliktebir
düzenlemedir. Bu ve sözleşmenin 6. maddesindeki “Adil Yargılanma
Hakkında”aykırıolarak,sözleşmeyetarafolunmasınakarşınTMK’nın9.ve13.
maddeleriyle12-15,15-18yaşayrımıyapılarak,15-18yaşaralığındabulunanka-
nunla ihtilaf halindeki çocukların deyim yerindeyse yetişkin çocuk hatta
yetişkinkabuledilmesiA.İ.H.Sözleşmesi’neaykırıdır.

YukarıdadaaçıkladığımızüzereAnayasanın90/sonmaddesigereğince,ulusal
yasalarlakanunlauygunbulunarakyürürlüğegirenuluslararasısözleşmelerin
aynıkonudafarklıdüzenlemeleriçermesihalindeuluslararasısözleşmelerin
yasadanönceuygulanmasıesastır.BunakarşınTMK’nın9.ve13.maddesinde-
kidüzenlemeyleBMÇocukHaklarıSözleşmesi’ndekiçocuktanımıkapsamın-
da kalan kanunla ihtilaf halindeki küçükler arasında yargılamayı yapacak
makam/mahkemeayrımıyapıldığıgibihapiscezasınaseçenekyaptırımların
uygulanmasıolanağıdaortadankaldırılmıştır.KısacasıTMK’nın9.ve13.mad-
deleriyle,BMÇocukHaklarıSözleşmenin1.,2.ve40.maddelerine,Birleşmiş
MilletlerÇocuklarınYargılanmasıileilgiliUyulmasıGerekenStandartAsgari
Kurallarının14.maddesineveAvrupaİnsanHaklarıSözleşmesi’nin6.ve14.
maddelerinedolayısıylaAnayasa’nın90.maddesineaykırıolarak,15-18yaşa-
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62 ralığındabulunankanunlaihtilafhalindekiçocuklarla12-15yaşaralığındabu-
lunançocuklarınyargılanmasındafarklımakamlargörevliveyetkilikılınmış,
hapis cezasına alternatif olarak uygulanacak seçenek yaptırımlarsa ortadan
kaldırılmıştır.

Bu durumda Terörle Mücadele Yasası’nın 9. ve 13. maddeleri BM Çocuk
Hakları Sözleşmesi’nin 1., 2. ve 40. maddelerine ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin6.ve14.maddelerinedolayısıylaANAYASA’NIN 90/SON MAD-
DESİNE AYKIRIDIR VE İPTALİ GEREKİR.

3.4.2. Anayasanın 10. Maddesi Çerçevesinde

“Kanunönündeeşitlik”hemTCAnayasası’ndahemdeuluslararasısözleşme-
lerdeyeralanönemlibirilkedir.Anayasa’nın10’uncumaddesi“Herkes,kanun
önündeeşittir.Hiçbirkişiye,aileye,zümreveveyasınıfaimtiyaztanınamaz”
derveekler,“Devletorganlarıveidaremakamlarıbütünişlemlerindekanun
önündeeşitlikilkesineuygunolarakhareketetmekzorundadırlar”.BMÇocuk
Hakları Sözleşmesi’nin 2/1. maddesi; “Taraf devletler, bu sözleşmede yazılı
olanhaklarıkendiyetkilerialtındabulunanherçocuğa,kendilerinin,anaba-
balarınınveyayasalvasilerininsahipoldukları,ırk,renk,cinsiyet,dil,siyasal
yadabaşkadüşünceler,ulusal,etnikvesosyalköken,mülkiyet,sakatlık,doğuş
vediğerstatülernedeniylehiçbirayrımgözetmeksizintanırvetaahhüteder-
ler”.AvrupaİnsanHaklarıSözleşmesi’nin14.maddesi;“BuSözleşmedetanı-
nanhakveözgürlüklerdenyararlanma,cinsiyet,ırk,renk,dil,din,siyasalveya
diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk,
servet,doğumveyaherhangibaşkabirdurumbakımındanhiçbirayırımcılık
yapılmadan sağlanır” biçimindeki düzenlemelerle ayrım yapılamayacağı
güvencealtınaalınmıştır.

