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Çocukların kendilerine özgü gelişimsel özellikleri, özel algılayışları ve ihtiyaçları vardır. Bu özellikler ve 
ihtiyaçlar gözetilmediğinde çocukların kendilerini gerçekleştirebilmelerinin önündeki engeller artarak 
çocuğun haklarına yönelik tehditler ve tehlikeler oluşur. Dolayısıyla çocukların korunmasından sorumlu 
mekanizmaların yeterli olmadığı durumlarda; çocukların duygusal, fiziksel ve cinsel yönden örselenme-
si hatta yaşamlarının sona ermesi gibi, hiçbir biçimde kabul edilemez sonuçlar ortaya çıkar.

Bilindiği gibi her çocuğun yaşaması, gelişmesi, katılımının sağlanması ve ayrım gözetmeden yüksek 
yararının gözetilmesi tüm yetişkinlerin temel sorumluluğunun yanı sıra, devletin de temel bir yüküm-
lülüğüdür. Devlet bu yükümlülüğünü, oluşturduğu sistemler, mevzuat, örgütlenme ve insan kaynağı 
ile yerine getirir. Bu bağlamda çocuk koruma sistemi içerisinde koruyucu ve önleyici mekanizmaların 
önemi açıktır. Bu mekanizmalar yeterli olmadığında çocukların, çocuk adalet sistemi ile tanışmaları ka-
çınılmazdır. Çocuklar, çocuk adalet sistemi içerisine suça sürüklenerek, mağdur, tanık veya korunma 
ihtiyacı içinde olarak girebilirler. Bu çocuklar koruma sisteminin koruyucu ve destekleyici mekanizma-
larından tam olarak yararlanamamış olduklarından, onlarla çalışılırken çok daha özel, çok daha onarıcı, 
çok daha hak temelli bir yaklaşım gerekir. Çünkü çocuğun adalet sistemine girişinden çıkışına kadar 
özel, onarıcı ve hak temelli yaklaşım, çocuğun insan haklarının korunması için bir ön koşuldur.

Çocuk adalet sistemi çalışanları, istisnalar dışında koruyucu ve önleyici mekanizmalara temas etmemiş 
veya bu mekanizmalardan yeterli derecede yararlanamamış çocuklarla çalışır. Bu nedenle çocuk ada-
let sistemi çalışanlarının çalışma odağı sadece “çocuğu” değil, çocuğun içinde bulunduğu koşulların 
tümünü kapsar. Yani sadece “çocuk hakkında” karar vermek, sadece öneriler geliştirmek ve sadece 
uygulamalar yapmak yetersiz kalır. Çocuğun ve içinde bulunduğu koşulların bütüncül bir biçimde ele 
alınması gerekir.

Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları için Vaka Temelli Eğitim Kitabı, çocuğa özgü adalet sisteminin gerekli-
likleri doğrultusunda başta hakim, savcı ve sosyal çalışma görevlileri olmak üzere çocuk adalet sistemi 
çalışanlarının karar ve uygulamalarına rehberlik yapabilmek amacıyla, Avrupa Birliği’nin mali, UNICEF’in 
teknik desteği ile Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku-
rulu ve Türkiye Adalet Akademisi paydaşlığında yürütülen “Çocuklar için Adalet Projesi” içerisinde ta-
sarlanan, “Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı”nın bir parçası olarak hazırlanmıştır. 

Anılan eğitim programı hazırlanırken yine AB’nin mali ve UNICEF’in teknik desteğiyle yürütülmüş olan 
“Türkiye’de Çocuklar için İyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru” ve “Önce Çocuklar: Çocuk Koruma 

GİRİŞ
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Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” başlıklı projelerde hazrlanan eğitim materyalleri göz-
den geçirilmiş ve “Vaka Temelli Eğitim” yöntemine uyumlu hale getirilmiştir.

Elinizde bulunan kitapta, eğitimi verecek kolaylaştırıcılar için çocuk adalet sisteminde vaka çalışmasına 
dair bilgiler sunulmuş, bu vaka temelli eğitimin katılımcılara nasıl aktarılacağı gün gün işlenmiş ve yapı-
landırılmış ve yapılandırılmamış vaka örneklerinin nasıl analiz edileceğine dair bir çerçeve sunulmuştur. 

Ele alınan vakalar çocuk adalet sistemi içerisinde yaşanmış olaylardan ve davalardan örnekler alınarak 
birleştirilmiş, yeri geldiğinde kurgulanmıştır. Vakalar hazırlanırken odağa çocuk konulmuş ve bu bağ-
lamda çocuk adalet sistemi içerisindeki üç temel kategori esas alınmıştır. Bu bağlamda vakalar suça 
sürüklenerek, mağdur/tanık olarak veya korunma ihtiyacı içinde bulunarak sisteme giren çocuklar hak-
kındadır. 

Bu vakalar ile; karşılaştıkları çocukların dosyaları ve davaları ile ilgilenirken yahut da çocuklarla birebir 
çalışırken çocuğa özgü adalet sisteminin gereklilikleri konusunda temel ilkelerin, mevzuatın ve en uy-
gun uygulamaların, çocuk adalet sistemi çalışanları için anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Vakalarda çocuk adalet sistemine giren çocukların karşılaştıkları süreçler aşama aşama örneklendiril-
meye çalışılmıştır. Bu örnekler çocuk adalet sistemi çalışanlarının karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri 
vakaların bazılarıyla benzerlikler bazılarıyla da farklılıklar gösterebilecektir. Eğitimler, sınırlı bir zaman 
dilimi içerisinde verilecek şekilde kurgulandığından ve vaka temelli çocuk adalet sistemi eğitiminin alan-
daki farklı meslek mensuplarının daha eşgüdümlü çalışabilmesine yönelik temel önceliği de dikkate 
alındığında, vakalar içerisinde belki sistemin tüm sorun alanlarına cevap bulunamayabilir.  Ancak her 
bir örnek vakanın, çocuğa özgü adalet sisteminin gereklilikleri konusunda temel ilkelerin ve mevzuatın 
bilinmesine ve en uygun uygulamaların oluşturulmasına örnek oluşturacağı düşünülmektedir. Dahası, 
eğitim materyalinin sınırları, kolaylaştırıcıların eğitimleri zenginleştirmelerinin önünde bir engel olarak 
da görülmemelidir.

Tüm bunlar ışığında son olarak, çocuk adalet sistemi çalışanları, her bir çocukla ilgili vakanın kendine 
özgü bir yapısının olduğunu ve her çocuğun biricik olduğunun her zaman göz önünde tutulması gerek-
tiğini de akıldan çıkarmamalıdır.
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1.1   VAKA TEMELLİ EĞİTİM NEDİR?

Vaka temelli eğitim, yaşanmış ya da yaşanma ihtimali olan ve önceden hazırlanmış bir durumun çözüm-
lenerek öğrenmenin gerçekleşmesine dayanan bir eğitim yöntemidir. Katılımcı merkezli bir yaklaşım-
dır. Katılımcıyı, gerçek yaşam deneyimleri, sorunları ve çözüm önerileriyle yüz yüze getirir. Kolaylaştı-
rıcı1 da dahil olmak üzere tüm katılımcıların birbirlerinden öğrenmelerini sağlar. Vaka temelli eğitimin 
son yıllarda meslek içi eğitim çalışmalarında sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Vaka temelli eğitim; vaka 
çalışması, vaka analizi, örnek olay gibi farklı çalışma boyutlarını kapsayabilen bir süreçtir. Çalışma yaşa-
mında edinilen bilgi ve deneyimlerin aktarımını sağlayan bir yöntem olarak, gerek çalışanları gerekse 
uygulamaları güçlendirmektedir. 

Vaka temelli eğitim; uzun deneyimleri ve kanıtlarını içerisinde barındıran paradigmanın2, bu geçmiş de-
neyimler üzerinden karşılaştırmalı çıkarımı ve öğrenimi esasından yola çıkar.  Gerçek olaylardan yola 
çıkılarak ya da gerçeğe benzetilerek geliştirilen bir anlatım olan 
vakanın öğrenme tekniği olarak kullanılmasının amacı, insanla-
rın yaptıklarını öğrenmekte daha başarılı olmalarıdır. Yaparak 
öğrenme bir davranışçı öğrenme kuramıdır. İnsanların bilgileri 
yaşayışlarından elde etmesi ile geleneksel yöntemlerden ayrılır 
(Tablo 1). 

Vaka temelli eğitim; yaşanılan bir sürecin, verilmek istenen te-
orik bilgiye uyarlanmasıyla kullanılabilecek bir yöntemdir. Ka-
tılımcı merkezli bir öğretim modeli olarak öğrenme anlayışını 
destekler.  Bu yüzden de vaka temelli eğitim süreci, her aşama-
da katılımcının öğrenmesi gereken konuyu, öğrenme işleminin 
tamamlanması için oluşturulan kaynakların yeterlilik düzeyini 
ve katılımcının öğrenme çıktılarının hedefler doğrultusunda 
olup olmadığını sorgular (Şekil 1).

1 Vaka temelli eğitimin yapısı gereği, metinde eğitici yerine kolaylaştırıcı kelimesi kullanılmıştır. 

2 Paradigma, üstü örtülü şartlanmalar ve geçmişten gelen tecrübeler ile bir resmi, bir durumu görme tarzıdır. Başlangıçta 
sadece bilimsel bir terim olarak kullanılan paradigma, günümüzde model, kuram, algı ya da varsayım gibi anlamlarda da 
kullanılmaktadır. Bu yüzden de daha çok doğa bilimleri üzerine kurulan paradigma yaklaşımı, sosyal bilimlerde de geçerlidir. 
Farklı dünya görüşleri ve yerleşik düşünce kalıpları olan paradigmalar birer karşılaştırma modelleridir. Bu modelleri olaylarla 
karşılaştırmak için kullanırız.

Vaka; bir sorun, iddia, talep, öneri ya 
da daha karmaşık aktivitelere çözüm 
geliştirebilmek için açılan ve süreç 
tamamlandığında kapatılan, çözüm 
önerileri odaklı proje ve hizmetler 
bütünüdür.

Çoğunlukla vakayı oluşturan organi-
zasyonun içinden ve dışından çok sa-
yıda insanın takım oluşturarak üzerin-
de çalıştığı, karşılıklı bilgi alışverişinin 
en üst seviyede olduğu çalışmalardır. 
Vaka, gerçek ya da gerçek hayattan 
esinlenerek kurgulanmış bir durumu 
temel alır.

VAKA TEMELLİ EĞİTİM

BÖLÜM 1
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Tablo 1 - Geleneksel Yöntem ve Vaka Temelli Eğitim Modelinin Karşılaştırılması

Geleneksel Yöntem Vaka Temelli Öğrenme Modeli

Yöntem

Tümdengelim: Çalışılan konu 
varsa bileşenlerine ayrılarak 
doğru/yanlış cevaplar üzerinden 
işlenir.

Tümevarım: Çalışılan konuya uygun gerçek yaşam durumları yaratılarak 
katılımcının bu durumları yaşaması, edinimlerini ve önbilgilerini 
paylaşması, ulaşılan sonucun “başarılı ya da başarısız” şeklinde 
açıklanması biçimindedir.

Odak Noktası
Konu ya da hedef üzerine 
odaklanır.

Katılımcının yaşantısı ve becerileri üzerine odaklanır.

Öğrenme 
Hedefleri

Daha çok bilgi, kavrama kısmen 
uygulama düzeyini hedefler.

Uygulama, analiz ve sentez düzeylerini hedefler.

Şekil 1 - Vaka Temelli Eğitim Modeli Genel Tasarımı

Eğitim Hedefleri

İzleme & Değerlendirme

Eğitim Çıktıları

Geri Bildirim

Vaka Temelli
Öğrenim İçerik ve

Yöntmeleri

Eğitim Hedeflerine
Ulaşmak için 

Katılımcı Rolleri

Vakanın 
İşlenmesi

Vaka Temelli 
Eğitim

Vaka temelli eğitimde, konular derslerin anlamlı senaryolar içine yerleştirilmesiyle canlanır, merak ve 
ilgi uyandıracak şekle bürünür. Eğitimi alan kişi için, oluşturulan vakayı irdelemek ilgi çekicidir ve şahsın 
motivasyon düzeyini artırır. Vakaların gerçek hayattan alınmış olması, elde ettikleri bilgilerin de gerçek 
hayata uyarlanabilmesi demek olduğundan öğrenme istekleri de artar. Temel becerileri gerçek dünya-
ya bağlayan vaka temelli eğitim, gerçek hayattan alınan hikâyeler üzerinde çalışma imkânı yaratarak 
teori dışı yaşantılara uyumu kolaylaştırır (Veznedaroğlu, 2005). Ayrıca vaka temelli eğitim farklı yöntem 
ve tekniklerle de uygulanabilir (Şekil 2).
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Şekil 2 - Vaka temelli öğrenme ve benzer öğretim yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri

Araştırma Yoluyla Öğretme

Benzetişim (Simulation)

Probleme Dayalı Öğrenme (Problem Based Learning)

Örnek Olaya Dayalı Öğrenme (Case Based Learning)

Yerleşik (Durumsal) Öğrenme (Situated Learning)

Rol Oynama (Role Playing)

Bu teknik ve yöntemler kapsamında kullanılan örnek olay, proje ya da problemin dikkat edilmesi gere-
ken en önemli ortak noktaları, gerçeğe uygunluk düzeyleri, belirli hedef doğrultusunda olmaları gerek-
liliği, eğitilen bireyin düzeyine uygun olmaları gerekliliği ve belirli bir biçim ve içeriğe sahip olmalarıdır.

 1.2   VAKA TEMELLİ EĞİTİMİN KATKILARI

Vaka temelli eğitim alan grup; 

	Yaşanmış bir vakadan öğrendiklerini gerçeğe benzer durumlarda kullanabilme,

	Bilgi eksikliklerini fark etme ve bu sorunları gidermek için araştırma yapma fırsatı yaratma,

	Karar süreçlerinde çok boyutlu düşünme yeteneğini geliştirme,

	Yaratıcılığını geliştirme,

 yetilerini kazanır. 

Şekil 3 - Vaka çalışmalarının geliştirdiği yetiler

Çözümleme Sentezleme

Değerlendirme Karar verme

Vaka üzerinde çalışan kişiler;

Çözümleme,

Sentezleme,

Değerlendirme, karar verme gibi birçok 
üst düzey düşünme yetilerini geliştirir. 

1.3   VAKA TEMELLİ EĞİTİM MODELİNİN TERCİH EDİLDİĞİ DURUMLAR

Vaka temelli eğitim modeli genellikle;

	Tek bir çözümün olmadığı sorunların/problemlerin çözümünü işleyen eğitimler,

	Çok değişkenli ve karışık sorunların/problemlerin çözümünü işleyen eğitimler, 

	Kişiden kişiye ya da durumdan duruma çözüm odağı değişen sorun ve problemlerin çözümü gibi 
durumlarda tercih edilmektedir.



Vaka Temelli Eğitim 9

1.4   VAKA TEMELLİ EĞİTİMİN AŞAMALARI

1.4.1   Temel Rollerin Tespiti

Kolaylaştırıcı (Fasilitatör): Eğitim sürecini yönetmekle sorumlu kişidir. Vakayı gruba açıkladıktan sonra 
süreç sırasında sorularla tartışmanın toparlanmasına/yön değiştirmesine ve katılımcıların takıldıkları 
konulardan kurtulmalarına ve herkesin sürece katılmasına yardımcı olur.

Tematik alan uzmanları: Vakanın teorik çerçevede yorumlanmasından ve kolaylaştırıcıların desteklen-
mesinden sorumludur.

Katılımcı: Katılımcı eğitime interaktif olarak katılma sorumluluğunu üstlenir. Senaryo uygulamalarında 
kendisine düşen rolü oynaması için istekli olması eğitimin verimliliği ve hedefi açısından önemlidir.

Destek Ekibi: Kolaylaştırıcılara her türlü operasyonel ve teknik destek sağlar.

A) Vakanın Oluşturulması?

Vakanın yazılması

Çözülmesi istenilen problemin ya da vaka sorusunun yazılması

Analiz Aşaması

Bilginin derlenmesi
Anahtar süreçlerin tespiti

Materyal ve alternatif durumlar 
listesinin oluşturulması

Vaka probleminin birkaç 
cümlede formüle edilmesi

Araştırma Aşaması

Literatür Taraması Vaka konusu ile ilgili alan uzmanları ile görüşmeler

A.1) Araştırma Aşaması

Literatür Taraması

 Amaç 

	Vaka konusu hakkında daha önce yazılmış makale ve her türlü yazılmış materyalin incelenmesi, 
konu hakkında olabildiğince bilgi sahibi olunması

 Beklenen Sonuçlar

	Mevcut problemin daha önce test edilmiş ve onaylanmış çözümünün bulunması

	Yaratıcılık gerektiren bir çözüm aşaması gerekliliği tespiti

	Vaka konusu üzerine çalışma/çalışmama kararı

Vaka Konusu ile İlgili Alan Uzmanları ile Görüşmeler

 Amaç 

	Vakanın kapsadığı konular üzerine çalışmalar yürüten ya da araştırmalar yapan kişiler ile iletişime 
geçilerek araştırma sonuçlarından yararlanmak
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Vaka problemi kapsamında etkilenen kişilerin tespiti ve görüşmelerin yapılması sureti ile benzer sorunu 
bizzat yaşayanların tecrübelerinden yararlanmak 

 Beklenen Sonuçlar

	Vaka konusunun ve probleminin anlaşılması konusunda yardımcı olabilecek türdeki soruların tespit 
edilmesi

	Vaka çalışması alternatif durum senaryoları için maksimum verinin toplanması

A.2) Analiz Aşaması

Bilginin Derlenmesi 

 Amaç 

	Araştırma aşamasında elde edilen bilgi ve belgelerin vaka geliştirilmesi ve çözümlemesi sürecinde 
kullanılabilecek şekilde sistematik olarak derlenmesi 

 Beklenen Sonuçlar

	Basılı materyallerin araştırılması ve görüşmeler sonucunda elde edilen bilgilerin ihtiyaca göre ayık-
lanması

	İhtiyaç duyulan bilgilerin ihtiyaç halinde kolay erişim amacıyla gruplandırılması

Anahtar Süreçlerin Tespiti

 Amaç 

	Vakanın hangi temel süreçlerden ilerleyeceği ve süreçlerin her basamağındaki (istasyondaki) alter-
natif durumların tespiti.

 Beklenen Sonuçlar

	Temel süreçlerin tespiti
	Süreç basamaklarındaki alternatif durumların tespiti ve listelenmesi

Materyal ve Alternatif Durumlar Listesinin Oluşturulması

 Amaç 

	Vakada kullanılacak materyallerin tespiti
	Temel süreçleri etkileyen /tetikleyen ana parametrelerin tespiti.