BMÇocukHakları Sözleşmesi 1.maddesi; “onsekiz yaşına kadar her insan
çocuk sayılır” diyerek çocuğun tanımını yapmıştır. BM Çocuk Hakları
Sözleşmesi’neuygunolarak5237SayılıTCK’nın“Tanımlar”başlıklı6/1,b.mad-
desi;“Çocuk;devimindenhenüzonsekizyaşınıdoldurmamışkişi”yineÇocuk
KorumaKanunun3/1,amaddesi;“Çocuk;dahaerkenyaştaerginolsabile,on
sekizyaşınıdoldurmamışkişiyi”şeklindekidüzenlemelerle18yaşınakadarher
insanıçocukkabuletmiştir.

Ayrıca, BM Çocuk Haklan Sözleşmesi’nin 40/3 maddesi; “Taraf devletler,
hakkındacezayasasınıihlâlettiğiiddiasıilerisürülen,bununlaithamedilen
yadaihlâlettiğikabulolunançocukbakımından,YALNIZCA ONA UYGULA-
NABİLİR YASALARIN, USULLERİN, ONUNLA İLGİLİ MAKAM VE KURU-
LUŞLARIN OLUŞTURULMASINI teşvik edecek..." demektedir. Yine Çocuk
KorumaKanunu’nun26/2.maddesi; “Çocukağırcezamahkemesi,çocuklar
tarafındanişlenenveağırcezamahkemesiningörevalanınagirensuçlarlail-
gilidavalarabakar”diyerekağırcezamahkemeleriningörevinegirensuçlarda
çocuklarlailgiliyargılamayıyapacakolanmahkemeaçıkçabelirtilmiştir.

Yukarıdaizahettiğimizdüzenlemeler18yaşınakadarolanherkesinKENDİ-
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63LERİNE ÖZGÜ OLAN MAKAMLARCA YARGILANMASI gerektiğinigüvence
altınaalmıştır.

BununyanısıraBMÇocukHaklanSözleşmesi’nin40/3.maddesindeki“YAL-
NIZCA ONA UYGULANABİLİR YASALARIN, USULLERİN..."ibaresineyerve-
rerek18yaşınakadarolanherinsanaonaözgüyasalarınuygulanmasıgerek-
tiğinigüvencealtınaalmıştır.BMÇocukHaklarıSözleşmesi’nin2.maddeside
çocuklar arasında bu yasa ve usullerin uygulanmasında ayrım yapılamaya-
cağınıgüvencealtınaalmıştır.BudüzenlemelereuygunolarakAnayasanın10.
maddesindeki“eşitlikilkesi”,aynıdurumdabulunankişilerinyasalarcaaynı
işlemetabitutulmalarınısağlamaktadır.Budüzenlemelererağmen15-18yaş
aralığındabulunankanunlaihtilafhalindekimüvekkillerinTMK’nın13.mad-
desigereğincehükmünaçıklanmasınıngeribırakılmasından,verilecekhapis
cezasınınseçenekyaptırımlaraçevrilmesindenveertelenebilirliğindenyarar-
landırılmamalarıçocuklararasındaayrımcılıkyapıldığınıngöstergesidir.

Anayasa’nın10.maddesindevediğeruluslararasısözleşmelerdedüzenlenen
“Eşitlik ilkesi” ile hukuksal eşitlik öngörülmektedir. Eşitlik ilkesinin amacı,
aynı durumda bulunan kişilerin yasalarca aynı işleme bağlı tutulmalarını
sağlamakvekişilereyasakarşısındaayrımyapılmasınıveayrıcalıktanınmasını
önlemektir.Builkeyle,aynıdurumdabulunankimikişivetopluluklaraaynı
kurallaruygulanarakyasakarşısındaeşitliğinçiğnenmesiyasaklanmıştır.

Açıkladığımıztümbunedenlerlegerekulusalvegerekseuluslararasımevzu-
atgereğiçocukolarakkabuledilenkişilerarasındaisnatedilenfiildeherhan-
gibirfarklılıkolmamasınakarşın,15-18yaşaralığındakikanunlaihtilafhalin-
deki çocukların, yetişkinlerin tabii olduğu bir yargılama sistemine dâhil
edilmelerieşitlikilkesininihlalidir.