 Beklenen Sonuçlar

	Alternatif durumlara yol açan parametrelerin her süreç için listelenmesi
	Vaka çalışmasında görev alacak ekibin tüm süreçler, materyaller ve parametreler konusunda bilgi-

lendirilmesi ve konuya tam hâkimiyetlerinin sağlanması

Vaka Probleminin Birkaç Cümlede Formüle Edilmesi 

 Amaç 

	Problemin alt başlıklarının belirlenerek tümden bütüne doğru ilerleyerek anlaşılmasının sağlanması
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 Beklenen Sonuçlar

	Problem tanımı içerisindeki boşlukların tanımlanması 

	Detaylı araştırma gereksinimi halinde araştırma aşamasına geri dönülmesi

	Son olarak tanımlanan problemin doğruluğu üzerinde vaka yönetim grup üyelerinin tartışması ve 
formülasyonun sonlandırılması

A.3) Vakanın Yazılması

Çözülmesi İstenilen Problemin ya da Vaka Sorusunun Yazılması

 Amaç 

Çözülmesi istenilen problemin ya da vaka sorusunun yazılması. Vaka sorusu en az aşağıdaki bölümleri 
içermelidir: 

	Giriş

	Vaka ile ilgili kişi, mekân ya da olgunun geçmişi

	Konu ile ilgili sayısal, somut verilerin ifadesi

	Konu ile ilgili devlet politikası varsa ifadesi

 Beklenen Sonuçlar

	Vakaya konu sorunun ifade edilmesi ve kritik sorunun yazılması

	Hedef kitleye düşünmesi gereken konular hakkında ipuçlarının hazırlanması 

Bu aşamada vakanın amacı, gerçeğe uygunluğu, katılımcı düzeyine uygunluğu, içeriği ve biçimi de göz 
önünde tutulmalıdır (Şekil 4). 

Şekil 4 - Vaka yazımında bazı önemli noktalar

Gerçeğe Uygunluk

AmacıKatılımcı Düzeyine Uygunluğu

İçeriği Biçimi
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B) Vakanın Sunulması ve Tartışmaya Açılması

Vakanın kolaylaştırıcı tarafından sunulması ve tartışmaya açılması çalışmasında aşağıdaki süreçler takip 
edilecektir.

Parametre Değişikliği ile Vakayı Farklı Yönlerden İnceleme

Değiştirilen parametreler doğrultusunda
vakayı tekrardan tartışmaya açma Özetleme ve Sonuca Bağlama

Teorik Bilgi Aktarımı

Teorik sınırlar içinde vakayı yorumlama Tartışma

Vakanın Sunulması

Katılımcı Tarafından Vakanın 
Çözümlenmesinin Sağlanması Veri Toplama

B.1) Vakanın sunulması

Alanında uzmanlar tarafından hazırlanmış vaka hikâyesi sözlü veya eğitim rehberi içerisinde eğitim alan 
gruba verilir. 

Çözümleme: 

Kolaylaştırıcı tarafından vakanın sunulması esnasında grubun vakayı takip etmesi ve senaryonun tam 
içeriğinin anlaşılması sağlanır. Vaka üzerinde bir grup çalışması yapıldıysa, grup, vaka ile ilgili verilenleri 
ve istenenleri listeler. İstenenlere ulaşmak için, verilenlerin haricinde hangi bilgi, belge ve dokümanlara 
ihtiyaçları olduğunu tespit eder ve kolaylaştırıcıdan talep eder. 

Veri Toplama: 

Yapılandırılmış vaka çalışmalarında kolaylaştırıcı, gruba senaryo kapsamındaki tüm gerekli bilgileri ve 
doneleri vakayı sunarken verir. Yapılandırılmamış vaka çalışmasında ise kolaylaştırıcı, sadece grubun 
talep ettiği veri, bilgi ve dokümanları grup üyelerine sunar. 
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B.2) Teorik Bilgi Aktarımı

Teorik sınırlar içinde vakayı yorumlama: 

Vaka ile birlikte verilen senaryoda bir takım hayali kurgulanmalar yapılmıştır. Vakanın sunulmasının he-
men ardından kolaylaştırıcı(lar) kurgulamaları teorik çerçevede gruba açıklar. 

Tartışma: 

Grubun teorik çerçevede verilen bilgiler ışığında vaka içerisindeki senaryoyu yorumlaması ve tartışması 
sağlanır. Tartışma, grup üyelerinin vaka içerisindeki rolleri ve sorumlulukları etrafında şekillenir.

B.3) Parametre Değişikliği

Değiştirilen Parametreler Doğrultusunda Vakayı Tekrar Tartışmaya Açma: 

Kurgulanmış vaka üzerindeki süreçte değişikliklere yol açan bazı parametrelerde değişiklikler yapılır. 
Bu yeni durum çerçevesinde vakanın tekrar tartışılması sağlanır. Çapraz ve çarpıcı sorgularla kurgu 
içerisindeki olası karar farklılıklarının yol açacağı muhtemel sonuçlar tartışılır.

Özetleme ve Sonuca Bağlama: 

Tartışmanın tamamlanması ile birlikte sunulan vaka ve değiştirilen parametreler üzerine yapılan yorum-
lar özetlenir. Bu özet bilgiler sonucunda elde edilen kazanımlar ve çıkarımlar sonuca bağlanır.
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2.1   GENEL BİLGİLER

Çocuk adalet sistemi çalışanları için oluşturulan vaka temelli eğitim programı, Avrupa Birliği’nin mali, 
UNICEF’in teknik desteği ile Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi paydaşlığında yürütülen “Çocuklar için Adalet Projesi” kap-
samında oluşturulmuştur. Programın odağı, mevcut çocuk adalet sistemini çocuğa özgü ve çocuğun 
yararına bir yaklaşımla güçlendirmektir. Bu, öncelikle farklı disiplinlerden gelen çalışanların, çocukla 
ve çocuk için yürüttükleri çalışmalarında çocuk odaklı ortak bir dil ve bütüncül bir yaklaşım benimse-
meleri ile mümkündür. Hedeflenen ortak dil ve bütüncül yaklaşımın çocuk adalet sistemi çalışanlarınca 
“Anlama, Yorumlama ve Karar Alma” aşamalarında kullanılabilmesi ve gerek duyulan “Bilgi, Beceri ve 
Tutum” değişikliğine yol açabilmesi için ise “gerçek hayata en yakın, uygulamalı eğitim metotlarının 
kullanımı” bir gereklilik haline gelmektedir.

Bir önceki bölümde açıklanmış olduğu gibi vaka temelli eğitim, yaşanmış ya da yaşanma ihtimali olan 
ve önceden hazırlanmış bir durumun çözümlenerek öğrenmenin gerçekleşmesine dayanan bir eğitim 
yöntemidir. Yöntem temelde gerçek veya yaşanma ihtimali olan olaylardan hareket eder. Tartışma, 
analiz, değerlendirme, canlandırma ve problem çözme gibi birçok eğitsel adımı aynı anda barındırır. 
Bu sayede eğitim süreci kavramsal ya da salt bilgi düzeyi ile sınırlı kalmaz. Karşılıklı öğrenme sürecini 
kolaylaştırır, ihtiyaç duyulan ve ilgili bilgi ve deneyim paylaşımını sağlar. 

Çocuk adalet sistemi çalışanlarının çocuk odaklı bir yaklaşım doğrultusunda mesleki gelişimlerine katkı-
da bulunmak ve çocuğa özgü bir işleyiş oluşturmaya katkıda bulunmak için vaka temelli eğitim yöntemi 
benimsenmiştir.

Çocuk koruma sisteminin önemli bir parçası olan çocuk adalet sisteminin temel özelliği çocuğun içinde 
bulunduğu süreçte korunmasıdır. Koruma genel anlamıyla öncelikle çocuğun haklarına saygı gösteril-
mesine, çocuğun haklarının sağlanmasına ve bu hakların korunmasına işaret eder. Çocuk adalet sistemi 
içerisine suça sürüklenerek, mağdur, tanık veya korunma ihtiyacı içinde olarak giren çocuklarla ilgili sü-
reçlerde, çocukla bir arada birçok aktör bulunmaktadır. Açıktır ki bu aktörlerin, birbirinden farklı ancak 
birbirlerini tamamlayan ve bütünleyen rol ve sorumlulukları vardır.

Bu eğitim programı, çocuk adalet sistemi içerisinde görev alan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile çocuk 
ve aile mahkemelerinde görev alan sosyal çalışma görevlilerinin rol ve sorumluluklarına odaklanarak 
kurgulanmıştır. Program kapsamında hakim ve Cumhuriyet savcıları kısaca “hukukçular” olarak tanım-
lanmıştır.

ÇOCUK ADALET SİSTEMİ İÇİN VAKA 
TEMELLİ EĞİTİM STRATEJİSİ

BÖLÜM 2
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Çocuk adalet sistemi içerisinde görev yapan hukukçular ve sosyal çalışma görevlilerinden rol ve sorum-
luluklarını yerine getirirken;

	Sürecin her aşamasında çocukların özel durumlarına uygun muamele,

	Her durumda çocukların üstün yararlarını gözetme,

	Çocukların korunması ve adalet mekanizmasının yıpratıcı süreçlerinden en az zararla çıkmalarını 
sağlama,

	Çocuğun içinde bulunduğu durum ve ihtiyaçlarını dikkate alma,

	Çocuğa görüşlerini ifade etme fırsatı verme

konusunda en üst düzey duyarlılığı göstermeleri beklenir.

2.2   ÇOCUK ADALET SİSTEMİ ÇALIŞANLARI İÇİN 
 VAKA TEMELLİ EĞİTİM UYGULAMASI

Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları için Vaka Temelli Eğitim programının hedefi, çocuk adalet sistemi çalı-
şanlarının karar ve uygulamalarına çocuğa özgü adalet sisteminin gereklilikleri doğrultusunda rehber-
lik yapmaktır.

Bu doğrultuda;

	Hukukçular ve sosyal çalışma görevlilerinin birbirlerinin rol ve sorumlulukları hakkında farkındalık 
kazanmaları ve

	Bir arada çalışmanın gerekliliği ve yolları hakkında ortak dil geliştirebilmelerine olanak sağlamak 
amaçlanmaktadır.

Rehberliğin kapsamı ve dayanakları başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme olmak üze-
re çocuğa özgü adalet sistemi ile ilgili insan ve çocuk hakları belgeleri ile ulusal mevzuattır.

Vaka temelli eğitim programının içeriği, akışı, öğrenme hedefleri, yöntem ve aşamaları “Eğitim Prog-
ramı İçeriği ve Yönergeler” başlıklı 2.3. bölümde ayrıntılandırılmıştır. Programda temel olarak çocuğa 
özgü adalet sisteminin gerekliliklerine değinen sunuşlar ile (1) suça sürüklenen çocuk, (2) mağdur ço-
cuk, (3) korunmaya ihtiyacı olan çocuk ile ilgili yapılandırılmış örnek vaka ile (4) yapılandırılmamış bir 
örnek vaka olmak üzere dört vaka işlenmiştir. Vakaların işlenmesi esnasında, her karar noktası aşama-
sında eğitim kitaplarının ilgili bölümlerine yönlendirmeler yapılmıştır. Yapılandırılmış vakalarda, yönlen-
dirmelerin yanı sıra, parametre değişiklikleri ve teorik bilgi transferine yer verilmiştir. Vakaların gerçek 
hayattan seçilmesine özen gösterilmiştir.

Vaka temelli eğitim kapsamında çocuk adalet sistemindeki süreçlerin analizinin yapılarak temel karar 
noktalarının tespit edilebilmesi konusunda ise; her bir karar noktasında sürece etki eden rol sahiple-
rinin görev, sorumluluk ve birbirleri ile olan ilişkilerini takip edebilmek için Temel Roller ve Aktiviteler 
tablosu (2.2.1) ile sisteme giren çocuklarla ilgili süreçlere ilişkin diyagramlar sunulmuştur (Bkz. 2.2.2, 
2.2.3, 2.2.4.). Bunun yanı sıra eğitim programı kapsamında tüm katılımcılar için iki temel eğitim kitabı ha-
zırlanmıştır. Kitaplardan bir tanesi hukukçular için bir diğeri ise, sosyal çalışma görevlilerinin kullanımı-
na yöneliktir.  Bu kitaplar ayrıca içerdikleri derinlemesine bilgiler sayesinde kolaylaştırıcıların eğitimden 
önce sunacakları konulara hazırlanmalarını sağlamayı  hedeflemektedir. Metin içerisindeki “okuyunuz” 
bölümleri gerekli bilginin eğitimin kitabının hangi bölümünde olduğu konusunda kolaylaştırıcılara yol 
göstermektedir.

Ayrıca bu eğitimde elde edilen kazanımların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bilgilerin değişen koşul 
ve durumlara göre yenilenebilmesi için eğitim programı bilişim teknolojileri eğitim araçları ile destek-
lenmektedir. Bu kapsamda Bilgi Yönetim Sistemi ve Uzaktan Eğitim Sistemi devreye alınmaktadır. Bu 
konulara ilişkin bilgi ayrı birer kitapçık olarak verilmiştir.
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2.2.2  Çocuk Adalet Sisteminde Suça Sürüklenen Çocuk için Temel Süreçler (SSÇ)

Hâkim
SÇG

Müdafi
Mağdur

Savcı
Savcı

Baroya
 Sosyal Hizmetlere
  Aileye
   Adli Tıp’a haber

Kolluk

Kolluk

1. Yakalama 5. Tutuklama 7. Delil Toplama 13. Kanun Yolları 15. Denetim

Son

3. Gözaltı

Hâkim

SÇG

SİR (Detaylı)SİR

Müdahil
Hâkim

Müdafi

Aile
SÇG

Savcı

Hâkim Ceza İnfaz
Kurumu 

Kolluk Kolluk

Savcı Mahkeme Hâkim

Müdafi
Savcı

Hâkim

11. Duruşma9. İddianamenin Kabulü

2. Savcılığa Bildirim 6. Tutuk Evi 8. İddianame 10. Duruşma Hazırlığı 14. Yerine Getirme12. Karar4. İfade

2.2.3  Çocuk Adalet Sisteminde Mağdur Çocuk için Temel Süreçler

Herkes
  Kamu Görevlisi
    Sağlık Çalışanı

Kolluk
C. Savcılığı

Hâkim MahkemeHâkim - C. Savcısı
Vekil

Sanık
Aile

Mağdur (Gerekirse)
Uzman (Mağdur 

gelmişse)

Kolluk
Adli Tıp / ÇİM / ÇKM

1. Bildirim

ÇİM
  C. Savcısı
    Vekil
      Uzman / adli 
        görüşmeci

 C. Savcısı Mahkeme Mahkeme

3. Mağdurun Beyanı 7. Duruşma Hazırlığı 9. Karar5. İddianame

2. Soruşturmanın Başlaması 6. İddianamenin Kabulü 10. Kanun Yolları8. Duruşma4. Delil Toplama (Beden ve ruh sağlığı
muayenesi ve diğer delillerin toplanması)

2.2.4  Çocuk Adalet Sisteminde Korunma İhtiyacı Olan Çocuk için Temel Süreçler

Çocuk Hâkimi Çocuk Hâkimi

Tedbir Kararı + Denetim

Korunma ihtiyacından haberdar olma (Re’sen başvuru, ihbar)

Acil korunma ihtiyacı varsa kuruma yerleştiririr.

5 gün içinde hâkime başvurur.

3 gün içinde

Acil Koruma Kararı

SİR (ASPB / Mahkeme uzmanları)

Tedbir Kararı + Denetim

30 gün içinde

Acil korunma ihtiyacı yoksa
sosyal inceleme yaptırılır.

ASPB İl Müdürlüğü Çocuk Büro Savcısı
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2.3   EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ, YÖNTEM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER VE YÖNERGELER

Önceki bölümde de değinildiği gibi, Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları için Vaka Temelli Eğitim Programı, 
çocuk adalet sistemi çalışanlarının karar ve uygulamalarına çocuğa özgü adalet sisteminin gereklilikleri 
doğrultusunda rehberlik yapmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda,  programın temel hedefleri

	Hukukçular ve sosyal çalışma görevlilerinin birbirlerinin rol ve sorumlulukları hakkında farkındalık 
kazanmalarını

ve

	Bir arada çalışmanın gerekliliği ve yolları hakkında ortak dil geliştirebilmelerini sağlamaktır.

Program, 4-5 kolaylaştırıcının 25 kişilik gruplarla birlikte yürüteceği 3 günlük süreç olarak yapılandırıl-
mıştır. Süreç çocuğa özgü adalet sisteminin gerekliliklerine yönelik paylaşımların yapılacağı sunuşlarla 
başlayıp suça sürüklenen çocuk, mağdur çocuk, korunmaya ihtiyacı olan çocuk ve yapılandırılmamış bir 
örnek vaka olmak üzere dört vaka üzerinde birlikte çalışılması şeklinde tasarlanmıştır.

Günlük program akışı, oturumların içeriği ve sunumu ile vakalarla ilgili yönergeler ayrıntılı olarak ileriki 
bölümlerde sunulmuştur. Yönergelerde sunum, tartışma, oyun, canlandırma, film gösterimi gibi eğitim 
yöntemlerinden hangilerinin kullanılabileceği önerilmiştir.

Bu program kapsamında kullanılması önerilen filmler, AB ve 
UNICEF’in ortaklığında yürütülen OneminutesJr (Çocukça 
Adalet İçin Bir Dakika) film çalışmaları kapsamında 2012 yılında 
yapılmıştır. Avrupa ve Orta Asya’dan, yaşları 12 ve 20 arasında 
değişen çocuk ve gençlerin katılımıyla senoryalaştırılarak çe-
kimleri ve montajları tamamlanan filmler, çalışmaya katılan ço-
cuk ve gençlerin, çocuk ve adalet kavramlarıyla ilgili duygu ve 
düşüncelerini aktarmaktadır.

OneminutesJr, 2002’de Avrupa Kültür Vakfı, Sandberg Enstitü-
sü ve UNICEF’in ortaklığı ile çocuk ve gençlerin katılımını güç-
lendirmeye yönelik oluşturulan bir katılım aracıdır.1

Filmlerle ilgili bilgi aşağıdaki tabloda toplu olarak verilmiştir. Ay-
rıca program akışı içerisindeki yönergelerde filmlerin kullanıla-
bileceği yerler önerilmiştir.

1 Bkz. http://www.theoneminutesjr.org/

Film Gösterimi: Vaka temelli eğitim 
programı akışının içerisinde temel 
mesajların verilmesi ve katılımcılarla 
birlikte tartışma ve değerlendirme or-
tamı yaratmak amacıyla kullanılmak 
üzere film gibi görsel materyallerin 
kullanılması öngörülmektedir. Eğitim 
çalışmalarında görsel materyallerin 
kullanılması öğrenme hedeflerinin 
gerçekleşebilmesi, katılımcıların ilgi-
lerinin yüksel tutulması gibi amaçlara 
hizmet eden yardımcı ve kolaylaştırıcı 
bir araçtır.
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No Filmin adı Film hakkında açıklamalar/ mesajlar Filmin kullanımı için önerilen bölüm

1 Okul terapisti
Her bir çocuğun biricik olduğunun hatırlanması, çocuğa özgü yaklaşımın tek tip, 
şekillendirici ve çocuğu yok sayan bir şekilde olmaması ve her çocuk için ayrı bir çözüm 
bulunması gerekliliğine yönelik bir örnek.

Oturum 1: Çocuk- Çocukluk

2 3 ay 16 gün Bir çocuğun yaşadıklarının öğrenilerek hızlı yargılamanın öneminin hatırlanması
Oturum 3: Çocuk Adalet Sisteminin 
Temel İlkeleri

3
Yetişkinler için 
çocuklarla 
konuşma dersi

Çocuklara ön yargılı davranmama ve çocuğa özgü iletişimde şiddetsiz iletişimin önemi.
Oturum 6: Çocuklarla İletişim ve 
Görüşme

4
Ben sorun 
değilim

Çocuğu anlamak, çocuğu dinlemek ve tanımak gerekliliğinin hatırlanması. Çocuğun sadece 
davranışlarından dolayı “sorunlu” olarak görmemek gerektiği dair mesaj

Oturum 6: Sosyal Çalışma Görevlisinin 
Rol ve Sorumlulukları

5 Yük
Çocukların gelişimsel özelliklerinin suç davranışlarını etkileyebildiği ve çocukların 
davranışlarını değiştirmelerinde akran desteğinin önemi

Oturum 6: Sosyal Çalışma Görevlisinin 
Rol ve Sorumlulukları

6
Hayat 
ellerimizde

Çocuğun davranışlarını değiştirme inancına ve gücüne güvenmek, güçlenme yaklaşımı
Oturum 6: Sosyal Çalışma Görevlisinin 
Rol ve Sorumlulukları

7 Babama
Suça sürüklenen çocuğu anlamak, bir çocuğun babasına, yaşadıklarıyla ilgili düşüncelerini 
yazdığı bir mektup

Oturum 6: Sosyal Çalışma Görevlisinin 
Rol ve Sorumlulukları

8
Mevzuatta 
kaybolmak

Çocuğa özgü adalet sisteminin çocuk odaklı ve çocuğun yararına olması gerekliliğinin 
hatırlanması ve çocuğun haklarını ve kendisiyle ilgili süreci anlayabileceği bir şekilde 
iletişim kurmanın önemi 

SSÇ Vakası: Yakalanan çocuğa 
haklarının anlatılması

9
Pişmanlık ve 
yalnızlık

Çocuk için ailenin önemi, koruma ihtiyacı olan çocukların fark edilmesi, ailelerle çalışmanın 
önemi

SSÇ Vakası: Serbest bırakılan çocuğun 
teslimi ve aileye ulaşılamaması durumu

10 KO
Çocuğu tanımak, güçlü yanlarını bulmak ve sorununu gidermesi için alternatif yollar 
önerebilmek, her bir çocuğun ihtiyaçlarına uygun alternatif yollar önerebilmek

SSÇ Vakası: Sosyal İnceleme Raporu

11
Hayat bir oyun 
değildir

Çocuğun suçla tanışmasının ardından yaşadıklarının onun yaşamında olumlu değişiklikler 
yaratma için olanak olabilmesi, suça yönelen çocuklara karşı önyargılı olmamak gerektiği

SSÇ Vakası: Sosyal İnceleme Raporu

12 İki telefon
Çocuğun ceza sorumluluğu, eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarının farkında olup olmadığı 
ve çocuklara uygulanan yaptırımların orantılılığı

SSÇ Vakası: Ceza sorumluluğu

13
Eli kolu 
bağlı

Ceza sorumluluğunda davranışlarını yönlendirme yeteneği, çocuğun gözünden suça 
yönelme nedenleri, ailenin müdahalesinin önemi

SSÇ Vakası: Ceza sorumluluğu

14
İçeriye 
bakış

Özgürlüğü kısıtlamanın son çare olmasına ilişkin ilkenin hatırlanması ve çocukların 
gözünden hapis olmanın anlatımı

SSÇ Vakası: Hapis cezasının son çare 
olması

15
Cam 
kırıkları

Çocuğun işlediği suçun meydana getirdiği zararı fark etmesini sağlayacak tedbirlerin 
uygulanmasının önemi, yaptırımların eğitsel yönü ve özelliklerinin önemini hatırlamak 

SSÇ Vakası: Cezanın 
bireyselleştirilmesinde SİR’in 
kullanılması

16
İkinci 
şans

Suça yönelen çocuğa güvenilmesi, ön yargılı olunmaması ve seçenek yaptırımların önemi 
üzerine düşünmek

SSÇ Vakası: Cezanın 
bireyselleştirilmesinde SİR’in 
kullanılması

17
Ben suçlu 
değilim

Mağdur çocuğu anlamak ve mağdur çocukların kendilerini suçlu hissetmesiyle ilgili bir 
anlatım

Mağdur Çocuk Vakası: Mağdur çocuğun 
beklentileri ve ihtiyaçları

18
Kalbim 
kanıyor

Suç mağduru çocuğun kendisini suçlu görmesi sonucunda kendine zarar verebileceğine 
dair duyguları ve düşüncelerine bir örnek

Mağdur Çocuk Vakası: Mağdur çocuğa 
tıbbî ve psikolojik destek verilmesi 
gerekliliği

19
Ailevi 
sorunlar

Çocuğun gözünden aile içi şiddetin ve çocuğun ihtiyaçlarının anlatımı
KİOÇ Vakası: Korunma ihtiyacı olan 
çocuk

20 Sorumluluk
Korunma ihtiyacı olan çocuğun fark edilmesi, yurttaşların duyarsız olmama (ve ihbar) 
yükümlülüğü, sosyal çevrenin önemi

KİOÇ Vakası: Çocuğun korunma ihtiyacı 
içinde olup olmadığını fark edebilmek
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 Filmlerin program içerisinde kullanımına dair temel yönerge: Film gösterimleri yapıldıktan sonra 
filmlerin verdiği mesaj hakkında katılımcılarla görüş alış verişinde bulunulur. “Bu filmi yapan çocuk ve 
gençlerin bize vermeye çalıştıkları mesaj nedir?”, “Bu filmi bize ne hissettirdi, ne düşündürttü? şeklinde 
sorular ile değerlendirmeler alınır. Geri bildirimler filmin verdiği temel mesaj kapsamında toparlanarak 
program akışına devam edilir.

Programın verimli yürütülebilmesi katılımcıların aktif katılımı ile yakından ilişkilidir. 

Bu nedenle her bir kolaylaştırıcının;

	Çalışma öncesinde hazırlık yapması ve sürece hakim olması (Düzenlenecek oturumlar, yü-
rütülecek vaka çalışmaları, canlandırmalar vb.),

	Diğer kolaylaştırıcılar ile ekip halinde çalışması,

	Grup dinamiğinin enerjisini yüksek tutması,

	Yönlendirici, anlayışlı ve sabırlı olması, 

	Katılımcıların aktif ve katılımcı olabilmeleri için olanak sağlamaya çaba göstermesi,

	Katılımcıların süreçte düşünmelerini sağlayacak anahtar soruları kullanması ve yönlendir-
me yapabilmesi,

	Tartışma sırasında kendi bilgilerini dayatmaması,

	Katılımcıların kendi düşüncelerini ortaya koymalarına olanak sağlaması,

	Tartışma sonunda önerilen çözümlerin değerlendirilmesini sağlaması,

	Bütün bunların yanı sıra, süreyi de verimli ve dikkatli kullanması

ÖNEMLİDİR!

Dikkat
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PROGRAM

1. Gün

Süre Saat Oturumlar Kolaylaştırıcı Sayısı

15 dk 
30 dk

09.00-09.45 Açılış / Tanışma 1 Kolaylaştırıcı

30 dk 09.45-10.15 Teorik Oturum 1: Çocuk- Çocukluk 1 Kolaylaştırıcı

30 dk 10.15-10.45 Ara

45 dk 10.45-11.30 Teorik Oturum 2: Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı 1 Kolaylaştırıcı

30 dk 11.30-12.00 Teorik Oturum 3: Çocuk Adalet Sisteminin Temel İlkeleri 1 Kolaylaştırıcı

30 dk 12.00-12.30 Teorik Oturum 4: Bütüncül Bakış Açısı ve Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi 1 Kolaylaştırıcı

60 dk 12.30-13.30 Öğle yemeği

45 dk 13.30-14.15 Ekip Çalışması: Kule İnşası 1 Kolaylaştırıcı

45 dk 14.15-15.00 SSÇ Vakası 2 Kolaylaştırıcı

30 dk 15.00-15.30 Ara

70 dk 15.30-16.40 SSÇ Vakası 2 Kolaylaştırıcı

20 dk 16.40-17.00 Teorik  Oturum 5: Sosyal Çalışma Görevlisinin Rol ve Sorumlulukları 1 Kolaylaştırıcı

30 dk 17.00-17.30 Gün Sonu Değerlendirmesi 1 Kolaylaştırıcı

2. Gün

Süre Saat Oturumlar Kolaylaştırıcı Sayısı

45 dk 09.00-09.45 SSÇ Vakası 2 Kolaylaştırıcı

45 dk 09.45-10.30 SSÇ Vakası 2 Kolaylaştırıcı

30 dk 10.30-11.00 Ara

45 dk 11.00-11.45 SSÇ Vakası 2 Kolaylaştırıcı

45 dk 11.45-12.30 Mağdur Çocuk Vakası 2 Kolaylaştırıcı

60 dk 12.30-13.30 Öğle yemeği

45 dk 13.30-14.15 Mağdur Çocuk Vakası 2 Kolaylaştırıcı

45 dk 14.15-15.00 KİOÇ Vakası 2 Kolaylaştırıcı

30 dk 15.00-15.30 Ara

45 dk 15.30-16.15 KİOÇ Vakası 2 Kolaylaştırıcı

45 dk 16.15-17.00 KİOÇ Vakası 2 Kolaylaştırıcı

30 dk 17.00-17.30 Gün Sonu Değerlendirmesi 1 Kolaylaştırıcı

3. Gün

Süre Saat Oturumlar Kolaylaştırıcı Sayısı

45 dk 09.00-09.45 Küçük Grup Çalışması: Yapılandırılmamış Vaka 4 Kolaylaştırıcı

45 dk 09.45-10.30 Küçük Grup Çalışması: Yapılandırılmamış Vaka 4 Kolaylaştırıcı

30 dk 10.30-11.00 Ara

45 dk 11.00-11.45 Küçük Grup Çalışması: Yapılandırılmamış Vaka 4 Kolaylaştırıcı

45 dk 11.45-12.30 Küçük Grup Çalışması: Yapılandırılmamış Vaka 4 Kolaylaştırıcı

60 dk 12.30-13.30 Öğle yemeği

45 dk 13.30-14.15 Yapılandırılmamış Vaka Grup Sunumları 2 Kolaylaştırıcı

45 dk 14.15-15.00 Yapılandırılmamış Vaka Grup Sunumları 2 Kolaylaştırıcı

30 dk 15.00-15.30 Ara

45 dk 15.30-16.15 Teorik Oturum 6: Çocuklarla İletişim ve Görüşme 1 Kolaylaştırıcı

75 dk 16.15-17.30 Değerlendirme ve Kapanış 2 Kolaylaştırıcı
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AÇILIŞ VE TANIŞMA

  Genel Amaç: Çocuk adalet sistemi çalışanlarına yönelik eğitim programı katılımcılarına program 
hakkında bilgi vermek, tanışmak ve çalışmayı başlatmak.

  İçerik ve Süre: Program içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, akışı ve kolaylaştırıcıların kendilerini 
kısaca tanıtmaları için toplam 15 dakika bulunmaktadır. Tüm katılımcıların tanışması ve eğitim progra-
mına dair sözleşme yapılabilmesi için 30 dakika bulunmaktadır.

  Ön Hazırlıklar:

	Program öncesinde kolaylaştırıcı ekibin programdaki oturumlarla ilgili görev paylaşımında bulun-
ması gerekmektedir (Programda her bir çalışma saatinde asgari kolaylaştırıcı sayısı belirtilmiştir). 

	Programda görüleceği gibi açılıştan, sunumlara, vaka çalışmalarının yürütülmesinden gün sonu de-
ğerlendirmelerine kadar kolaylaştırıcıların dönüşümlü olarak görev alması öngörülmektedir.

	Vaka temelli eğitim programında yürütülen çalışmaların dayanağı eğitim kitaplarındaki metinlerdir. 
Dolayısıyla her çalışmadan önce kolaylaştırıcıları ilgili bölümlere ilişkin hazırlıklarını tamamlamaları 
beklenmektedir.

	Sunumlardan önce mekânda çalışma koşullarının sağlandığı kontrol edilmelidir.

Açılış ve tanışma oturumu özelinde ise;

	Açılış ve tanışma oturumunda tüm kolaylaştırıcıların aktif olması önerilmektedir!

	Açılış ve tanışma oturumu eğitim programının başlangıcı olduğu için katılımcıların bilgilendirilmesi, 
beklentilerinin alınması bakımında önemlidir!

	Oturumun katılımcılara program ve lojistik konularla ilgili temel bilgileri verecek ve katılımcıların 
tanışmalarını ve kendilerini ifade edecek şekilde yürütülmesi gerektiği unutulmamalıdır!

  Fiziksel Ortam: 

	25 kişilik U şeklinde toplantı düzeni

	Sunuşu yapacak kolaylaştırıcının/kolaylaştırıcıların ve katılımcıların yüz yüze iletişimini sağlayacak 
şekilde oturma düzeninin oluşturulması

  Yöntem: Sunum, tanışma oyunu, tartışma ve değerlendirme

  Akış: Genel akış içerisinde kolaylaştırıcılardan beklenen; 

	Programın dahil olduğu projenin genel çerçevesinin sunulması

	Kolaylaştırıcı ekibin kendilerini tanıtmaları ve rollerini açıklamaları

	Eğitim programı ile ilgili genel akışın paylaşılması

	Tüm katılımcıların birbiriyle tanışması ve ısınması (Bkz. Tanışma ve kaynaştırma örnek uygulama)

	Eğitim programı hakkında katılımcıların beklentilerine yönelik sözleşme/ kontrat yapılması 
	 (Bkz. Kontrat çalışması örnek uygulama)

	Gerekli durumlarda lojistik açıklamalarda bulunulması

  Kolaylaştırıcının Kullanacağı Materyal: Sunum için bilgisayar ve projeksiyon makinesi, kontrat ha-
zırlığında kullanılmak üzere duvar kağıdı, kalın kağıt kalemi, 3 farklı renkte post-it, kalem, seçilen tanış-
ma, ısınma oyununa ve kontrat çalışmasına göre malzeme (Örn. Top, renkli post-it vb.)
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  Tanışma ve Kaynaştırma Örnek Uygulama: Vaka temelli eğitim programı kapsamında gerek tanış-
maya ve kaynaşmaya, gerek ısınmaya gerekse öğrenme hedeflerine yönelik oyunların kullanılması ön-
görülmektedir. Yönergelerde yer yer bazı oyunlara ve canlandırmalara yer verilmiştir. Bunun dışında 
programın başında, güne başlarken, gün ortasında, sonunda veya ihtiyaç duyulduğunda uygulanabile-
cek oyunlar kitabın sonunda ek olarak sunulmuştur2.

Tanışma ve kaynaşma oturumu için örnek iki oyun ise aşağıda sunulmuştur. Kolaylaştırıcıların katılım-
cıların özelliklerine ve hazır oluş durumlarına göre ekte sunulan veya daha farklı ısınma oyunlarından 
yararlanabilecekleri göz önünde tutulmalıdır.

Oyun 1. Top Atma

Amaç / Kazanım: Katılımcıların; birbirlerinin ismini keyif alarak öğrenmesi ve her katılımcının tanımadı-
ğı üç kişinin ismini sayabilir hale gelmesi.

Katılımcı Sayısı: Tüm grup

Fiziksel Ortam: Bahçe veya bütün katılımcıların yuvarlak bir halka olabilecekleri geniş bir alan

Yöntem: Tanışma oyunu

Süre: 15 dakika

Akış

1.  Çalışma katılımcıların birbirlerini tanımasına ve gruptaki resmi havayı dağıtmaya yöneliktir. Bunun 
için grup, kolaylaştırıcı tarafından herkesin ayakta durup, bir daire oluşturabileceği bir alana davet 
edilir. Daire şeklinde sıralanmaları istenir ve aşağıdaki yönerge verilir.

	Yönerge: “Herkes ayağa kalkarak (gösterilen alanda) toplansın. Benim topu attığım kişi adını söyle-
sin. Daha sonra o topu bir başkasına atsın. Topu alan herkes adını söylesin.” 

2.  Oyunun başında kolaylaştırıcı yönergeyi verir ve oyunu başlatır. Kolaylaştırıcı topu daire içinde yer 
alan katılımcılardan birine atar ve ondan adını söylemesini ister. Bir top belli bir süre dolaştıktan 
sonra eğitimci ikinci topu, bir süre sonra da üçüncü topu devreye sokar.

3.  Bu etkinlik 5 dakika uygulandıktan sonra kolaylaştırıcı yavaş yavaş topları toplar. Sonrasında yine 
benzer bir faaliyet yapacaklarını, bu sefer topu alanın atana teşekkür ederek adını söyleyeceğini 
belirtir ve aşağıdaki yönergeyi verir. Topu adını söyleyerek bir kişiye atar. Oyuna aynı şekilde devam 
edilir. Bir süre sonra ikinci ve üçüncü top devreye sokulur.

	Yönerge: “Şimdi benzer bir faaliyet daha yapacağız. Ben yine ismimi söyleyerek bir kişiye topu ata-
cağım. Topu olan kişi teşekkür ederek topu adanın adını söyleyecek”

Temel Mesajlar: Bu oturuma özel bir temel mesaj yoktur.

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Akışa sadık kalınması önerilir.

Eğitimcinin Kullanacağı Materyal: Bezden yapılmış 3 tane top

Katılımcılara Dağıtılacak Materyal: Bulunmamaktadır.

2 Oyunlar, T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi 
amacıyla yürütülen Ardıç Programı kapsamında oluşturulan Personel- Yönetici Eğitici El Kitabı’ndan alınmıştır.
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Oyun 2. Sıraya Girme

Amaç / Kazanım: Katılımcıların birbirlerinin farklı özelliklerini keyif alarak öğrenmeleri.

Katılımcı Sayısı: Tüm grup

Fiziksel Ortam: Bahçe veya bütün katılımcıların yuvarlak bir halka olabilecekleri geniş bir alan

Yöntem: Tanışma oyunu

Süre: 15 dakika

Akış

1.  Çalışma katılımcıların birbirlerini tanımasına ve gruptaki resmi havayı dağıtmaya yöneliktir. Bunun 
için gruba, eğitimci tarafından ikinci bir oyunun oynanacağı söylenir. Eğitimci yönergeyi verir:

	Yönerge: “Herkes ayağa kalkarak (gösterilen alanda) toplansın. Birbirinin yüzüne bakarak hiç ko-
nuşmadan (yaş, hizmet yılı, vb.) küçükten büyüğe sıraya girsin. Sonra doğru olup olmadığını kontrol 
edelim.”

2.  Bu çalışmada herkesin birbirini yakından tanıması için birbirinin yüzüne bakması ve baktıkları ki-
şilerle ilgili konuşmadan tahminde bulunması ve bu tahminler doğrultusunda sıralanmaları bekle-
nir. Sıralanmanın sonunda tahminlerin doğru olup olmadığını anlamak için katılımcılardan sorunun 
sorulduğu kategorideki (yaş, hizmet yılı, vb.’den biri) özelliğini söylemesi istenir. Doğru sırada ise 
katılımcı yerinde kalır, değilse yerini değiştirip doğru sıraya girmesi istenir.

Temel Mesajlar: Bu oturuma özel bir temel mesaj yoktur.

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Bu oyunun top atma oyunundan sonra oynanması önerilir.

Eğitimcinin Kullanacağı Materyal: Yok

Katılımcılara Dağıtılacak Materyal: Yok

Kolaylaştırıcıların grup dinamiğine, katılımcıların ilgi düzeyine ve zaman planlamasına göre söz 
konusu ısınma oyunlarından yararlanmaları önerilmektedir.