Yukarıdadetaylıolarakaçıkladığımızbuilkeleregöre,çocuklararasındahiçbir
sebebe dayalı olarak ayrımcılık yapılmaması gerekmektedir. Bu çerçevede
müvekkiller,ÇKK,BMÇocukHaklanSözleşmesive5237SayılıTCKgereğince
çocukturlar, kendilerine özgü makamlarca ve kendilerine uygulanabilir
yasalarlayargılanmalarıgerekmektedir.BunakarşınTMK’nın9.ve13.mad-
delerindekidüzenlemelerle12-15yaşındaolanlarile15-18yaşındaolançocuk-
lar arasında yargılama, yargılamayı yapanmahkeme ve/veyamakam, farkı
yaratılması, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, verilecek hapis ceza-
sının seçenek yaptırımlara çevrilmesinden ve ertelenebilirliğinden yara-
landırılmamaları Anayasanın 10. maddesinde düzenlenen “EŞİTLİK İLKE-
SİYLE” bağdaşmazniteliktedir.

BunedenlerledeTMK’NIN 9. VE 13. MADDELERİ ANAYASA’NIN 10. MAD-
DESİNDE DÜZENLENEN “ESiTLİK İLKESİNE” AÇIKÇA AYKIRIDIR VE İPTALİ
GEREKİR.

3.4.3. Anayasa’nın 17. Maddesi Çerçevesinde

Anayasa’nın17/amaddesi;“Herkes,yaşama,maddivemanevivarlığınıkoru-
mavegeliştirmehakkınasahiptir”.17/bmaddesi;“...kimseinsanhaysiyetiyle
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64 bağdaşmayanbircezayaveyamuameleyetabitutulamaz”.BMÇocukHakları
Sözleşmesi’nin27/1.maddesi“Tarafdevletler,herçocuğunbedensel,zihinsel,
ruhsal,ahlâksalvetoplumsalgelişmesinisağlayacakyeterlibirhayatseviye-
sinehakkıolduğunukabulederler”.37/bmaddesi;“Hiçbirçocukyasadışıya-
dakeyfibiçimdeözgürlüğündenyoksunbırakılmayacaktır.Bir çocuğun tu-
tuklanması,alıkonulmasıveyaHAPSİ YASA GEREĞİ OLACAK veancakenson
başvurulacakbirönlemolarakdüşünülüp,uygunolabilecekenkısasüreile
sınırlı tutulacaktır”, Çocuk Koruma Kanunu’nun 4/i maddesi; “Çocuklar
hakkındaözgürlüğükısıtlayıcıtedbirlerilehapiscezasınaensonçareolarak
başvurulması”şeklindedir.

Anayasa’nın 17.maddesine göre kişi özgürlüğünün kısıtlanması konusunda
yasayauygunlukşartıaranacaktır.

YineÇocukKorumaKanunu’nagöreçocuklarhakkındaözgürlüğükısıtlayıcı
tedbirlerilehapiscezasınaensonçareolarakbaşvurulacağıdüzenlenerek,ka-
nunla ihtilafhalindekiçocuklarla ilgiliolaraköncelikleözgürlüğükısıtlayıcı
cezalaraalternatifyaptırımlarınuygulanmasınısağlamakyasakoyucutarafın-
dangüvencealtınaalınmakistenmiştir.OysaTMY’nın13.maddesiyse,çocuk-
lar için özgürlüğü kısıtlayıcı cezalara alternatif yaptırımların uygulanma
olasılığını15yaşındanbüyükçocuklarbakımındanortadankaldırmaktadır.

Anayasanın 90. maddesi gereğince kanun ile arasında çelişki bulunması
halindeuygulanmasınaönceliktanınacakolanÇHS,çocuklariçinözgürlüğün
kısıtlanmasınınsonçareolmasınıöngörmektedir.Anayasa’nın17.maddesine
göre de kişi özgürlüğünün kısıtlanması konusunda yasaya uygunluk şartı
aranacağınagöre,TMY’nın13.maddesiözgürlüğükısıtlayıcıcezayıalternatif-
siz kılarak Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 2., 37. maddelerini ve dolayısıyla
Anayasa’nın17.maddesiniihlalederniteliktedir.BunedenledeTMK’nın13.
maddesiANAYASA’NIN 17. MADDESİNE AYKIRILIĞI NEDENİYLE DE İPTALİ
GEREKİR.