Dikkat
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Kontrat Çalışması Örnek Uygulama3

Amaç / Kazanım: Katılımcıların;

	Beklentilerini ifade etmeleri,

	Karşılanabilecek ve karşılanmayacak beklentileri fark etmeleri,

	Grup kurallarını belirlemeleri ve bilmeleri

	Eğitim sürecine kişi olarak nasıl katkı sağlayabileceklerini görmeleri.

Katılımcı Sayısı: Tüm grup

Fiziksel Ortam: Bütün grubun çalışabileceği bir iç mekan

Yöntem: Büyük grup paylaşımı

Süre: 10 dakika

Akış

1.  Çalışma, katılımcıların birbirlerini tanımasına, gruptaki resmi havayı dağıtmaya ve eğitime yönelik 
beklenti, öngörü ve hassasiyet noktalarını katılımcı bir şekilde ve hep birlikte paylaşılıp belirlenme-
sine yöneliktir. Eğitimci yönergeyi verir:

	Yönerge: Eğitim programı hakkında katılımcıların beklentilerine ve dikkat edilmesi gereken konu-
larla ilgili sözleşme/ kontrat yapabilmek için üç temel soru sorulur. Sorular katılımcılara sorulmadan 
önceden tüm katılımcılara 3 farklı renkte post-it dağıtılır ve her bir katılımcının verilen soruya en çok 3 
cevap yazması istenir (Her bir soru için katılımcıların aynı rengi kullanmaları, post-itleri asarken kolaylık 
sağlayacaktır). Her bir soru arasında 2-3 dakika beklemek uygun olacaktır.

1. Soru: “Bu eğitim programından beklentileriniz nedir?” (Kolaylaştırıcı bu soruyu sorduğunda 
katılımcıların göreceği bir duvara büyük bir kağıt asarak üzerine “Beklentilerim” yazar)

2. Soru: “Programın verimli geçmesini engelleyebilecek konular nelerdir?” (Kolaylaştırıcı bu 
soruyu sorduğunda katılımcıların göreceği bir duvara büyük bir kağıt asarak üzerine “Engeller” 
yazar)

3. Soru: “Kişisel olarak eğitim programında yapabilecekleriniz nelerdir?” (Kolaylaştırıcı bu 
soruyu sorduğunda katılımcıların göreceği bir duvara büyük bir kağıt asarak üzerine “Benim 
yapabileceklerim” yazar)

2.  Beklentiler, engeller ve yapılabilecekler katılımcılar tarafından post-itlere yazıldıktan sonra, katılım-
cıların ilgili post-itleri duvara asılan kağıtların altına yapıştırmaları istenir.

3.  Duvara asılan kağıtlarla ilgili bir kolaylaştırıcı genel bir değerlendirme ve toparlama yaparak grubun 
beklentilerini, endişelerini ve katılımcıların kişisel yapabileceklerini büyük gruba dillendirir (Bu çalış-
manın katılımcıların kendi geri bildirimleri ile yapılması daha interaktif bir ortam yaratılmasına katkı 
sağlayacaktır ancak başlangıç oturumunda sürenin darlığı nedeniyle kolaylaştırıcı da dillendirebi-
lir.). 

4.  Kolaylaştırıcı büyük gruba dönerek özellikle eklenmesi gereken konularla ilgili kısaca geri bildirimle-
ri sorar ve ekler.

3 Kontrat çalışması, T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik hizmetlerin geliş-
tirilmesi amacıyla yürütülen Ardıç Programı kapsamında oluşturulan Personel- Yönetici Eğitici El Kitabı’ndan uyarlanmıştır.
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5.  Kolaylaştırıcı duvara asılmış kağıtların yanına yeni bir kağıt asar ve üzerine “Dikkat edeceklerimiz” 
yazar. Bunu yazdıktan sonra engellerin yapıştırılmış olduğu büyük kağıdının önüne geçerek, engel-
lerin oluşmaması için grup olarak nelere dikkat edilmesi gerektiğini sorar.

Örnek: “Cep telefonları bizi rahatsız edebilir” dendiğinde, “Pekiyi, bunun bizi rahatsız etmemesi için ne 
yapalım?” diyerek grubun çalışma kuralları oluşturmasına yardımcı olunur.

Oluşan kurallar öneri cümleleri ile “Dikkat edeceklerimiz” yazılı büyük kağıda yazılır. 

Örnek: “Cep telefonlarımızı oturumlarda mümkünse kapatalım değilse sessize alalım.” 

6.  Engeller kağıdında birlikte çalışmayı kolaylaştırabilecek kuralların oluşturulması tamamlandıktan 
sonra büyük gruba eklenebilecek öneri olup olmadığı sorulur.

7.  Ortak çalışma kuralları oluşturulduktan sonra kısaca üzerinden geçilip katılımcılara teşekkür edilir, 
temel mesajlar verilir ve kontrat yapma çalışması sonlandırılır.

Kontrat bir eğitim aracıdır. Katılımcılara kuralları hatırlatmak veya dikte ettirmek için bir araç 
değildir. Bir yardım ilişkisi olan yetişkin eğitimine yaklaşım biçimidir.

Dikkat

Temel Mesajlar: 

	“Bu eğitim süresince birbirimize mesleki kimliklerimizi kullanmadan ve mümkünse isimlerimizle 
hitap etmeyi öneriyoruz”

	“Bu eğitimde sadece kolaylaştırıcılar konuşup sizler dinlemeyeceksiniz. Bu eğitimi birlikte geçire-
ceğiz.”

	“Bazen küçük gruplarda çalışacağız, bazen oyunlar oynayacağız. Bu eğitim sürecine katılımınız çok 
önemli.”

	“Kurumlarınızı en iyi bilenler sizlersiniz, buradaki bilgilerin gerçek hayatla uyumlu olması için sizin 
önerileriniz ve katılımınız bu çalışmanın verimliliğinin arttıracaktır.”

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Kontrat çalışmasında her bir soruyu tek tek ve sırayla sormakta 
yarar vardır. Üç madde aynı anda konuşulduğunda gruptan farklı tepkiler gelebileceği için akış bozu-
labilir ve çalışmanın verimliliği düşebilir.

Eğitimcinin Kullanacağı Materyal: Duvarlara asılacak 4 büyük kağıt ve kalın kağıt kalemi

Eğitimcinin Kullanacağı Materyal: Duvarlara asılacak 4 büyük kağıt ve kalın kağıt kalemi

Katılımcılara Dağıtılacak Materyal: Her bir katılımcı için 3 farklı renkte post-it ve kalem





TEORİK OTURUMLAR
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TEORİK OTURUMLAR

  Genel Amaç: Çocuk adalet sistemi çalışanların karar ve uygulamalarına çocuğa özgü adalet sistemi-
nin gereklilikleri doğrultusunda rehberlik yapmayı hedefleyen bilgi paylaşımlarında bulunmak.

  İçerik ve Süre: Program içerisinde çocuğa özgü adalet sisteminin gerekliliklerine yönelik sunumların 
yapılacağı 6 teorik oturum bulunmaktadır. Oturumların ikisi 45 dakika üçü 30 dakika, biri ise 20 dakika-
dır. 

  Sunumlar:

Teorik Oturum 1: Çocuk- Çocukluk (45 dakika)
Teorik Oturum 2: Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı (30 dakika)
Teorik Oturum 3: Çocuk Adalet Sisteminin Temel İlkeleri (30 dakika)
Teorik Oturum 4: Bütüncül Bakış Açısı ve Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi (30 dakika)
Teorik Oturum 5: Sosyal Çalışma Görevlisinin Rol ve Sorumlulukları (20 dakika)
Teorik Oturum 6: Çocukla İletişim ve Görüşme (45 dakika)

  Ön Hazırlıklar:

	Kolaylaştırıcıların program akışı ile ilgili görev paylaşımı sırasında oturumlar ve küçük konferans için 
birer yürütücü belirlemeleri gerekmektedir. Her bir sunumu bir kolaylaştırıcının yürütmesi öngörül-
mektedir. Kolaylaştırıcı ekip kendi arasında yapacağı görev dağılımında bu sayıyı arttırabilir. 

	Sunumların dayanağı eğitim kitaplarındaki metinlerdir. Dolayısıyla sunumlardan önce kolaylaştırıcı-
ları ilgili bölümlerle ilgili hazırlıklarını tamamlamaları beklenmektedir.

	5 numaralı teorik oturumun (Sosyal Çalışma Görevlisinin Rol ve Sorumlulukları) aktarımının SÇG 
kolaylaştırıcısı tarafından sunulması önerilmektedir.

	Sunumlardan önce mekânda sunum koşullarının sağlandığı kontrol edilir.

  Fiziksel Ortam: 

	25 kişilik U şeklinde toplantı düzeni
	Sunuşu yapacak kolaylaştırıcının/kolaylaştırıcıların ve katılımcıların yüz yüze iletişimini sağlayacak 

şekilde oturma düzeninin oluşturulması

  Yöntem: Sunum, tartışma, ihtiyaç duyulduğunda örnek olay aktarımı.

  Akış Özeti: 

Genel akış içerisinde kolaylaştırıcılardan beklenen sunumlardaki slaytları tek tek katılımcılara aktarma-
ları ve bir paylaşım ortamı yaratmalarıdır. Paylaşım ortamının yaratılmasında sunumların yanı sıra soru 
sorma, beyin fırtınası, örnek olay aktarımı vb. farklı yöntemler kullanılabilir. 

Sunumlar kolaylaştırıcı için genel çerçeveyi vermektedir. Kolaylaştırıcının sunumdaki temel mesajları 
katılımcılarla paylaşması öngörülmektedir. Sunuşların tümü kolaylaştırıcıların hakim olabilmesi için ile-
riki bölümlerde sunulmuştur.

  Kolaylaştırıcının Kullanacağı Materyal

Sunum için bilgisayar ve projeksiyon makinesi, her bir oturum ve küçük konferansın akışını kolaylaştır-
mak ve temel mesajları gösterebilmek için birer sunum (ppt.sunum), tartışmalarda kullanılmak üzere 
yazı tahtası ve tahta kalemi, hukukçular için eğitim kitabı, sosyal çalışma görevlileri için eğitim kitabı.

  Katılımcıların Yararlanacağı Materyal: Eğitim kitapları
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Teorik Oturum 1: Çocuk- Çocukluk

Ön hazırlıklarınızı tamamlamadan sunuma başlamayınız!

Slayt akışlarında ü işareti ile sonlanan slaytlar, başlık konusu ile ilgili aktarımın tamamlandığını, 
Ü işareti ile sonlanan slaytlar ise başlık konusu ile aktarımın devam ettiğini gösterir.

Bu sunum 9 slayttan oluşmaktadır. Sunumun aktarımı ve aktarımla ilgili değerlendirme yapıla-
bilmesi için 30 dakika bulunduğuna dikkat edilmelidir. Akış sonunda film gösterimi yapılması ve 
film hakkında konuşulması önerilmektedir.

Dikkat

  Sunum Materyali: Oturum 1 (Cocuk_Cocukluk).pptx

Film Gösteriminin Amacı: 

Her bir çocuğun biricik olduğunun hatırlanması, çocuğa özgü yaklaşımın tek tip, şekillendirici ve 
çocuğu yok sayan bir şekilde olmaması ve her çocuk için ayrı bir çözüm bulunması gerekliliğine 
yönelik bir örnek.

Film gösterimi: Okul Terapisti

Okuyunuz: Çocuk ve çocukluk bölümü

Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları 
Eğitimi

Çocuk  
-

Çocukluk

Çocuk - Çocukluk

Pek çoğumuz, genellikle karşılaştığımız pek çok şeyin, 
bildiğimiz bir şey olduğunu düşünür, öyle kabul eder, hatta 
bazen savunuruz. 

Oysa şimdi “çocukluk” diye bildiğimiz şey, oldukça yeni bir 
kavramdır. Çok yakın tarihlere kadar (bundan birkaç yüzyıl 
öncesine kadar) pek çok insan,  yaşamın  ilk yirmi yılının 
belirleyici olduğunu, daha sonraki gelişimin ve işleyişin 
temelini oluşturduğunu düşünmüyordu.

Bu açıdan baktığımızda, çocukluk kavramının yaşamın özel ve 
önemli bir dönemi olduğu olarak kabul edilmesi, görece 
yenidir. 



Çocuk - Çocukluk

 Nasıl bilirsiniz ?

 Bu öznesi olmayan soru, aslında herhangi bir şeyi “bilmek” 
için nasıl bir yaklaşım içinde olduğumuzu hatırlatabilir bize. 
Çoğumuz her şeyi, her zaman bildiğimiz gibi olduğunu 
kabul etme eğilimindeyiz.

 Örneğin; çocuk, çocuğu nasıl bilirsiniz?                                 
ya da sizce nedir çocukluk ? 



Çocuk - Çocukluk

“çocuk” büyük insanların küçüklük halleri değildir.  hiç 
olmamıştır. 



Çocuk - Çocukluk

Son söz olarak tekrarlamak gerekirse,  

“çocuk” ya da “çocukluk”, büyük insanın küçük hali değildir. 
kendi başına , kendine özgü bir dönemdir. 



Çocuk - Çocukluk

Bazılarımız çocukları düşünürken onların küçüklüklerini, 
henüz büyüyemişlik olarak algılarsa ya da onların
duygulanım, düşünce ve davranışlarını ya da davranışa
neden olan faktörlerini “çocukluk dönemi ve sistemi” 
dışında düşünürse bir karışıklığın var olduğunu, o yetişkine
henüz çocuklukla ilgili bilgilerin ulaşamamış olduğunu
düşünmemizde yarar vardır.



Çocuk - Çocukluk

Orta çağda insanlar, çocukluğu yaşamın farklı bir dönemi 
olarak görmüyor, büyüyen çocuğun bakım ve beslenme 
ihtiyaçlarını dikkate almıyorlardı. Çocuklar adeta «küçük 
yetişkinler» olarak kabul ediliyorlardı.

İnsanlık tarihinde, çocukların ölüme terk edilmesi ya da 
kurban edilmesi, ortaçağdan da önce başlayan bir gelenekti. 
Ayrıca tarihin bu dönemlerinde çocukların kol ve bacaklarının 
kesilmesi, gözlerinin çıkartılarak dilendirilmeleri de az 
rastlanılan bir durum olmadığı bilinmektedir.



Çocuk - Çocukluk

“Çocuk” ya da “Çocukluk” dediğimiz kavramın içi neredeyse 
geçen 3oo yıllık süreç içinde yeni tanımlanmaya ve 
doldurulmaya başlanmıştır. 

Kuşkusuz ki bu gelişme ve ilerlemeler tüm dünyayı 
kapsayacak bir yayılım göstermemektedir. Pek çok toplum ya 
da topluluk türlü nedenlerden dolayı  yukarıda anlatılan 
tarihsel sürecin ne yazık ki  ön aşamalarında oldukları 
bilinmektedir.



Çocuk - Çocukluk

16. yüzyılın başlarında çocukların giyim tarzları oluştu, bu o 
güne kadar bilinen ve uygulanan büyüklerin giysilerinden 
farklıydı.Yine bu dönemden itibaren çocuk şarkıları, çocuk 
oyunları, çocuk öyküler ve beklide en önemlilerinden biri 
çocuk oyuncakları oluştu. 

Çocuklar artık her türlü yetişkin etkinliğinin içinde olmamaya 
özen gösterilir oldu, bu bir tür korumaydı. Bu o dönemde 
orta ve üst sınıf bir grup ailede görünür olsa da , denilebilir ki 
“çocukluk” ilk defa fark edilir ve korunur oldu.
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Teorik Oturum 2: Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

Ön hazırlıklarınızı tamamlamadan sunuma başlamayınız!

Slayt akışlarında ü işareti ile sonlanan slaytlar, başlık konusu ile ilgili aktarımın tamamlandığı-
na, Ü işareti ile sonlanan slaytlar ise başlık konusu ile aktarımın devam ettiğini gösterir.

Bu sunum 26 slayttan oluşmaktadır. Sunumun aktarımı ve aktarımla ilgili değerlendirme yapı-
labilmesi için 45 dakika bulunduğuna dikkat edilmelidir. 

Dikkat

  Sunum Materyali: Oturum 2 (Modern Cocukluk ve Cocuk Koruma Anlayisi).pptx

Okuyunuz: Modern çocukluk ve çocuk koruma anlayışı bölümü

Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Temel İlkeleri

1. Yaşama ve Gelişme İlkesi

Yaşamak her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin 
ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır. Her 
çocuk içinde bulunduğu durumun geliştirilmesi, 
toplumun etkin ve sorumlu bir üyesi haline 
gelebilmesi için ayrılan kaynaklardan yararlanma 
hakkına sahiptir. Devlet ve tüm yetişkinler 
çocuğun gelişimi için mümkün olan azami çabayı 
göstermekle yükümlüdür. 



Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Temel İlkeleri

3. Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi
Çocukları ilgilendiren bütün eylemlerde öncelikle 
çocuğun yararı gözetilmesi gerekir. Çocuğun yüksek 
yararı ilkesi çocuk merkezli bir bakış açısını destekler 
ve çocuğun birbiriyle ilişkili hak ve ihtiyaçlarına 
dikkat çeker. Dolayısıyla çocuğa sağlanan koruma 
açısından kanunların, politikaların ve uygulamaların 
değerlendirilmesinde çocuğun yüksek yararının göz 
önünde tutulması gerekir. 



Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma AnlayışıModern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Temel İlkeleri

2. Ayrımcılığın Önlenmesi

Çocuk hakları istisnasız bir şekilde tüm çocuklar için 
geçerlidir. Çocuğun fiziksel özelliklerinin, inancının, 
ana dilinin, cinsiyetinin ya da başka bir özelliğinin 
hiçbir rolü yoktur. Sözleşmeye taraf olan devletler 
hiçbir ayrım yapmadan bütün çocukların sözleşmede 
yer alan haklarını tanır ve taahhüt ederler.



Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları 
Eğitimi

Modern 
Çocukluk ve 

Çocuk Koruma 
Anlayışı

İnsanın değerli bir varlık olduğu varsayımı 
çerçevesinde gelişen insan hakları kavramı “insan 
olmanın getirdiği ilke ve kurallardan oluşan ideal 
haklar listesi olarak tanımlanabilir”. 
İnsan hakları ve temel özgürlükler; insani 
niteliklerimizi, zekâmızı, yeteneklerimizi, vicdanımızı 
tamamen geliştirmemize ve kullanmamıza, psikolojik 
ve diğer ihtiyaçlarımızı doyurmamıza olanak verir. 



3

Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma AnlayışıModern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

İnsanca yaşam, insan onuru, insanın değeri…
İnsan diğer canlılar arasındaki özel yeri nedeniyle 
değerlidir. İnsana bu özel yeri sağlayan ise onun 
özelliklerinin bütünüdür. 
İnsan değerli bir varlık olduğu için ona borçlu 
olunan bir muamele vardır bu muamele tüm 
insanların en temel hakkıdır. 



2

Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

Çağdaş bakış açısına göre «çocuklar, kendi sosyal 
çevrelerinde etkin ajanlardır; savunmasız oluşları 
nedeniyle çocukları korumak için tasarlanan 
faaliyetlerin pasif yararlanıcılarından çok, etkin 
aktörleridir».



Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

• Savaştan zarar gören ülkelerdeki çocukların acil gereksinimlerini gidermek 
için 1920 yılında kurulan Çocuklar İçin Uluslararası Yardım Örgütü 

• 1924 yılında “Çocuk Hakları Cenevre Bildirgesi” (Çocuklarla ilgili ilk geniş 
kapsamlı uluslararası düzenleme)

• Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin kabulü (Bu belgede özellikle çocukların hak ve özgürlükleri 
için herhangi bir özel düzenleme yok)

• On yıl süren çalışmaların sonucunda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 
78 ülkenin temsilcisinin katıldığı genel oturumunda Çocuk Hakları 
Bildirgesi’nin 20 Kasım 1959’da oybirliği ile kabulü

• 20 Kasım 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme
(ÇHS) 

• Bu üç belgenin ortak özelliği, çocuk hakları konusunda dünya çapında 
yapılan girişimler olmaları ve uluslararası toplumun konuya olan ilgisini 
yansıtmalarıdır. 



Uluslararası Hukukta Çocuk Haklarının 
Tarihsel Gelişimine dair Önemli Adımlar  Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

Temel İlkeler…

• Çocuk mal veya nesne değil «özne»dir!
• Çocuğun, kendine özgü gelişimsel özellikleri

vardır!
• «Çocuk» kavramı bir statüyü tanımlar!
• Çocuk olma statüsü, yetişkinlere yükümlülükler

verir!


Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

Çocuğun İnsan Hakları

İnsan hakları anlayışının ve uluslararası-ulusal insan 
hakları belgelerinin çocuklar, kadınlar, göçmen ve 
mülteciler gibi özel gereksinime sahip grupların 
haklarının korunmasında yetersiz kalması üzerine 
belirli durumlara (savaş ortamları vb.) ve belirli 
gruplara (çocuklar, kadınlar, tıbbi bakım alan kişiler 
vb.) yönelik insan hakları belgeleri geliştirilmeye 
başlanmıştır. Böylece modern çocukluk anlayışını 
belirleyen çocuk hakları kavramının temelleri de 
şekillenmiştir. 



Çocuğun İnsan Hakları

Çocukluğun kendine özgü bir gelişimsel dönem olduğu 
ve çocukların özel olarak korunma ve desteklenme 
gereksinimi olduğu modern çocukluk anlayışının temel 
varsayımıdır. “20. yüzyılın egemen çocuk paradigması, 
aşağıdaki üç temel varsayıma dayandırılmaktadır:
• Çocuklar, yetişkinlerden farklıdır.
• Çocukların yetişkinliğe hazırlanması ve yetiştirilmesi 

gerekir.
• Çocukların yetiştirilmesi sorumluluğu yetişkinlere 

aittir”. 
• Böylece paradigmanın odağını çocukların hak sahibi 

bireyler olduğu varsayımı oluşturmaktadır.


Çocuğun İnsan Hakları

Çocuk haklarının, insan hakları bünyesinde özel olarak 
tanımlanması temel gerekçeleri şu şekilde sıralanabilir:

Çocukların;
- gelişimlerinin özel bir evresinde olmaları,
- görüşlerinin nadiren dikkate alınması,
- çoğunun oy hakkının bulunmaması, 
- hükümetlerin insan hakları konusundaki tutumunu 

belirleyen siyasal süreçte anlamlı bir rol oynayamamaları,
- kendi haklarını korumak için adli sistemden yararlanma 

konusunda önemli sorunlarla karşılaşmaları,
- haklarının ihlali durumunda hukuki yola başvuramamaları, 
- haklarını koruyan örgütlere erişimlerinin genel olarak 

sınırlı olması.
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Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

Munro; bir çocuk koruma sisteminin sahip olması
gereken temel ilkeleri şu şekilde aktarmaktadır:

• Sistem çocuk merkezli olmalıdır.
• Aile, çocuk ve gençlerin yetiştirilmesi için sıklıkla en

iyi yerdir: Ancak, çocuğun ailesiyle birlikte olma
hakkı ile ihmal ve istismardan kurtulma hakkı
arasında bir denge kurmak amacıyla zor kararlar
verilebilir.

• Çocuk ve ailelerle birlikte çalışarak destek
sunulmalıdır.



Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

• Erken yardım çocuklar için her zaman daha iyidir.
• Çocukların koşulları ve ihtiyaçları son derece 

çeşitlidir.
• Çocuk ve yakın çevresi ile kurulacak ilişki 

profesyonel olmalıdır.

(Profesyonel ilişkinin temel ilkeleri SÇG’nin rol ve 
sorumlulukları başlıklı küçük konferansta 
ayrıntılandırılacaktır)



Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

- Ebeveynler/bakım verenler saygı görme hakkına 
sahiptir ve ailelerini ilgilendiren her konuda 
kendilerine danışılmalı ve bu konulara dâhil 
olmalıdırlar.

- Çocuk aile ortamında görülmelidir, müdahale, 
çocuk izole edildikten sonra yapılmamalıdır.

- Olayların kriminal boyutu göz ardı edilemez.


Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

- Etkili önleme, çocuk istismarı ve ihmalinin tespit 
edilmesi ve tedavisi, koordine edilmiş çok disiplinli 
bir yaklaşımın varlığına ve bireysel vakaların 
kurumlar arası etkili yönetimine ihtiyaç 
duymaktadır. 

- Etkili bir çocuk koruma sistemi, çocuklarla çalışan 
örgütlerin personelinin sorumluluklarının anlaşılır 
olması ve personelin düzenli ve kapsamlı hizmet içi 
eğitimlere tabi tutulmasını gerektirir. 



Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

- Çocuklar, ebeveynlerinden/bakım verenlerden 
ancak tüm alternatif koruma araçları 
denendikten sonra ayrılmalıdır. 

- Koruma sistemindeki kurumlar veya bireyler 
toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, gelişim 
dönemi, din, kültür ve etnik kimlik  gibi 
konularda ayrımcılığın önlenmesine her zaman 
dikkat etmelidir.



Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Temel İlkeleri

4. Çocuğun Katılımı

Kamu yaşamında yer almak kamu yaşamının bir 
parçası olmak. Karar süreçlerinde ve etkinliklerde 
yer almak ve “etkili” olmak, karar 
mekanizmalarında, uygulama ve değerlendirme 
süreçlerinde “etkin” müdahalelerde bulunmak…



Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

Çocuğun korunması, onun “bir insan” olarak sevgi ve 
şefkate lâyık olması yanında, toplumun da bir parçası 
olması ve en önemlisi hak sahibi bir birey olduğu 
fikrine dayanır. Bu vurgu yapılırken çocuğun 
korunmasının aile ve toplumun ortak sorumluluğunda 
olduğu açıkça ifade edilir. 



Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

Modern çocukluk paradigmasının öngördüğü çocuk 
koruma anlayışının iki önemli odak noktası olduğu 
söylenebilir. 

Bunlardan ilki, çocuğu korunması gereken edilgen bir 
nesne olarak görmemesidir. Çocuk nesne değil, öznedir. 
Bir başka ifadeyle çocuğu ailenin veya 
toplumun/devletin malı olarak görmez. 
İkincisi, çocukların özel muamele ve korunma 
ihtiyaçlarını kabul edilmesi ve çocukların korunması 
sorumluluğunun yetişkinlere verilmesidir. Bu 
sorumluluk, makro çerçevede, aileler ve devlet 
tarafından paylaşılmaktadır. 



Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

Bu noktada, modern çocuk koruma anlayışının 
çocuğun korunması ve ailenin güçlendirilmesi arasında 
hassas bir dengeye sahip olması gerektiği 
unutulmamalıdır.



Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

- Çocukların seslerini duyurma, dinlenme ve ciddiye 
alınma hakları vardır. Yaşlarını ve algılamalarını 
dikkate alarak, yaşamlarını etkileyebilecek her 
konu ve kararda görüşleri alınmalı ve bu konu ve 
kararlara dâhil olmalıdırlar. 

- Çocukların ve ailelerin iyilik halini sağlamak için 
erken müdahale ve destek hizmetleri 
geliştirilmelidir (Özellikle yeterli bakım ve korunma 
hizmeti alamayan, risk altındaki savunmasız 
çocuklara yönelik olarak).



Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

Modern çocuk koruma anlayışının üzerine inşa olduğu 
temel ilkeler ise şu şekilde özetlenebilir.

- Çocukların iyilik hali (refahı) çok önemlidir.

- Çocukların korunması ve ebeveynlerin/bakım 
verenlerin hakları ve ihtiyaçları arasında uygun bir 
denge kurulmalıdır. Bir çatışma durumunda çocuğun 
iyilik hali önce gelir.



Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

“ÇHS, yaşama hakkının gerçekleştirilmesinin yanı sıra, 
çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için “mümkün 
olan azami çabanın gösterilmesini” (m. 6) devletlerin 
sorumluluğu olarak görür. “Gelişme” kavramı, yalnızca 
çocuğun yetişkinlik dönemine hazırlanmasıyla ilgili 
değildir. Bu aynı zamanda çocukluk dönemi için, yani 
çocuğun içinde bulunduğu dönemin en elverişli 
koşullarda oluşturulması anlamına gelir”. 



Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

Çocuk anne - babasından görevlerini yerine 
getirmelerini nasıl isteyecektir? 
Çocuğa, hukuk kuralları ile anne - babasına karşı 
haklar tanımış olan devlet, bu hakların 
gerçekleştirilmesini de sağlamak, çocuğun korunması 
ile ilgili bir sorundan haberdar olduğunda, yasal 
koşulların bulunması durumunda kendiliğinden 
müdahale etmek ve çocuğu korumakla yükümlüdür. 
Devlet aynı zamanda çocukların yetenekleri 
doğrultusunda gelişmelerini güvence altına almak, 
onların ekonomik ve sosyal refahını da sağlamak 
zorundadır. 



Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı

Bu anlayış temelinde, çocuk koruma sistemlerinin 
sadece çocuğa odaklanmaması, çocuğun çevresiyle 
(aile ortamı, içinde bulunduğu yaşam koşulları, kamu 
hizmetlerine erişimi vb.) birlikte ele alınması gerektiği 
vurgulanmaktadır. Modern çocuk koruma anlayışına 
göre çocuğun korunması için aynı zamanda ailelerin 
de güçlendirilmesi gerekmektedir.



Modern Çocukluk ve Çocuk Koruma Anlayışı
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Teorik Oturum 3: Çocuk Adalet Sisteminin Temel İlkeleri

Ön hazırlıklarınızı tamamlamadan sunuma başlamayınız!

Slayt akışlarında ü işareti ile sonlanan slaytlar, başlık konusu ile ilgili aktarımın tamamlandığını, 
Ü işareti ile sonlanan slaytlar ise başlık konusu ile aktarımın devam ettiğini gösterir.

Bu sunum 25 slayttan oluşmaktadır. Sunumun aktarımı ve aktarımla ilgili değerlendirme yapıla-
bilmesi için 30 dakika bulunduğuna dikkat edilmelidir. Sunum sonrasında film gösterimi yapıl-
ması ve film hakkında konuştuktan sonra oturumun kapatılması önerilmektedir.

Dikkat

  Sunum Materyali: Oturum 3 (Çocuk Adalet Sisteminin Temel İlkeleri).pptx

Okuyunuz: Çocuk hakları ve çocuk adalet sistemine ilişkin uluslararası belgeler bölümü, çocuk adalet 
sisteminin temel ilkeleri bölümü

Film Gösteriminin Amacı: 

Bir çocuğun yaşadıklarının öğrenilerek hızlı yargılamanın öneminin hatırlanması

Film Gösterimi: 3 Ay 16 Gün

Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları 
Eğitimi

ÇOCUK ADALET 
SİSTEMİNİN 

TEMEL İLKELERİ

Kapsayıcı İlkeler

BU İLKELER;

• Çocuk suçluluğuna yönelik mevzuatın 18 yaşın altındaki 
herkese uygulanması, 

• Ayrımcılık yapmama (ÇHS m.2), 

• Çocuğun üstün yararının gözetilmesi (ÇHS m.3), 

• Çocuğun yaşamının korunması ve gelişiminin sağlanması (ÇHS 
m.6),

• Çocuğun katılımının sağlanması (ÇHS m.12),

• Özgürlüklerinin kısıtlanmasının son çare olması (ÇHS m.37-b), 

• Çocuğun, toplumla yeniden bütünleşmesine olanak 
sağlayacak toplumdaki yapıcı rolün güçlendirecek şekilde 
muamele (ÇHS m.40).



Kapsayıcı İlkeler

Çocuk Haklarına dair Sözleşmede çocuk adalet sisteminin her 
aşamasında ve tüm düzeylerde uygulanabilecek bazı temel ilkeler 
öngörülmüştür ki bu ilkeler kapsayıcı (şemsiye) ilkeler olarak 
adlandırılır.



Ayrımcılığa Tabi Tutmama İlkesi 

• Çocuklar, kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin 
sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka 
düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, 
doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrıma tabi tutulamaz 
(ÇHS m. 2). 

• Ayrımcılık yasağı, çocuk adalet sisteminin temel 
ilkelerindendir.

• Çocuk adalet sistemiyle karşı karşıya kalan, suça sürüklenen 
çocuklara, ayırım gözetmeksizin eşit muamele edilmesini 
sağlamak için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.



Çocuğun Saygınlık ve Değer Duygusunu Gözeten 
Muamelede Bulunma ve Çocuğun Durumuna 

Uygun Özel İhtimam Gösterilmesi İlkesi

• Suça sürüklenen çocuğa,  taşıdığı saygınlık ve değer 
duygusunu geliştirecek ve başkalarının da insan haklarına ve 
temel özgürlüklerine saygı duymasını pekiştirecek nitelikte 
muamele etme ve durumuna uygun özel ihtimam 
gösterilmesi ilkeleri, çocuk adalet sisteminin temel 
ilkelerindendir (ÇHS m.40/1). 

• Bu ilkeler, çocuğun kollukla ilk temasından başlayarak çocuk 
adalet sistemindeki tüm süreç boyunca uygulanmalı, 
gözlenmeli ve saygı gösterilmelidir (BM Çocuk Hakları 
Komitesinin Çocuk Adaletinde Çocuk Haklarına İlişkin Görüşü, 
4e).



Çocuğun Yüksek Yararının Gözetilmesi

• Mahkemelerce yapılan ve çocukları ilgilendiren tüm 
faaliyetlerde çocuğun yararının temel düşünce olduğu 
vurgulanmıştır (ÇHS m3). 

• Çocuk adalet sistemi içindeki çocuğun yüksek yararının 
korunması, ceza hukukunun geleneksel amaçlarının 
(bastırma/cezalandırma) yerine, suça sürüklenen çocuk söz 
konusu olduğunda rehabilitasyonun ve onarıcı adaletin tercih 
edilmesi anlamındadır. 

• Çocuğun yüksek yararı, çocuğun onur, özgürlük ve eşit 
muamele gibi haklarına saygı duyulmasını gerektirir. 

• Çocuk Koruma Kanunu’nda da çocuğun yarar ve esenliğinin 
gözetilmesi, temel ilke olarak kabul edilmiştir (ÇKK m.4/1-b, g).  



Çocuk Koruma Kanunu’ndaki 
Temel İlkeler (ÇKK m.4)

• ÇHS ve diğer uluslararası belgeler doğrultusunda Çocuk
Koruma Kanunu’nun 4. maddesinde de çocuğun haklarının
korunması amacıyla çocuk adalet sisteminde göz önüne
alınacak temel ilkeler kabul edilmiştir. Bunlar:

• Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının
güvence altına alınması,

• Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi, 

• Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tabi
tutulmaması,

• Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine
katılımlarının sağlanması,

• Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve sivil 
toplum kuruluşlarının işbirliği içinde çalışmaları,



Çocuk Koruma Kanunu’ndaki 
Temel İlkeler (ÇKK m.4)

• Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın 
son çare olarak görülmesi, kararların verilmesinde ve 
uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının 
sağlanması, 

• Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı 
kurumlarda yetişkinlerden ayrı tutulmaları,

• Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve 
kararların yerine getirilmesinde kimliğinin başkaları tarafından 
belirlenememesine yönelik önlemler alınması. 



Çocuk Koruma Kanunu’ndaki 
Temel İlkeler (ÇKK m.4)

• İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usul izlenmesi,

• Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna 
uygun özel ihtimam gösterilmesi, 

• Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun yaşına ve 
gelişimine uygun eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve 
toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi, 

• Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis 
cezasına en son çare olarak başvurulması,
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Ayrı Yerde Tutma İlkesi

• Çocukların haklarındaki tutuklama kararı ve hapis cezasının 
infazı, çocuk kapalı cezaevleri ve çocuk eğitim evlerinde yerine 
getirilir (CGİK m.12, CGİK m.15). 

• Çocuk hükümlüler ile ilgili gözlem ve sınıflandırma ayrı gözlem 
ve sınıflandırma merkezlerinde veya bunların noksanlığı 
halinde çocuk kapalı ceza infaz kurumlarının bu hizmete 
ayrılan bölümlerinde yerine getirilir (CGİK m.23/1-c). 

• Çocuk hükümlülerin barındırılması sırasında çocukların 
yetişkinlerle kanunda sayılan haller dışında bir araya 
gelmelerine ve bağlantı kurmalarına izin verilmez (CGİK 
m.63/3). 



Özgürlüğünden Yoksun Bırakmanın Son 
Çare Olması İlkesi

Çocuğu özgürlüğünden yoksun bırakan gözaltı ve tutuklama gibi 
koruma tedbirlerine başvurmaktan kaçınılmalıdır. Tutuklama 
yerine adli kontrol gibi alternatif seçenekler tercih edilmelidir. 

ÇKK’da, 

• çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis 
cezasına en son çare olarak başvurulması (ÇKK m.4/1- i)

• tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın 
son çare olarak görülmesi, 

• kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal 
sorumluluğun paylaşılmasının sağlanması (ÇKK m.4/1- j)

temel ilke olarak kabul edilmiştir.



Ayrı Yerde Tutma İlkesi

• Gözaltına alınan çocukların, kolluğun çocuk biriminde
tutulacağı, kolluğun çocuk biriminin bulunmadığı yerlerde ise 
çocukların, gözaltına alınan yetişkinlerden ayrı bir yerde 
tutulması gerektiği de ÇKK m.16/1’de hüküm altına alınmıştır. 

• Kolluk bünyesinde çocuklarla ilgili işlemlerin yürütülmesi 
sırasında, bunların soruşturma nedeniyle kolluk biriminde 
bulunan yetişkinlerle karşılaşmalarının engellenmesi için 
gerekli tedbirler alınır (Uygulama Yönetmeliği, m.16/2). 



Ayrı Yerde Tutma İlkesi

• Çocukların bulundukları kurumda yetişkinlerden ayrı 
tutulması anlamındaki ayrı yerde tutma ilkesi, birçok 
uluslararası belgede özellikle vurgulanmıştır ( BM Cezaevi 
Asgari Standart Kuralları, m.8/d, Medeni ve Siyasi Haklara 
İlişkin Uluslararası Antlaşma, m.10/3, ÇHS, m.37, Pekin 
Kuralları, m.26.3; Havana Kuralları, m.29). 

• İlkenin istisnası; çocuğun kendi yüksek yararı gerektiriyorsa, 
çocuklar aynı ailenin üyeleri ise ve çocuklar için yarar 
sağlayacak dikkatli şekilde seçilmiş yetişkinlerle birlikte özel bir 
iyileştirme programının parçası olmak koşuluyla, yetişkinlerle 
bir arada olabilir. 

• Çocuk Koruma Kanunu m.4/1- k’da “çocukların bakılıp 
gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda 
yetişkinlerden ayrı tutulmaları” bir ilke olarak kabul edilmiştir.