3.4.4. Anayasanın 36. Maddesi Çerçevesinde

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 40. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin “Adil Yargılanma” başlıklı 6. maddesine paralel olarak
Anayasanın36.maddesindeki“Herkes,meşruvasıtaveyollardanfaydalanmak
suretiyleyargımercileriönündedavacıveyadavalıolarakiddiavesavunmaile
ADİL YARGILANMA HAKKINA sahiptir” düzenlemesiyle çocukların adil
yargılanmahakkıgüvencealtınaalınmıştır.“AdilYargılanmaHakkına”ilişkin
bugüvencelerhemmedeniuyuşmazlıklardahemdesuçisnadınıiçerenceza
yargılamasında gerçek ve tüzel kişiler tarafından hem ilk derece yargı yer-
lerindehemdetemyizmahkemelerindeilerisürülebilir.

Adil yargılanma hakkı kapsamında çocukların kendilerine özgü makamlar
ve/veyamahkemelerceyargılanmasıgerekmektedir.NitekimÇocukKoruma
Kanunu çocukların yargılanmasında yetkili ve görevli makamların çocuk
bürosunda görevli savcılar ve hakimler olduğunudüzenlemiştir.GerekBM
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65ÇocukHakları Sözleşmesi vegerekseÇocukKorumaKanunu’ndakidüzen-
lemelerle kanunla ihtilaf halindeki çocukların özel gelişimsel dönemleri ve
sosyalleşmelerinden ötürü, özel bir yargılama sürecine dâhil edilmeleriyle
çocuklaraözgümahkemelerdeveözelusullerleyargılanmasıgüvencealtına
almıştır.

Ayrıca "Birleşmiş Milletler Çocukların Yargılanması ile İlgili Uyulması
Gereken StandartAsgariKuralları"na göreÇOCUK; devletlerin ilgili hukuk
sistemlerinegöre,birsuçuişlemesiileilgiliolarakyetişkinlerdenfarklışekilde
muameleedilenküçükveyagençlerdir.ÇOCUK SUÇLU İSE,suçişlediğior-
tayaçıkanveyasuçişlediğiiddiaedilenküçükveyagençtir.

Hem Çocuk Hakları Sözleşmesi hem de Birleşmiş Milletler Çocukların
YargılanmasıileilgiliUyulmasıGerekenStandartAsgariKurallarıgereğince,
herdevletkendiadaletsistemindeözellikleçocuksuçlularauygulanacakku-
ralları,kanunlarıveçocukyargılamasındadonanımlıkuruluvemahkemeleri
oluşturacaktır.Buçerçevedeçocuklarınhassasolduklarıkabuledildiğinden
onlariçinayrıcaçocukmahkemelerioluşturulmuştur.

Çocukmahkemeleri,suçişleyençocuklarınyargılandığı,yargıçvesavcısının
özeleğitimdengeçirildiği,sosyalçalışmacınınçocuğundurumuüzerinerapor
vererek yargılamayı yönlendirebildiği özel bir mahkemedir. Çocuk
mahkemesinin yargılama aşamasındaki temel felsefesi, çocuklara yetişkin
suçlugibidavranılmamasıdır.Ayrıcaçocukyargılamasındamahkemeyalnız-
cadelilleritoplamak,şahitlerinbilgilerinidinlemekvesuçolayınınkanunun
hangimaddesinegirdiğiniaraştırmaklayetinemez.Çocukhakimininamacı,
suçun gerçeknedenlerini bulmaya, çocuk suçlununhayatını öğrenmeye ve
psikolojinianlamayayöneliktir.

Fakat CMK 250.maddeyle özel yetkilimahkemelerin bu kıstaslara uygun-
luğundansözetmekmümkündeğildir.NitekimTerörleMücadeleKanunubir
külhalinde incelendiğindetamamenyetişkinlerinyargılamasına ilişkinesas
veusulleriiçerdiğidolayısıylayetişkinlereözgübirsistemolduğu,çocuklara
özgübirsistemdenuzakolduğukuşkugötürmezbirgerçekliktir.Bunedenle
TerörleMücadeleKanunu’nun9.ve 13.maddelerindekidüzenlemelerleka-
nunlaihtilafhalindekiçocuklaryetişkinyargılamasınadâhiledilmiştir.

Ülkemizde,ÇocukKorumaKanunuçerçevesindeyukarıdasözünüettiğimiz
kriterlereuygunolarakÇocukMahkemeleriileÇocukAğırCezaMahkemeleri
kurulmuştur.Türkiye’deçocuklaraözgümahkemelerkurulmuşolmasınarağ-
men kanunla ihtilaf halindeki çocukların, çocuğa özgü adalet sistemi
çerçevesindeyasailekurulmuşçocukmahkemeleridışındayargılanmasıadil
yargılanmahakkınınihlalianlamınagelmektedir.

AyrıcaTerörleMücadeleKanunu'nun9.ve 13.maddeleriyleyapılandüzen-
lemeler,çocuklarıkorumakyerine,onlarıyetişkinlereözgüadaletsistemine
dâhil ederek, damgalanmalarına ve toplumdan dışlanmalarına sebep
olduğundan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 40. maddesine, Avrupa İnsan
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66 HaklarıSözleşmesi’nin6.maddesinedolayısıylaANAYASA’NIN 36. MADDE-
SİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN “ADİL YARGILANMA HAKKINA” AÇIKÇA
AYKIRIDIR ve İPTALİ GEREKİR.

3.4.5. Anayasanın 37. Maddesi Çerçevesinde

Bilindiğiüzere,cezayargılamasınıntemeltaşlarındanbiridoğalhakimpren-
sibidir. Anayasanın 37. maddesindeki; “Hiç kimse kanunen tabi olduğu
mahkemedenbaşkabirmerciönüneçıkarılamaz.Birkimseyikanunentabi
olduğumahkemedenbaşkabirmerciönüneçıkarmasonucunudoğuranyargı
yetkisine sahip olağanüstümerciler kurulamaz.”düzenlemeyle ceza yargıla-
masındakidoğalhakimprensibigüvencealtınaalınmıştır.

Anayasa’nınyukarıdasözünüettiğimizmaddesiylegüvencealtınaalınan“tabi
hakimilkesi”,TerörleMücadeleKanunu’nun9.maddesindekidüzenlemeyle
ihlaledilmiştir.NitekimTürkiye’ninde tarafıbulunduğuveAnayasa’nın90.
maddesigereğincekanunhükmündebulunanBMÇocukHaklanS6zleşmesi1.
maddesi; “...on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır” diyerek çocuğun
tanımı yapmıştır.BMÇocukHakları Sözleşmesi’neuygunolarak 5237 Sayılı
TCK’nın“Tanımlar”başlıklı6/1,b.maddesi;“Çocukdeyiminden,henüzonse-
kizyaşınıdoldurmamışkişi”yineÇocukKorumaKanunu’nun3/1,amaddesi;
“Çocuk;dahaerkenyaştaerginolsabile,onsekizyaşınıdoldurmamışkişiyi:”
şeklindekidüzenlemelerleçocuğuntanımıyapılmışve18yaşınakadarherin-
sanı çocuk kabul etmiştir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti
SistemininUygulanmasıHakkındaAsgariStandartKuralları’nın2.2.amaddesi
çocuğu;“mevcuthukuksistemiiçindeişleyebileceğibirsuçtandolayıkendisine
büyükinsanlardanfarklıdavranılmasıgerekenkişi”olaraktanımlamaktadır.

YineBMÇocukHaklarıSözleşmesi’nin40/3maddesindeki;“Tarafdevletler,
hakkındacezayasasınıihlâlettiğiiddiasıilerisürülen,bununlaithamedilen
yadaihlâlettiğikabulolunançocukbakımından,yalnızcaonauygulanabilir
yasaların,usullerin,ONUNLA İLGİLİ MAKAM VE KURULUŞLARIN oluşturul-
masınıteşvikedecek..."şeklindebirdüzenleyeyervermektedir.

Ayrıca,ÇocukKorumaKanunu’nun26/1.maddesindeki“Çocukmahkemesi,
asliyecezamahkemesiilesulhcezamahkemesiningörevalanınagirensuçlar
bakımından,suçasürüklenençocuklarhakkındaaçılacakdavalarabakar”ve
ÇKK’nın26/2“Çocukağırcezamahkemesi,çocuklartarafındanişlenenveağır
cezamahkemesiningörevalanınagirensuçlarlailgilidavalarabakar”şeklin-
dekidüzenlemelerlekanunlaihtilafhalindebulunançocuklarlailgiliyargıla-
manınçocukmahkemeleritarafındanyapılmasıkabuledilmiştir.Sözünüet-
tiğimiz bu düzenlemelerle 15-18 yaş grubu içinde bulunan çocukların da
ÇocukMahkemelerindeyargılanmasınaolanaksağlanmıştır.