Yargı Dışı Yollara Başvurma İlkesi

• Çocuk ceza adalet sisteminin bizatihi kendisi çocuklar üzerinde 
olumsuz etki yaratmaktadır. Bu nedenle olabildiğince 
çocukları geleneksel ceza adalet sisteminin dışında tutmaya 
yönelik girişimlerde bulunulmalıdır.

• Çocukların davalarıyla ilgili polis, savcılık veya öteki yetkili 
makamlar, resmî ceza usulüne başvurmaksızın yargı dışı 
yolları uygulamalıdır (Pekin Kuralları,11.2).



Özgürlüğünden Yoksun Bırakmanın Son 
Çare Olması İlkesi

• Özgürlükten yoksun bırakma, çocuğun uyumlu gelişimi
üzerinde olumsuz sonuçlar doğurur ve çocuğun toplumla 
yeniden bütünleşmesini ciddi şekilde önler. 

• Uluslararası belgelerde, çocuğun özgürlüğünün kısıtlanmasının 
en son çare olması ve mümkün olduğunca en kısa süre 
olması öngörülmektedir (ÇHS m.37-b; Havana Kuralları 1, 2; 
Pekin Kuralları 17.1).  

• Çocuklara idam cezası ve salıverilme koşulu olmayan ömür 
boyu hapis cezası verilemez(ÇHS m.37-a). 



Yargı Dışı Yollara Başvurma İlkesi

• Suça sürüklenen çocuğu yargı mekanizması dışında tutmak 
için topluluk programları, geçici gözetim, danışmanlık ve suç 
mağdurlarının zararlarının tazmini gibi çeşitli girişimlerde 
bulunulmalıdır (Pekin Kuralları,11.4).

• Koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim kararları, danışmanlık 
gibi çeşitli düzenlemelerin uygulanmasında, çocuklara 
durumları ve suçları ile orantılı ve kendi esenliklerine olacak 
biçimde muamele edilmesi sağlanmalıdır (ÇHS m.40/4).



Adil Yargılama İlkesi

• Çocukların muhakemesinde insan haklarına dayalı, adil, etkili 
ve süratli bir usul izlenmesi bir ilke olarak kabul edilerek (ÇKK 
m.4/1-f), çocuğun adalet sistemi içinde olabildiğince kısa süre
kalması sağlanmakta, adalet mekanizmasının işleyişinden 
olumsuz etkilenmesi önlenmektedir. 

• Makul sürede yargılanma, savunma, çocuk mahkemelerinde 
yargılanma hakları ve masumiyet karinesi bu ilkenin 
kapsamındadır (ÇHS m.40/2-b).  

• Adil yargılama kapsamındaki hak ve teminatların uygun ve 
etkili bir şekilde uygulanması, çocuk adaletinin icrasında yer 
alan kişilerin niteliğine bağlıdır. 



Gizlilik İlkesi

• Ceza kanununu ihlal iddiası veya ithamı bulunan her çocuğun 
kovuşturmanın her aşamasında özel hayatına saygı 
gösterilmelidir [ÇHS m.40/2-b(vii)].

• “Kovuşturmanın her aşamasında” ifadesi, kollukla olan ilk 
irtibattan başlayarak, örneğin bilgi ve kimlik talebi gibi, yetkili 
bir otorite tarafından verilecek nihai karara veya gözetim, 
nezaretten ya da özgürlükten yoksunluktan salıverilmeye 
kadar kovuşturmanın tüm aşamalarını içerir. 

• Bu bağlamda amaç, damgalama süreciyle ortaya çıkacak 
zarardan kaçınmaktır.



Adil Yargılama İlkesi

• Bu bağlamda polis memurları, savcılar, çocuğun yasal veya 
diğer temsilcileri, hakimler, denetimli serbestlik görevlileri, 
sosyal çalışma görevlileri gibi tüm bu profesyonellerin eğitimi
büyük önem taşır. 

• Bu profesyoneller bir çocuğun ve daha da önemlisi bir ergenin 
fiziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyal gelişimi hakkında ve 
engelli çocuklar, yerinden olmuş çocuklar, sokak çocukları, 
mülteci veya sığınmacı çocuklar ve ırksal, etnik, dini, dilsel 
veya diğer azınlıklara mensup çocuklar gibi en savunmasız 
konumda olan çocukların özel ihtiyaçları hakkında iyi 
düzeyde bilgiye sahip olmalıdır.



Çocuğun Görüşlerini İfade Edebilmesi ve 
Hakkında Alınan Kararlara Katılımı İlkesi

• Çocuğun adalet sisteminde yanında bulunan sosyal çalışma 
görevlisi, görevini yaparken çocuğun katılım hakkına saygı 
göstermek ve kendi görüşlerini serbestçe oluşturma 
yeteneğine veya yeterli idrak gücüne sahip olan çocuğun
kendisi ile ilgili olarak alınacak kararlara katılımını sağlamakla 
yükümlüdür (Uygulama Yönetmeliği m.18/1-d).



Çocuğun Toplumla Bütünleşmesini 
Sağlama İlkesi

• Çocukların özgürlüğünden yoksun bırakılarak kapalı bir 
kurumda tutulmalarının uygun görüldüğü durumlarda, 
kurumlar temas anından itibaren onların iyileştirilmelerini ve 
toplumla yeniden bütünleşmelerini temel hedef olarak 
belirlemelidir (Uluslararası Ceza Reformu Kuruluşu (PRI) ve 
Kurumlararası Çocuk Adaleti Paneli (IPJJ), Adil ve Etkin bir 
Çocuk Adaleti için On Adımlı Eylem Planı, para. 9).



Çocuğun Toplumla Bütünleşmesini 
Sağlama İlkesi

• Suça sürüklenen çocuklara yapılan muamelede, çocuğun 
toplumla yeniden bütünleşmesine olanak sağlayacak ve 
onun toplumdaki yapıcı rolünü güçlendirecek şekilde hareket 
edilmelidir (ÇHS m.40). 

• Bu bakımdan suça sürüklenen çocuğun yaşama, gelişme ve 
korunma hakları dikkate alınarak, çocuğun yaşına ve 
gelişimine uygun, eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve 
toplumsal sorumluluğunu geliştirmesini destekleyecek 
nitelikte kararlar verilmeli ve uygulanmalıdır (ÇKK m. 4/1-a, h).



Gizlilik İlkesi

• Çocuğun lekelenmemesi için,  çocukla ilgili tüm işlemlerin 
gizlilik içinde gerçekleştirilmesi gereklidir. 

• Suça sürüklenen çocukların kayıtları kesinlikle gizli tutulmalı 
ve üçüncü kişilerin bilgisine kapalı olmalıdır.

• Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve 
kararların yerine getirilmesinde kimliğinin başkaları 
tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınır (ÇKK 
m.4/1-l).



Çocuğun Görüşlerini İfade Edebilmesi ve 
Hakkında Alınan Kararlara Katılımı İlkesi

• Bir bütün olarak ceza adalet sistemi, suça sürüklenen çocuk 
için ürkütücü ve endişe verici olabilmektedir.  Bu nedenle de, 
çocuk görüşünü ifade etme hakkını kullanırken yardıma
ihtiyaç duyabilmektedir.

• Çocuğa, tabi tutulduğu adli işlemin her aşamasında kendisini 
ifade edebilmek için adli ya da diğer destek türlerinden 
faydalanma fırsatı verilmelidir. 

• Suça sürüklenen çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici 
tedbirlere karar vermeden önce yeterli idrak gücüne sahip 
olan çocuğun görüşü alınır (ÇKK m.13/2). 



Çocuğun Görüşlerini İfade Edebilmesi ve 
Hakkında Alınan Kararlara Katılımı İlkesi

• Görüşlerini oluşturma yeteneği olan her çocuk, hakkındaki her 
konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkına sahiptir. 
Çocuğu etkileyen adli veya idari bir süreçte onun ya doğrudan 
doğruya veya temsilcisi veya uygun bir makam yolu ile 
dinlenmesi fırsatı sağlanmalıdır (ÇHS m.12). 

• Çocuğun dinlenmesi ile yetinilmeyip kararlar oluşturulurken 
istek ve görüşleri de dikkate alınmalıdır. Böylece çocuğun 
hakkında alınacak kararlara katılımı sağlanır.

• Çocuğun karar sürecine katılımının sağlanması için ise 
bilgilendirilmesi gerekir (Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi’nin Çocuk Dostu Adalete Dair Rehber İlkeleri III-A; 
ÇKK m.4/1-a,d).
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Teorik Oturum 4:  Bütüncül Bakış ve Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi

Ön hazırlıklarınızı tamamlamadan sunuma başlamayınız!

Slayt akışlarında ü işareti ile sonlanan slaytlar, başlık konusu ile ilgili aktarımın tamamlandığını, 
Ü işareti ile sonlanan slaytlar ise başlık konusu ile aktarımın devam ettiğini gösterir.

Bu sunum 12 slayttan oluşmaktadır. Sunumun aktarımı ve aktarımla ilgili değerlendirme yapıla-
bilmesi için 30 dakika bulunduğuna dikkat edilmelidir. 

Dikkat

 Sunum materyali: Oturum 4 (Butuncul Bakis Acisi ve Turkiye’de Cocuk Adalet Sistemi).pptx
Okuyunuz: Bütüncül bakış açısı ve Türkiye’ de çocuk adalet sistemi bölümü

Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları 
Eğitimi

Bütüncül Bakış 
Açısı ve 

Türkiye’de 
Çocuk Adalet 

Sistemi

Bütüncül Bakış Açısı ve Türkiye’de Çocuk 
Adalet Sistemi 

• Günümüz sosyal bilimlerinin, özellikle psikoloji, sosyoloji, antropoloji,
işletme, ekonomi, yönetim bilimi ve siyaset biliminin, son yıllarda en
çok yararlandıkları yaklaşımlardan biri “sistem yaklaşımı ” olmuştur.

• Sistem yaklaşımından yararlanmanın çok farklı nedenleri vardır.
Bunlardan en önemlilerinden biri, incelenen ya da gözlenen bir
olgunun açıklanmasında mümkün oldukça çok sayıda değişkenin
etkisini çözümlemeye katabilmektir. Bu şekilde olgular gerçek
durumları içinde ele alınabilir, neden sonuç bağıntıları kavranarak
açıklanabilir.



Bütüncül Bakış Açısı ve Türkiye’de Çocuk 
Adalet Sistemi 

• “Çocuk Adalet Sistemi”, farklı rol ve sorumlulukları olan meslek 
elemanlarının “çocuğu” odak alarak oluşturdukları bir adalet 
sistemidir. 

• Bu bölümde “Sistem Yaklaşımı” içerikli bilgilerin verilmesindeki 
amaç; birey, örgüt ve toplumların ve bunlara yönelik hizmetlerin ve 
mesleklerin aslında bir bütün sistemin birbirini etkileyen sistem 
ürünleri olduğuna yönelik bilgi sentezlemesidir.

• Bu sentezleme içinde, sistem yaklaşımının odağı “insan” olarak 
düşünüldüğünde, bu odağı çevreleyen ilk çerçeve insan ve 
etkileşimleri olarak düşünülmektedir. Hem insanı hem de 
etkileşimlerini fark etmek  bütüncül bir bakış geliştirmeyi zorunlu 
kılmaktadır. 



Bütüncül Bakış Açısı ve Türkiye’de Çocuk 
Adalet Sistemi 

Çocuk Adalet Sisteminde Koordinasyon

• Çocuk adalet sisteminde tedbir kararlarının uygulanması amacıyla 
ihtiyaç duyulan kurumlararası koordinasyon görevi ÇKK tarafından
Adalet Bakanlığı’na verilmiştir (md. 45).

• Ancak daha sonra kabul edilen 633 sayılı KHK ile bu görev Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devredilmiştir. 

• ÇKK KDT Yönetmeliği kurumlararası koordinasyonun sağlanması 
amacıyla Merkezi Koordinasyon ve İl Koordinasyon olarak iki yapı 
öngörmektedir. 



Bütüncül Bakış Açısı ve Türkiye’de Çocuk 
Adalet Sistemi 

Son cümle olarak, çocuk adalet sisteminde etkili çalışması, iletişim ve 
işbirliği, bu çalışmanın temel dayanakları olduğunu akıldan 
çıkartmamak, buna ilişkin yapı ve uygulamam geliştirmenin de yaşamsal 
önem sahip olduğunu vurgulamakta yarar vardır.



Bütüncül Bakış Açısı ve Türkiye’de Çocuk 
Adalet Sistemi 

Çocuk Adalet Sisteminde Koordinasyon

• Özellikle il düzeyindeki koordinasyon toplantılarına, sistemin 
temel karar vericisi ve denetleyicisi konumunda olan adalet 
sistemi çalışanlarının (hâkim, savcı ya da sosyal çalışma görevlileri) 
katılımı önemlidir.

• Bunun yanı sıra ASPB tarafından İl düzeyinde koordinasyonun 
sekretaryasını yürütmek üzere «Koordinasyon Sekreterya 
Birimleri» oluşturulmakta ve tedbir kararları ve raporların takibi 
için UYAP’la uyumlu Tedbir Kararlar Bilgi Sistemi (TKBS) adında bir 
yazılım hazrlanmaktadır.



Bütüncül Bakış Açısı ve Türkiye’de Çocuk 
Adalet Sistemi 

Çocuk Adalet Sisteminde İşbirliği ve Ekip Çalışması 

• Çocuk adalet sistemi içerisinde çalışanların, bu sistem içerisinde ki rolleri 
ve  sorumlulukları bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Çocuk adalet 
sisteminde çalışma süreci de, süreç haritaları da bunu göstermektedir. 
Her bir meslek elemanının çocuk adalet sisteminde birbirinden farklı ama 
birbiri ile doğrudan bağlantılı rolü ve görevleri bulunmaktadır. Bu nedenle 
çocuk adalet sistemi çalışanlarının ortak bir bakış açısına sahip olmaları, 
bazı temel ilkeleri benimsemeleri beklenir. 

• Birden fazla kurumun ve mesleğin aynı alanda sorumluluğunun olduğu 
durumlarda iyi işleyen bir mekanizmadan söz edilebilmesi için etkili ve 
verimli bir işbirliği ve eşgüdüm gerekmektedir. Bu eşgüdümün en önemli 
unsurlarından biri, her bir meslek elemanının ve kurumun konuya aynı 
tutumla yaklaşabilmeleridir. Bu elbette ki mesleki farklılıkları göz ardı 
etmez ancak temel yaklaşımda ortak bir anlayış gerektirir.



Bütüncül Bakış Açısı ve Türkiye’de Çocuk 
Adalet Sistemi 

• Görüldüğü üzere çocuk adalet sistemi çalışanlarının eşgüdüm ve 
işbirliği içerisinde çalışmaları temel hedeftir. Sistemdeki tüm rol ve 
sorumluluklar ve bu rol ve sorumlulukların sistem yaklaşımıyla ele 
alınmalarındaki temel felsefe bu alanda temel eşgüdüm ve 
işbirliğinin sağlanmasıdır.

• Türkiye çocuk adalet sisteminin temel mevzuat olan Çocuk 
Koruma Kanunu ve yönetmeliklerinde bu işbirliğinin sağlamaya 
yönelik bir takım mekanizmalara yer verilmiştir.  



Bütüncül Bakış Açısı ve Türkiye’de Çocuk 
Adalet Sistemi 

• Ekip çalışması, ihtiyaç duyulan bilgi ve enerjinin paylaşılmasını sağlar. 
Bu da çocuk adalet sisteminde en çok ihtiyaç duyulan şeylerden 
biridir. Çocuk için adalet onun ihtiyacını doğru tespit edecek kadar 
sağlam, gecikmeye mahal vermeyecek kadar da hızlı işlemesi gerekir. 
Bu da sorumluluğunu bilen ve zamanında yerine getiren farklı 
meslek elemanlarının mükemmel bir uyum içerisinde çalışmasını 
zorunlu kılar.

• Ekip çalışması önündeki engeller, başarılı bir mekanizma için 
yapılması gerekenler konusunda da yol gösterici niteliktedir. Mesleki 
tutuculukların aşılması, farklı mesleklerin rol ve sorumluluklarına 
saygı duyulması ve bütün çalışanların birbirine güvenmesi, ortak 
hedefi bilme ve buna inanma, ekibin temel özellikleri içerisinde 
olmalıdır.



Bütüncül Bakış Açısı ve Türkiye’de Çocuk 
Adalet Sistemi 

• Bu yaklaşım çerçevesinde insanlar “bir sosyal ağ içerisinde var olan
canlılar” olarak görülmektedir. Bireyin davranışı ve gelişimi, yaşadığı
sosyal ağ içerisinde meydana gelen etkileşimlerin yönüne göre
değişmektedir. İnsan davranışı bireysel ve sosyal çevre arasında
süregelen karşılıklı etkileşimin bir ürünüdür.

• Çocuk adalet sistemi de, «olaya değil kişiye – fiile değil faile»
odaklanan yapısıyla sistem yaklaşımının en yaygın olarak kullanıldığı
alanlardandır.



Bütüncül Bakış Açısı ve Türkiye’de Çocuk 
Adalet Sistemi 

• Bu çok disiplinli ve çok sektörlü yapı, çocuk adalet sistemine 
BÜTÜNCÜL OLMA özelliğini de kazandıran temel faktörlerdendir.

• Gerçekten de ideal bir çocuk adalet sistemi, çocuğu sadece yaptığı ya 
da maruz kaldığı eylemle sınırlı olarak ele almaz, onu bir bütün 
olarak görür, çevresini, ihtiyaçlarını, içinde buunduğu koşulları ve 
yüksek yararının gerekliliklerini bir BÜTÜN OLARAK dikkate alarak, 
ona en uygun kararı vermeye çalışır.

• Bu ideal durum ise ancak adli sistemin diğer sektör ve disiplinlerle 
işbirliği halinde çalışması halinde hayata geçirilebilir.



Bütüncül Bakış Açısı ve Türkiye’de Çocuk 
Adalet Sistemi 

Çok Sektörlü ve Disiplinler Arası Çocuk Adalet Sistemi

• «Çocuk Adalet Sistemi»  hem ele aldığı olgu ve olaylar, hem de ele 
alınış biçim ve içeriği ile  pek çok sektörün ilgi ve çalışma alanına 
girmektedir (Adalet, Sağlık, İçişleri, Belediyeler. Valilik, Üniversiteler 
vb) . 

• Konun bir başka boyutu ise “Çocuk Adalet Sistemi”nin çok disiplinli 
bir alan olmasıdır. Başta hukuk olmak üzere, tıp, eğitim, psikoloji, 
sosyal çalışma, psikolojik danışma ve rehberlik, güvenlik, vb. Bir çok 
disiplin, çocuk adalet sistemine ilişkin bilgi alıp, yeni bilgiler üretme 
ya da eğittikleri mezunları aracılığıyla bu sistemde aktif rol ve 
sorumluluk sahibi olmaktadır.
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Teorik Oturum 5:  Sosyal Çalışma Görevlisinin Rol ve Sorumlulukları

Ön hazırlıklarınızı tamamlamadan sunuma başlamayınız!

Slayt akışlarında ü işareti ile sonlanan slaytlar, başlık konusu ile ilgili aktarımın tamamlandığını, 
Ü işareti ile sonlanan slaytlar ise başlık konusu ile aktarımın devam ettiğini gösterir.