Bunun yanı sıra gerek BMÇocukHakları Sözleşmesi, “Çocuk Ceza Adalet
Sisteminin” esaslarını düzenleyen Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti
SistemininUygulanmasıHakkındaAsgarîStandartKurallarıvegerekseÇocuk
Koruma Kanunu incelendiğinde de görüleceği üzere; ÇOCUK YARGILA-
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67MASINDA ESAS OLAN FİİL DEĞİL FAİLDİR YANİ ÇOCUKTUR. DOLAYISIY-
LA ÇOCUK YARGILAMASINDA ÖNEMLİ OLAN MADDİ GERÇEĞİN OR-
TAYA ÇIKARILMASI DEĞİL ÇOCUĞUN MENFAATİDİR. Bu doğrultuda
ÇOCUK CEZA ADALETİ SİSTEMİ KAPSAMINDA ÇOCUKLARIN YARGI-
LANACAĞI MAKAM, MAHKEME FİİLE GÖRE DEĞİL FAİLE GÖRE BELİR-
LENMİŞTİR. Bu nedenle de kanunla ihtilaf halinde bulunanmüvekkillerin
kendilerine özgü mahkemeler olan çocuk mahkemelerinde yargılanması
gerekmektedir.

Yukarıda izah ettiğimiz düzenlemeler ışığında, TMK’nın 9. maddesi ince-
lendiğinde,CMK250.maddeyleyetkilimahkemelerinsuçtiplerinegöregörev
alanının belirlendiği görülecektir. Oysa yukarıda sözünü ettiğimiz üzere
çocukcezaadaletisistemindeesasolanfailegöreyargılamayıyapanmakam
belirlenmesidir. Faile yani kanunla ihtilaf halindeki çocuklara ilişkinolarak
yetkili ve görevli makamlar ÇKK'nun da düzenlenmiş olup müvekkillerin
DiyarbakırÇocukAğırCezaMahkemesi’ndeyargılanmasıgerekmektedir.

Bu anlatımlarımızdanda anlaşılacağı üzere, BMÇocukHaklan Sözleşmesi,
5237 Sayılı TCK ve Çocuk Koruma Kanunu’ndaki düzenlemelerle güdülen
amaç,kanunlaihtilafhalindebulunançocuklarınyargılanmasındaMUHAKE-
MENİN ÇOCUĞA ÖZGÜLÜĞÜNÜ sağlamaktır. Bu çerçevede TMK’nın 9.
maddesiyle 15-18 yaş grubundaki kanunla ihtilaf halindeki müvekkillerin
kendilerineözgümakamlarolanÇocukMahkemeleriyerine,CMK250.mad-
desiyleyetkiliMahkemenizdeyargılanmasıANAYASANIN 37. MADDESİNDE
VÜCUT BULAN “KANUNİ HAKİM GÜVENCESİNE” AÇIKÇA AYKIRIDIR VE
BU NEDENLE İPTALİ GEREKMEKTEDIR.

4. Çocuk Adalet Sistemi Açısından Genel Değerlendirme ve Sonuç

TerörleMücadeleYasası’nın9.maddesinindeğiştirilmesineilişkintutanaklar-
da bu değişikliğin; “Daha sağlıklı bir yargılama yapılabilmesi için, terör
suçlarının aynı mahkemede yargılanmasına imkan tanımak amacıyla”
yapıldığı ifade edilmektedir. Tutanaklardaki bu açıklama, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin Çocuk Hakları Sözleşmesini imzalarken “çocuğun
yüksek yararına birinci öncelik verme taahhüdünü ihlal ettiği, TMK’nın
“TerörleMücadele” amacını “Çocukların Yüksek Yararına” tercih ettiği an-
lamınagelmektedirki“TerörleMücadele”amacıdahiçocuklarınvarolanen
temelhaklarınınkısıtlanmasının,Anayasailegetirilmişolankorumalarınor-
tadankaldırılmasınıngerekçesiolamaz.