Bu sunum 20 slayttan oluşmaktadır. Sunumun aktarımı ve aktarımla ilgili değerlendirme yapıla-
bilmesi için 20 dakika bulunduğuna dikkat edilmelidir. Sunum öncesinde film gösterimi yapılma-
sı ve filmler hakkında konuşulması önerilmektedir.

Bu oturumun ilk günün sonunda (SSÇ Vakası sonrasında, günün değerlendirilmesi oturumun-
dan önce) yapılacağına dikkat ediniz.

Dikkat

Oturum aktarımının SÇG kolaylaştırıcısı tarafından sunulması önerilmektedir.

  Sunum Materyali: Küçük konferans (SCG rol ve sorumluluklari).pptx

Okuyunuz: Çocuk ve aile mahkemelerinde sosyal çalışma görevlilerinin yetki ve sorumlulukları bö-
lümü 

Film Gösteriminin Amacı: 

1. Çocuğu anlamak, çocuğu dinlemek ve tanımak gerekliliğinin ve çocuğun davranışlarından dolayı 
“sorunlu” olarak görülmemesi gerektiğinin hatırlanması

2. Çocukların gelişimsel özelliklerinin suç davranışlarını etkileyebildiği ve çocukların davranışlarını 
değiştirmelerinde akran desteğinin önemi

3. Çocuğun davranışlarını değiştirme inancına ve gücüne güvenmek, güçlenme yaklaşımını hatırla-
mak

4. Suça sürüklenen çocuğu anlamak, bir çocuğun babasına, yaşadıklarıyla ilgili düşüncelerini yazdı-
ğı bir mektup

Film Gösterimi: (1) Ben sorun değilim, (2) Yük, (3) Hayat ellerimizde, (4) Babama

Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları 
Eğitimi

Sosyal Çalışma 
Görevlisinin 

Rol ve 
Sorumlukları

SÇG’nin rolü 

a. Çocuğu ifade işlemine hazırlama (CMK m. 236/2)
b. İfade veya işlemde hazır bulunma (CMK m. 236/2, 

ÇKK m. 15/2, ÇKK m. 22/2, ÇKK m. 34/1-b) 
c. Rapor hazırlama [(SİR, Velayet, Uyuşmazlık 

nedenleri), (ÇKK m. 7/2, m. 35)] 
d. Taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenleri hakkında 

çalışma yapma ve görüş bildirme (Aile Mah. K. m. 
5)

e. Çocuğun teslimi sırasında görev alma (İİK. m. 25b) 
f. Hükmün veya KDTK’nın infazında görev alma (ÇKK 

m. 37) 
 3

Sosyal Çalışma Görevlisi (SÇG)

• 5395 sayılı ÇKK m. (6327 S.K ile değ.) 3/1-e
• ÇKKY m. 4/2-f
• Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, 

sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve 
tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında 
eğitim veren kurumlardan mezun meslek 
mensupları



2
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SÇG’nin belge isteme yetkisi

İlgililer, sosyal çalışma görevlilerinin çalışmaları 
sırasında kendilerine yardımcı olmak ve çocuk 
hakkında istenen bilgileri vermek zorundadır.
Meslek sırrı kapsamındaki bilgiler istisnadır.



Gizlilik

• Alınan bilgilerin gizliliği konusunda kişi 
bilgilendirilmelidir. 

• Kişi gizliliğin sınırlarına (adli mercilere bildirim 
yükümlülüğü, meslek sırrının kapsamı vb.) 
ilişkin bilgilendirilmelidir.

• Edinilen bilgiler yalnızca adli amaçlarla 
kullanılmalı ve uygun biçimde saklanmalıdır.



Etik İlkeler

Gizlilik

Tarafsızlık

AçıklamalarBilimsellik

Yeterlilik

Yeterlilik

• Hazırladığı raporda uzmanlığının kaynağını, 
vaka ile ilişkisini ve sınırlarını belirtmelidir.

• Değerlendirdiği konuya yönelik yasal ve 
uzmanlığına ilişkin ölçütlerini bilmelidir.

• Değerlendirdiği vakalarda kişilerin yasal 
haklarını bilmeli ve bunu ortadan kaldıracak ya 
da tehlikeye atabilecek uygulamalardan 
kaçınmalıdır.

• Çocuk ve ergen gelişimi, aile ilişkileri ve 
dinamiği ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmalıdır.



Yöntemlerin bilimselliği
• Uygulanan yöntem, alandaki en son gelişmelere uygun ve 

bilimselliği kanıtlanmış ve etik olmalı, geçerli ve güvenilir 
araçlar kullanılmalıdır.

• Değerlendirmelerde kullanılan yöntemlerin güçlü ve 
güçsüz yanlarının, yeterlik ve yetersizliklerinin farkında 
olunmalı, tek kaynaktan elde edilen ve başka kaynaklarca 
doğrulanamayan bilgileri kullanmanın etik bir yük olduğu 
bilinmelidir. 

• Tek kaynaktan alınan ve doğrulanmayan bilgi kullanılacak 
ise, bilgiyi kullanırken çok dikkatli olmalı ve raporda temel 
alınan bilgilerin bu özelliği kesinlikle belirtilmelidir. 



Tarafsızlık

• Çocuk ve yakın çevresi ile herhangi bir kişisel 
veya profesyonel ilişki içinde olmamalıdır.

• Kendisinin konumunu, incelemenin nedenini ve 
sonucunu, bilgileri kiminle ve nasıl 
paylaşacağını, kayıtların saklanacağını ve 
çocuğun bu incelemeyi/görüşmeyi 
reddedebileceğini, hakkında inceleme yapacağı 
çocuğa anlatır.



SÇG’nin çalışma ilkeleri
(ÇKKY m. 18)

d. Çocuğun katılım hakkına saygı göstererek ve kendi 
görüşlerini serbestçe oluşturma yeteneğine veya 
yeterli idrak gücüne sahip olan çocuğun kendisi ile 
ilgili olarak alınacak kararlara katılımını sağlamak,

e. Çocuğa ilişkin bilgi ve belgelerin, sosyal verilerin, 
amacı dışında  işleme konulmaması veya 
kullanılmaması için çalışmalarını gizlilik ilkesine 
uyarak sosyal sırların korunması esasına göre 
sürdürmek, verileri sadece yetkililere veya 
yetkilendirilen yerlere bildirmek,



SÇG’nin belge isteme yetkisi

SÇG; sosyal inceleme yaparken ASPB, MEB, 
Çalışma ve SG Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, yerel 
yönetimler ve bunların her türlü kuruluşları ile 
diğer kurum ve kuruluşlardan, yaptığı sosyal 
incelemenin amacına uygun olarak çocuk ve yakın 
çevresi ile çocuk hakkında uygulanabilecek 
koruyucu ve destekleyici tedbirin 
belirlenebilmesine yönelik ihtiyaç duyulan 
bilgi ve belgeleri isteme yetkisine sahiptir.



SÇG’nin çalışma ilkeleri 
(ÇKKY m.18)

f. Çocuğa psiko-sosyal desteği sağlamak üzere 
gerekli rehberliği yapmak ile çocuğun 
örselenmemesi için gerekli önlemleri almakla

Yükümlüdür!



SÇG’nin görevleri (ÇKKY m. 19)

e. Mahkemeler, çocuk hâkimleri ve Cumhuriyet 
başsavcılıkları tarafından verilen diğer görevleri 
yapmak,
f. İşbirliği yapılabilecek toplumsal kaynakları ve 
işbirliği olanaklarını araştırmak ve geliştirmek,
g. Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen 
çocuk hakkında mahkeme veya çocuk hâkimince 
kendisine görev verildiği hâllerde kararın 
uygulanması, takibi ve denetimine ilişkin inceleme 
yapmaktır.



SÇG’nin çalışma ilkeleri 
(ÇKKY m. 18)

c. Görüşmeye başlamadan önce
çocuğu görüşmenin amacı, 
hakları ve yükümlülükleri,
görüşmenin sonuçları ve 
sosyal çalışma görevlisinin yasal yükümlülükleri 
hakkında bilgilendirmek,



SÇG’nin çalışma ilkeleri 
(ÇKKY m. 18)

Sosyal çalışma görevlisi, kanunda belirlenen temel 
ilkeler ve meslek etiği kuralları uyarınca hareket 
eder. 

Bu doğrultuda; 
a. Çocukla, gereksinimi doğrultusunda yeterli süre 

ve sayıda görüşmek,
b. Kollukta ve adliyede yapılacak görüşmeleri; 

görüşmenin amaç ve niteliğine ve çocukların 
özellik ve gereksinimlerine uygun olarak 
düzenlenmiş mekanda ve biçimde yapmak,



SÇG görev alanları

a. Mahkemeye atanan SÇG (ÇKKKDTY m. 18/6)
b. ASPB’de çalışan SÇG (ÇKKKDTY m. 18/6)
c. Kamu kurum ve kuruluşlarında SÇG (ÇKKKDTY

m.18/7)
d. Serbest meslek icra eden SÇG (ÇKKKDTY m. 

18/7)
e. Denetimli serbestlik görevlisi olarak istihdam 

edilen SÇG (ÇKKKDTY m. 18/9)



SÇG’nin görevleri (ÇKKY m. 19)

c. Sosyal inceleme, gözetim ve denetim yapmasını 
engelleyen durumların ortaya çıkması hâlinde 
durumu derhal görevlendirildikleri mercie 
bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını istemek, 
d. Çocukla ilgili kararların yerine getirilmesinde 
veya çocuğun kapasitesinin araştırılması ile görevli 
adlî mercilerce tayin edilen SÇG’ler dahil olmak 
üzere ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri ile çocuk 
hakkındaki kararın amaca ulaşmasını sağlamak 
üzere işbirliği yapmak ve uzmanlık alanına giren 
konularda görüşlerini bildirmek suretiyle bu 
kişilere yardımcı olmak,



SÇG’nin görevleri (ÇKKY m. 19)

a. Hâkim veya mahkemenin çocuk hakkında bir 
karar vermesinden önce çocuk hakkında sosyal 
inceleme yapmak,
b. İfadesinin alınması sırasında adalet 
mekanizmasının işleyişinden olumsuz etkilenmesini 
önlemek amacıyla çocuğun yanında bulunmak,
çocuğun hakları ile kendisine yöneltilen suçlama 
dahil olmak üzere yargılama süreci hakkında 
anlayabileceği bir dilde bilgilendirilmesini 
sağlamak,



Yöntemlerin bilimselliği

• Dosya üzerinden inceleme yapmak zorunda 
kalındığında (kişinin ölümü, ağır hastalığı vb. 
nedenlerle) kullanılan bilgilerin yasalara ve 
profesyonel ilkelere uygun şekilde elde edilmiş 
olduğundan emin olunmalıdır.

• Raporda, elde edinilen bilgilerin nereden alındığı 
bildirilmelidir. Tek kaynaktan alınan ve 
doğrulanmayan bilgi kullanıldığı belirtilmelidir.

• Vaka üzerinde yeterli değerlendirme yapılamadığı 
durumlarda bu belirtilmeli ve görüş bildirmekten 
sakınılmalıdır.



Açıklamalar

• Kamuya yönelik açıklamalardan uzak durmalı, 
zorunlu  olduğu durumlarda vakaya yönelik özel 
bilgileri açıklamamalıdır.

• Açıklamalar taraflardan birini savunur ya da 
suçlar biçimde olmamalıdır.

• Taraflardan herhangi birinin özel hayatına ilişkin 
bilgilerini içeren açıklama yapılmamalıdır.

 X
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Teorik Oturum 6:  Çocukla İletişim ve Görüşme

Ön hazırlıklarınızı tamamlamadan sunuma başlamayınız!

Slayt akışlarında ü işareti ile sonlanan slaytlar, başlık konusu ile ilgili aktarımın tamamlandığını, 
Ü işareti ile sonlanan slaytlar ise başlık konusu ile aktarımın devam ettiğini gösterir.

Bu sunum 27 slayttan oluşmaktadır. Sunumun aktarımı ve aktarımla ilgili değerlendirme yapı-
labilmesi için 45 dakika bulunduğuna dikkat edilmelidir. Sunum öncesinde veya uygun görülen 
yerde film gösterimi yapılması ve film hakkında konuşulması önerilmektedir.

Bu oturumun üçüncü günün sonunda (değerlendirme ve kapanış oturumundan önce)  yapıla-
cağına dikkat ediniz.

Dikkat

  Sunum Materyali: Oturum 6 (Cocuklarla Iletisim ve Gorusme).pptx 

Okuyunuz: Çocukla iletişim ve görüşme bölümü

Film Gösteriminin Amacı: 

Çocuklara ön yargılı davranmama ve çocuğa özgü iletişimde şiddetsiz iletişimin önemini hatırlama.

Film Gösterimi: Yetişkinler için Çocuklarla Konuşma Dersi

Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları 
Eğitimi 

 

Çocuklarla 
İletişim ve 
Görüşme

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

          

Çocukla iletişimde;  

 

Çocuklarla iletişim sırasında -çocuğun hangi gelişimsel dönemde olması 
önemli olmaksızın- yetişkinlerin, çocukların kendilerine ait özel 
algılayışları ve özel gereksinimleri olan varlıklar olduklarını göz önünde 
tutmaları önemlidir. Özellikle çocuğun kendi düşüncelerini ifade etme 
ve kendini ilgilendiren kararlara katılım hakkı bulunduğu yetişkinlerce 
sürekli göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

  

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

İletişim 

• İletişim, bireylerin sözlü ya da sözsüz mesajlarla, birbirlerine duygu 
ve düşüncelerini ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya 
çalıştıkları bir süreçtir. İletişimin hızı, yönü ve içeriği değişebilse de 
sürecin temelinde birbirini anlama ve birbirine anlatma çabası 
bulunur. 

• İletişim süreci yaş, cinsiyet, dil, deneyim, bilgi düzeyi, toplumsal 
yapının özellikleri vb. gibi pek çok değişkenden etkilenir.  

• Dolayısıyla yetişkinler ve çocuklar arasında kendine özgü bir iletişim 
yapısı şekillenir. Bir yetişkin çocukla iletişimi sırasında oyun arkadaşı, 
ebeveyn, eğitici, bilgi kaynağı, uzman, danışman veya otorite gibi 
farklı rollere girebilir. Bu da çocuğun ilgili rollere göre 
konumlanmasına neden olur. 

  
 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Çocukla iletişim; 

 

Çocukla iletişim sırasında çocukları ciddiye almak, samimi olmak, 
çocukların potansiyellerine inanmak, yeni fikirlere açık olmak ve 
çocuklardan öğrenmek temel alınması gereken ilkeler arasındadır. 

Ayrıca;  

• çocukların tercihlerine saygı göstermek,  

• çocuklara araç olarak değil amaç olarak bakmak,  

• iletişim sırasında sadece sonucun değil sürecin değerini bilmek 
benimsenmesi gereken ilkeler arasındadır.  

Bu ilkeler herhangi bir özelliğinden dolayı iletişim kurulan çocuğa 
ayırımcılık yapmamayı ve çocukla eşitler ilişkisi kurmayı gerektirir. 

   
 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Adalet Sistemindeki Çocuklarla İletişim 

• Herhangi bir nedenle adli mekanizmanın içine girmiş olan çocuklar; 
kendilerini, tercihlerini ya da olup bitenleri görevlilere anlatmak 
durumunda kalırlar.  

• Adli mekanizmaya girmiş bulunan çocukların yüksek yararının 
gözetilip korunabilmesi öncelikle bu çocuklar ile yapılacak 
görüşmelerin başarısına bağlıdır. 

•  Suça sürüklenmiş, mağdur ve ya tanık ya da başka nedenlerle adalet 
sisteminin içine girmiş çocuklarla gerçekleştirilecek iletişim 
süreçlerinde, onların yaş ve gelişim durumlarını ve ihtiyaçlarını 
dikkate alarak davranmak çocukların adalet mekanizması içinde 
ikinci kez mağdur olmasını engellemek bakımından çok önemlidir. 

 
  

 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

 

Çocukla iletişim  

 

Çocukla iletişim sürecinde davranış çok büyük önem taşır. Dinlemek, 
anlamaya çalışmak, saygı göstermek, kendini ifade etme becerisini 
kazanmış olmak, kendini tanımak, ne söyleyeceğini ve veya nasıl 
söyleyeceğini bilmek, ilişkide olunan çocuğun olaylara bakış açısını 
anlamak, objektif olabilmek, iletişimi kolaylaştıran ve iletişimin 
kalitesini arttıran önemli unsurlardır. 

  
 

 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Çocukla Görüşmenin Özellikleri 

• Çocuklar ile yapılan adli amaçlı görüşmeler, yetişkinlerle yapılan 
görüşmelerden farklıdır.  Ancak, çocukla farklı iletişim, ses tonunu 
çocuklaştırmak, bazı kelimeleri yarım telaffuz etmek, kelimelere 
şirinlik ve sevimlilikler katmak şeklinde anlaşılmamalıdır. Çocuğa 
duyarlı iletişimden kastedilen kullanılan kavramların çocuk 
tarafından anlaşılmasına dikkat edilmesi, bütün dikkatin çocuğa 
yöneltilmesi ve çocuğa özgü iletişim tekniklerinin kullanılmasıdır. 

 

• Çocuklarla yapılacak görüşmelerin başarılı olabilmesi ve hedeflenen 
bilgilerin elde edilebilmesi için öncelikle çocuğun gelişim 
basamaklarını çok iyi tanımak ve uygun görüşme tekniğini etkin 
biçimde kullanabilmek önemlidir.  

 
  

 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Açık Uçlu Sorular 

 

• Açık uçlu sorular doğru ve yanlış cevap ve/veya evet/hayır şeklinde 
görüşmeyi kilitleyecek türde cevaplara engel olurlar ve görüşmenin 
devamlılığını sağlarlar. Sorulacak açık uçlu sorularda amaç; çocuğun, 
olayın nasıl gerçekleştiğini, olayla ilgili düşünce ve görüşlerinin neler 
olduğunu anlatmasını sağlamak olmalıdır. Açık uçlu sorular çocuğu 
konuşmaya devam etmesi için teşvik eder. Bu soru türü olayla ilgili 
resmin tamamını görmeye ihtiyaç duyduğumuzda, çocuğun yaşam 
hikayesini anlatmasında, problemin ifade edilmesinde, çocuğun 
yaşam koşullarının açığa çıkarılmasında oldukça yararlıdır. 

 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Açık Uçlu Sorular 

 

• Çocukla görüşmeye, öncelikle çocukların kendilerini rahatça ifade 
edebilecekleri sorularla başlamak önerilir. Bu amaçla kullanılabilecek 
soru tipi açık uçlu sorulardır. Açık uçlu sorular “evet” veya “hayır” 
gibi tek kelimelik kesin cevapları olmayan sorulardır. Bu tür sorularda 
alacağınız cevaplar çocuğun kendisini en iyi ifade edeceği bildirimler 
olacaktır. Açık uçlu soru sormanın bir başka faydası da olası 
yönlendirmelerden tamamen uzak olmasıdır. Bir başka deyişle açık 
uçlu sorular “nötr” yani“ yüksüz” sorulardır. Cevap veren kişide 
yönlendirici bir etki bırakmazlar. 
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Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Çocuğun Konuşamayacak Durumda Olması 

• Çocuk vakaları ile ilgilenildiğinde kesinlikle hiç konuşmayan ya da 
kendisini rahatça ifade edemeyen bir çocukla sıklıkla karşılaşabilir. Bu 
çocukların sessizliğinin çeşitli nedenleri vardır. Kimi çocuklar 
konuşamayacak kadar üzgün, korkmuş ya da şaşırmış olabilirler. 
Örneğin, annesinin babası tarafından dövüldüğüne şahit olan ya da 
cinsel istismara maruz kalan bir çocuk bu durumda olabilir. Diğer bir 
kısım çocuklar ise duygularını kelimelerle ifade edemeyebilir. 
Örneğin, tecavüz mağduru bir çocuk veya kaçırılma olayına ya da 
şiddet suçuna tanık olan bir çocuk bu durumda olabilir. Bunlarla 
birlikte, çocuk söylenenleri anlamamış veya sorulan sorunun 
cevabını bilmiyor da olabilir. 