BununyanısıraÇocukHaklarıSözleşmesi’niimzalayantarafdevletlerin,ilgili
sözleşmedeki hakları çocuklara sağlama yükümlüğünün yanında,
Sözleşmenin 36. maddesindeki; “Taraf devletler, esenliğine herhangi bir
biçimdezararverebilecekbaşkaher türlü sömürüyekarşı çocuğukorurlar”
şeklindekidüzenlemegereğinceçocuklarıhertürlüihmalveistismarakarşı
korumagörevidevardır.

TerörleMücadeleYasası’nın9.ve13.maddesindekidüzenlemelerin28Mart
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68 2006 tarihinde Diyarbakır’da meydana gelen olaylarla bağlantılı olduğu
kanısındayız.TerörleMücadeleKanunu’nun9.ve13.maddelerindekidüzen-
lemelerle, Çocuk Haklan Sözleşmesi gereğince kanunla ihtilaf halindeki
çocukları korumakla yükümlübirdevletin, onları suça itilmektenkorumak
içinkabulettiğiyasalçözümünonları“terörsuçlusubiryetişkingibiyargıla-
makve cezalandırmak”olması, çocukların temelhaklarının ihlali anlamına
gelmektedir.Diğer bir anlatımla toplumsal barışı sağlamak, kanunla ihtilaf
halindekiçocuklarınkorunmasınısağlamakamacıylakoruyucuvedestekleyi-
ciönlemlergeliştirilmesiyerine,bir ildeve/veyabölgedeyaşananolaylarü-
zerineTerörleMücadeleKanunundaçocuklaraleyhineolacakdüzenlemelerin
yapılmasınınkabulümümkündeğildir.

Ayrıca,TerörleMücadeleKanunu’nun9.ve13.maddelerindekidüzenlemeler,
çocukları“terörden”koruyacakniteliktedeğildir.Aksineçocuklarısuçakarşı
tamamenkorumasızbırakacakdüzenlemelerdir.Nitekim,koruyucubiryak-
laşımın temelinde çocukların aileleri ve yakın çevreleriyle birlikte geniş bir
sosyaldestekmekanizmasınadâhiledilmesibulunmaktadır.Bumekanizmayı
oluşturacakyargısistemiiseÇOCUK MAHKEMELERİDİR.

Terörle Mücadele Yasası bir kül halinde değerlendirildiğindeyse, çocukları
yetişkinlergibitoplumdansoyutlayarakcezalandırmayıvedamgalamayıter-
cih ederek, Anayasa’da ve özellikle yasa hükmünde olan Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nde güvence altına alınan çocuğunözgürlüğü, gelişme ve kendi
geleceğini belirleme hakkı Terörle Mücadele Kanunu’nun 9. ve 13. mad-
deleriyle elinden alınmaktadır. Terörle Mücadele Kanunu’yla 15-18 yaş a-
ralığındaki çocuklar kendilerine özgü ceza adaleti sistemi dışına itilerek,
yetişkinlereözgücezaadaletisisteminedâhiledilmelerionlarınsosyalortam-
larındanuzaklaşmalarınaveosuçkonusundadahadauzmanlaşmalarınane-
den olacaktır. Dolayısıyla çocukların yetişkinlerin çıkarları doğrultusunda
terör örgütlerine daha kolay katılabiliyor olmaları, yasalar ve önleyici
hizmetlerle düzenlenerek engellenmediği takdirde, cezalandırıcı müdahale
biçimlerisayesindeterörlemücadeleedilmesiyerine,terörünteşvikedilmesi
gibibirtehlikeiledekarşıkarşıyakalınacaktır.

YukarıdaAnayasa’ya aykırılıklar kısmında izah ettiğimizbütünbuhükümler
çerçevesinde yapılan değerlendirmeden de açıkça anlaşılacağı gibi; Terörle
MücadeleKanunu’nun 9. ve 13.maddeleri, çocukların kendilerine özgü olan
ÇocukMahkemeleri’ndedeğilde“SUÇA ÖZGÜ"olarakkurulan,aynızamanda
yetişkinlerideyargılayanmahkemelerdeveyetişkinlereözgüusullerleyargılan-
masına,haklarındayetişkinlergibiözgürlüğükısıtlayıcıtedbirlerevehapisceza-
sınaalternatifyaptırımlarınuygulanmamasınasebebiyetvermektedir.

Açıklamaya çalıştığımız tümbu nedenlerle; 5532 sayılı yasanın 8.maddesi;
“3713sayılıKanunun9.maddesindeyapılandeğişiklikuyarıncagetirilen“Bu
kanunkapsamınagirensuçlarlailgilidavalara04.12.2004tarihlive5271sayılı
CezaMuhakemesiKanunu’nun250.maddesininbirinci fıkrasındabelirtilen
ağırcezamahkemelerindebakılır.Busuçlardandolayıonbeşyaşınüzerinde-
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69kiçocuklarhakkındaaçılandavalardabumahkemelerdegörülür”hükmüyle,
5739SayılıYasanın3.maddesi “3713sayılıKanunun 13.maddesindeyapılan
değişiklikuyarıncagetirilen“BuKanunkapsamınagirensuçlarlailgiliolarak
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231’inci maddesine göre hükmün açıklan-
masınıngeribırakılmasıkararıverilemez;verilenhapiscezası seçenekyap-
tırımlara çevrilemez ve ertelenemez. Ancak bu hükümler on beş yaşını
tamamlamamış çocuklar hakkında uygulanmaz” hükümleri gerek Çocuk
HaklarıSözleşmesi’nin2,37,40.maddelerinegerekAnayasa’nın10,17,37ve
90.maddelerineaykırıdır.

5. Taleplerimiz

1- Toplumsalolaylardaçocuklaramüdahaleedecekpolislerinçocukşu-
bemüdürlüğünebağlıbirimlerdenseçilmesini,

2- Çocuklaraaşırıgüçkullanılmaması,yakalamadansonraönceTEMve-
yabaşkabirimlerdeğildirekçocukşubemüdürlüğünegötürülmesini,

3- Gözaltında tutulan çocukların ailelerine derhal haber verilmesi, uz-
manlardandestekalınması,avukatlarıyladerhalgörüştürülmesini,

4- Soruşturma dosyasının avukatları tarafından incelenmesinin derhal
sağlanmasını,

5- Çocuklarınderhalçocuksavcısınaçıkarılmasını,

6- Çocuklarınyaptıklarınıanlayacakdurumdaolduklarınıbelirleyenfarik
mümeyyizraporlarınınuzmandoktorlartarafındankapsamlıtetkikle-
rinyapılıp,alınmasını,

7- Kanunla ihtilafa düşen çocuklara dair Anayasa’da, Çocuk Koruma
Kanunu’ndaveBMÇocukHaklarınaDairSözleşmeileAvrupaİnsan
HaklarıSözleşmesihükümlerininçocukpolisi,savcılıkvemahkemeler
tarafındanuygulanmasınınözellikleistenmesini,

8- Çocuklararasında12-15ve15-18ayrımınıyaparakCMK.250ileyetkili
Ağır Ceza Mahkemeleri’nde yargılanmasına neden olan, Terörle
MücadeleKanunu’nun9.13maddelerininderhalkaldırılmasını,

9- 5233sayılıTCK’da“Suçişlemekamacıylaörgütkurma”yıdüzenleyen
220/6ve7maddelerindekisoyutdurumunhereylemicezalandırılmak
içinrahatlıklakullanılabildiğindenkaldırılmasını,

10- Çocukyararıgözetilerekuygulamadakarşılaşılansorunlarınçözülme-
siamacıylaönceliklekomisyonuntespitlerdebulunmasını,dahason-
radaençoksorununyaşadığıbölgelerdebulunanİnsanHaklarıÖr-
gütleri, STK, Barolar, Çocuk ŞubeMüdürlükleri, Çocuk Savcıları ve
Çocukmahkemelerindegörevyapanhâkimleri,mahkemelerdegörev
yapanuzmanların,cezainfazkurumlarındagörevyapanveinfazko-
rumamemurlarının katıldığı “Nasıl BirUygulama İstiyoruz” konulu
biraramakonferansınınyapılmasını,

11- DevletinÇocuksorunlarınadairBÜTÇEveuzmansayısınınartırılma-
sını,
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70 12- Devletinçocukpolitikalarınıoluştururken,çocukları ilgilendirenka-
nunlarıçıkarırkençocukodaklıçalışanSTK’larlaveçocuklarlabirara-
yagelmesini,

13- Bütünbuanti-demokratikuygulamalaranedenolanKürtsorununun
demokratikvebarışçıltemeldeçözümüiçingereklianayasalveyasal
düzenlemelerinyapılmasınıtalepediyoruz.
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