  

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 
Çocuğun Görüşmeye Hazırlanması 

• Görüşmenin başlangıcında çocuğu iletişim ortamına hazırlamak da iletişimin 
başarısı bakımından önemlidir. Bunu sağlamak için önce günlük hayatla ilgili 
birkaç konuya değinmek uygun olacaktır. Örneğin güncel bir sportif, kültürel, 
sanatsal diyalog penceresi açılabilir. Bu şekilde karşılıklı güven ilişkisinin 
kurulmasını sağlamaya yönelik kısa konuşmadan sonra “Neden burada 
olduğunu biliyor musun?” ,diye sorulabilir ve“ Lütfen, burada bulunmanı 
gerektiren olayı anlatır mısın?” diye konuya girilebilir. Çocuk konuşmayı hala 
reddediyorsa “Başka birisi ile konuşmak ister misin?” diye sorulabilir. Ancak, 
ısrarla konuşmak istemeyen bir çocuğu henüz hazır olmadığı bir konuda veya 
zamanda konuşmaya zorlamamak gerekir. 

• Çocuğun madde etkisi altında olması da iletişimi engelleyecek faktörlerdendir. 
Maddenin etkisinin geçmesi beklenmelidir. Madde veya öfke nedeniyle 
saldırganlık davranışları gösteren ve kendisinin veya çevresindekilerin 
güvenliğini tehdit eden davranışlarda bulunan bir çocuğa müdahale çok özenle 
yapılmalı, mümkünse bu konuda uzman bir kişi müdahale etmelidir. 

 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Çocuğun Konuşamayacak Durumda Olması 

• Çocuğun anlattıkları nedeni ile kendisinin ve/veya yakınlarının zarar 
göreceği endişesi de konuşmasını engelleyebilir. Bu nedenle üzerinde 
konuşulacak olayın çocuğa ve yakınlarına etkisi de gözden geçirilmeli 
ve çocuk bu sonuçlarla ilgili bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirmenin 
çocuğu rahatlamak için bile olsa gerçeğe aykırı bilgiler verilmesi 
biçiminde olmaması gerekir. Örneğin, “Korkma sen olanları anlat, 
kimseye bir şey olmayacak” yerine, “Eğer bize olanları anlatırsan, 
bizde senin ve ailen için neler yapabileceğimizi değerlendirebiliriz” 
denebilir. 

• Böyle durumlarda çocukla iletişim kurmanın güç olacağı açıktır. 
İletişimi engelleyebilecek, aksaklığa uğratabilecek tüm etkiler 
bertaraf edilmeli ve engeller ortadan kaldırılmalıdır. 

 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Sözsüz İletişim  

• Adalet sistemi çalışanlarının, görüştükleri çocukların duygularını fark 
etmeleri beklenir. Çocuk üzgün mü, kızgın mı, korkmuş mu, 
endişelimi, ya da bu veya başka duyguların birleşimi içerisinde mi? 
Pek çok yetişkin gibi, çocuk da çoğu durumda duygularını rahatça 
ifade edemez. Çocuk adalet sistemi çalışanı, çocuğun nasıl 
hissettiğini anlamak için sadece sözlerle ifade ettiklerine değil sözsüz 
mesajlarına da dikkat etmeyi unutmamalıdır.  

• Görüşme esnasında çocuğa odaklanılmalı ve onun neler hissettiği 
anlamaya çalışılmalıdır. Göz teması kurulmalı, ama ona dik dik 
bakmaktan kaçınılmalıdır. Çocuğun yüzü, gözleri, beden hareketleri 
ve ses tonu izlenmelidir. Bunlar, görüşmeciye çocuğun nasıl 
hissettiğine dair ipuçları verecektir. Çocuk dikkatlice gözlenmeli, 
ancak onu yargılamaktan, eleştirmekten ve sözlerini veya 
davranışlarını yorumlamaktan kaçınılmalıdır. 

 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Çocuğun İletişime Açık Olmaması 

 

• Çocukların pek çoğu ilk seferde görüşmecinin sorusunu 
anlayamayabilirler. Bu tür durumlarda görüşmeci sorusunu 
açıklamaya hazırlıklı olmalıdır. Sorunun açıklanması, sakin bir 
biçimde sorunun tekrarlanması ya da aynı sorunun başka kelimeler 
kullanılarak yeniden sorulması şeklinde yapılmalıdır. 

 

 

 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Çocuğun İletişime Açık Olmaması 

• Çocuklar, iletişim kurmaya direnç gösterebilirler ya da dikkatleri 
dağınık olabilir. Görüşmecinin tüm bu olumsuzlukların üstesinden 
gelebilecek denli tecrübeli olması ve uygun iletişim tekniklerini etkin 
biçimde kullanabilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda görüşmeci 
çocukla empati kurmak ile mesafeli davranmayı aynı anda 
başarabilmelidir. 

• Araştırmacılar sakin davranmanın ve acele etmemenin görüşmenin 
başarısı açısından önemli olduğunu bildirmekte ve özellikle sorular 
arasındaki sessizliğe tahammül etmek gerektiğinin önemi üzerinde 
durmaktadırlar. Sorular arasındaki beklemelerin çocukta, daha çok 
şey söylemesi gerektiği intibasını uyandıracağı unutulmamalıdır. 
Ayrıca çocuğa ifade etmek istediği her şeyi söyleme fırsatı 
verilmelidir. 

 
 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Yönlendirici Sorular 

• Yönlendirici sorular, yanıtı sorunun içinde yer alan sorulardır. Adli 
görüşmede sorular, yönlendirici, yanlı ya da yargılayıcı 
olmamalıdır. Yönlendirici sorular çocuğun kendisini olduğu gibi 
dile getirmesine engel olup önemli adli hatalara da yol açabilirler. 
Yanlı ve yargı içeren sorular, çocuğun yargılandığı hissine 
kapılmasına ve görüşme sürecinden korkmasına neden olarak 
çocuğa zarar verir. 

• Görüşmeci yargısız ve yansız olarak sorduğu bir soruda sadece 
bilgi alma amacında olduğu mesajını çocuğa verir, bu nedenle 
soruların yansız ve yargısız olması da önemlidir. Yönlendirici 
sorular gerçeği ortaya çıkarmanın ötesinde, soran kişinin 
kurgusuna bağlı cevaplar verilmesi riski taşır. 

 
 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Sözsüz İletişim  

• Günlük yaşantımızda birçok iletişim, konuşma olmaksızın gerçekleşir. 
Biz çevremizdeki diğer kişilerin genel durumlarını, nasıl bir ruh hali 
içinde olduklarını onlarla konuşmadan da kestirebiliriz. Burada bizi 
yönlendirenler kişinin bedeninin duruşu, mimik ve jestleri, yüz 
ifadesi gibi özellikleridir. Sözsüz iletişimde verilen mesajlar 
duygularımızla ilgilidir. 

• Adli görüşmelerde çocukların beden dillerine ilişkin mesajlar onların 
içinde bulunduğu duygu durumu hakkında fikir verebilir. Böylece 
onlarla daha sağlıklı iletişim kurmak mümkün olur. Sözsüz iletişimde 
verilen mesajlara daha büyük anlam yüklemenin yanıltıcı olabileceği 
gözden kaçırılmamalıdır. 

 
  

 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Etkin Dinleme 

• Pek çok yetişkin çocuklarla iletişim kurmada ve onların 
sorunlarına çözüm getirmede esas görevlerinin onlarla konuşmak, 
öğüt vermek, öneride bulunmak olduğunu zannederler. Oysa ki 
çocuğun sorunlarını çözmede gerekli olan, uygun ortamı 
sağlayarak onu dinlemek ve anlamaktır. Bu da ancak etkin(aktif)bir 
dinleme ile mümkün olabilir. 

• Etkin dinlemede en önemli nokta  yalnızca işitmek değil; birinin 
işitilip dinlediğinin o kişiye  yansıtılmasıdır. Etkin dinleme, 
dinlemeyi ve duyduğunu yansıtmayı içeren bir iletişim biçimidir. 
Yansıtma; karşıdaki kişiye odaklanılarak onun söylediklerini sözler 
ve davranışlarla geri bildirmek şeklinde gerçekleştirilir. 

 
 

 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Kapalı Uçlu Sorular 

• Kapalı uçlu sorular “evet” veya “hayır” gibi tek kelimelik kesin 
cevapları olan sorulardır. Bu tür sorularda alacağınız cevaplar, 
çocuğun kendisini geniş biçimde ifade edebilmesinden çok merak 
edilen bir konunun kısaca aydınlatılmasına yönelik olacaktır. Bu tür 
soruların sadece belirli bir cevabı olduğu için çocuğu serbestçe 
konuşmaya teşvik etmez. 

• Adli amaçlı görüşmelerde temel bilgi ve gerçekler öğrenilmek 
istendiğinde kapalı uçlu sorulara ihtiyaç duyulur. Kapalı uçlu sorular, 
gerektiğinde açık uçlu sorularla alınmış bilgileri teyit için kullanılır. 
İletişim tamamen kesildiği hallerde de kapalı uçlu sorular 
kullanılabilir. 

  
 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Adli Amaçlı Görüşmede Huni Tekniği 

 

• Bu tekniği kullanacak görüşmecilerin dikkat etmesi gereken bir başka 
nokta da kapalı uçlu, doğrudan soruların içerikleridir. Görüşmenin 
ancak sonlarına doğru ve çok az sayıda sorulması önerilen bu tür 
sorularda soru cümlesinin kelimeleri, çocuğun başlangıçta sorulmuş 
olan açık uçlu sorulara verdiği cevaplardan oluşturulmalı, görüşmeci 
kesinlikle kendi hüküm ve yorumlarını soruya katmamalıdır. 

 

• Görüşmeci görüşmenin her aşamasında soruların açık, net ve 
anlaşılabilir olmasına dikkat etmeli ve mutlaka cevap istediğine ilişkin 
baskıcı bir tutumdan uzak durmalıdır.  

 

 
 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Adli Amaçlı Görüşmede Huni Tekniği 

 

• Çocuklarla yapılacak adli amaçlı görüşmelerde, çocuğun 
kendiliğinden yaptığı bildirimlerin değeri çok büyüktür. Bu nedenle 
görüşmecinin soru sorma aşamasında “huni tekniği”ni kullanması 
önerilmektedir. Huni tekniğine göre; başlangıçta mümkün olduğunca 
açık uçlu sorulara yer verilmeli, ancak görüşmenin ilerlediği ve 
konunun özelleştiği aşamalarda kapalı uçlu, doğrudan sorulara 
geçilmelidir. 

 

 

  

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Çocuğa Duyarlı İletişimde Temel İlkeler  

 

• Çocuk adalet sistemi çalışanı, görüşmeye başlamadan önce dosyasını 
dikkatlice inceleyerek görüşmeye hazırlanmalıdır. 

• Görüşme başlangıcında ilk olarak çocuğa kendini tanıtmalı, görevinin 
kapsamını anlatmalı, görüşmenin amacının ne olduğunu açıkça 
söylemeli ve çocuğun vereceği bilgilerin ilgili dava/işlem için 
kullanılacağını belirtmelidir. 

• Çocuk tarafından anlaşıldığından emin olduğu kelimeleri kullanmalı, 
yargı içeren sözel ifadelere asla yer vermemelidir.  

 

  

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Çocuğa Duyarlı İletişimde Temel İlkeler 

 

• Görüşmecinin saçı, sakalı veya bıyığı ile oynaması, kalem gibi bir 
şeyle oynaması, sigara veya çay/kahve içmesi, ayakları veya elleri ile 
tekrarlayan hareketler yapması, çocuğun dikkatini dağıtıcı ve rahatsız 
edici olacağından asla tavsiye edilmez. 

• Görüşmeyi yapan kişi konuşma sırasında zaman zaman alçalıp 
yükselen bir ses tonuyla, çok hızlı olmayacak biçimde konuşmalı, 
sözcükleri yalın ve düzgün telaffuz ettiğinden emin olmalıdır. 

• Çocuk adalet sistemi çalışanı çok konuşup çocuğu soru 
bombardımanına tutmamalıdır.  

 

 
 

 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Çocuğa Duyarlı İletişimde Temel İlkeler  

 

• Görüşme sırasında “Hımmm…,devam et…,seni anlıyorum…”gibi 
devam ettirici tepkilere yer vermelidir.  

• Ayrıca gerektiğinde, çocuğun sözlerini ona yansıtma, ya da “bu olay 
seni çok üzmüş ” gibi pekiştirici ifadeleri de kullanmalıdır. 

• Görüşmede sorulacak açık uçlu sorular, çocuğun kendisini daha iyi 
ifade etmesine ve görüşmecinin daha çok bilgiye ulaşmasına 
yardımcı olacaktır. Örneğin; “Evden ayrıldıktan sonra neler 
yaptın?” gibi. 

 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Çocuğa Duyarlı İletişimde Temel İlkeler 

 

• Çocuk ile yapılan görüşmelerde, çocuğun anlattıklarının kayda 
geçirilmesinin kendisine yapılacak yardımların veya kendisi ile ilgili 
yapılacak çalışmaların bir parçası olduğunun çocuğa açıkça 
anlatılması önemlidir. Böylece çocuğun tedirgin olması veya bilgi 
vermeyi reddetmesinin önüne geçilmiş olur. 

 

• Görüşme esnasında konudan konuya geçmek çocuğun sıkılmasına ve 
görüşmeyi reddetmesine neden olabilir. Aynı şekilde, konuyu 
dağıtma eğiliminde olan, alakasız konulardan bahseden çocuklarda 
olabilir. 

 

 
 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Görüşmeciden Kaynaklanan İletişim Engelleri 

 

 

• Çocuğa emirler vermek, gözünü korkutmak, suçlamak, tehdit etmek 
veya öğüt vermek 

• Çocuğu diğer çocuklarla kıyaslamak 

• Çocuk adalet sistemi çalışanının kullandığı dil ve kelimelerin çocuk 
tarafından anlaşılmamış olması 

• İletişimi engelleyici bir oturma düzeni seçmek 

• İletişimi engelleyici bir beden duruşu takınmak 

 

  

 

Çocuklarla iletişim ve Görüşme 

Görüşmeciden Kaynaklanan İletişim Engelleri 

 

• Çok fazla konuşmak 

• Çocuğun sözünü kesip onunla tartışmak 

• Yargılayıcı ve eleştirel olmak 

• Çocuk üzüldüğünde ve ağlamaya başladığında ilgisiz kalmak veya 
tam tersi aşırı tepki vermek 

• Çocuğun inançlarına ve yaşam biçimine saygı göstermemek 

• Güven ortamı oluşturamamak 
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OYUN VE ISINDIRMA ÇALIŞMALARI

Eğitim çalışmaları kapsamında grup dinamiğini oluşturma, tanışma, kaynaşma, katılımcıların konsant-
rasyonunu ve motivasyonlarını arttırma, yaşayarak öğrenme deneyimi kazanmalarını sağlama vb. gibi 
konularda grup ve ısınma oyunlarının eğitsel açıdan pek çok yararı bulunmaktadır.

Açılış ve tanışma bölümünde de açıklandığı gibi vaka temelli eğitim programı kapsamında grup ve ısın-
ma oyunlarının kullanılması öngörülmüştür. Kolaylaştırıcıların grup dinamiğine, katılımcıların ilgi dü-
zeyine ve zaman planlamasına göre söz konusu ısınma oyunlarından yararlanmaları önerilmektedir. 
Program kapsamında katılımcıların ilgi ve ihtiyaçlarına göre kolaylaştırıcıların belirleyebileceği oyunlar 
kitabın sonunda ek olarak sunulmuştur.

Program akışı içerisinde belirtilen kule inşası oyunu ile ilgili yönerge ise aşağıda sunulmuştur. 

Kule İnşası Oyunu

Amaç: Katılımcılar arasında bir arada çalışabilme, ekip ruhunu geliştirme, uzlaşma, kaynaşma, eğlen-
me ve ısınma sağlama

Katılımcı Sayısı: 20 - 25 kişi

Hedef: Ekip olarak spagetti çubuklarını kullanarak en yüksek kuleyi oluşturmak.

Gerekli Malzemeler: 2 paket spagetti, 4 makas, 40mt ip,4 adet bant, 8 adet küçük boy marshmallow,4 
adet masa,8 adet A4 kağıdı, ölçüm için metre, isteğe bağlı olarak sürpriz hediyeler (Şeker, sakız, ka-
lem, bir paket makarna vb.)

Süre: 15 dakika

Fiziksel Ortam: 5-6 kişilik 4 grup için birer masanın bulunacağı bir mekan

Ön Hazırlıklar

- Oyununun yürütücülüğünü yapmak üzere kolaylaştırıcının belirlenmesi

- Oyunun yönergesine hakim olunması, malzemelerin ve sürpriz hediyelerin temin edilmiş olması ve 
fiziksel ortamın düzenlenmesi

Akış ve Kurallar

- Oyuna başlamadan önce katılımcıları 4 gruba ayırın, her bir masada 15 adet spagetti çubuk, 1 adet 
makas,1 adet marshmallow, 1 adet bant ve 10 mt ip bulundurun. 

- Her bir masaya geçen gruba 10 dakika süreleri olduğunu verilen malzemelerle en yüksek kuleyi 
oluşturmalarını ve en üste/ kulenin tepesine marshmallowu yerleştirmelerini isteyin. Bunu yaparken 
bant, makas ve ipten dilerlerse yararlanabileceklerini belirtin. Dileyen kulenin zeminine A4 kağıdı 
koyabilir. 

- Açıklamayı yaptıktan sonra ve oyun için süreyi başlatmadan önce gruplara bunu nasıl yapacaklarını 
aralarında düşünmek/planlamak için 1 dakika süreleri olduğunu söyleyin. 

- 1 dakika sonra herkesin oyuna aynı anda başlamasını sağlayın.

- 10 dakika sonra oluşturdukları kuleye artık dokunmamaları gerektiğini belirtin.

- 10 dakika dolmadan kule yapım işini bitiren olması halinde oyun yöneticisi çağrılıp ölçüm yapılması 
talep edilebilir. 
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Oyun yöneticisinin 10 dakikalık süre dolduğunda diğer kulelerin yüksekliğini ölçmesi gerekmek-
tedir. Ölçüm yapılırken kuleye dıştan temas veya destek verilmemiş olmasına dikkat edilir.

Dikkat

- En yüksek kuleyi yapan ilan edilir ve ödülü verilir.

- İkinci aşamada gruplara bu sefer aynı grup arkadaşlarıyla kule yapımını 5 dakika içinde tamamlama-
larını isteyin.

- Bu işlem için birinci aşamada verilen tüm malzemeleri yeniden verin ve süreyi başlatın. Bu sefer 
düşünme/planlama süresi verilmeyecektir.

- 5 dakika sonunda artık kuleye dokunmamaları gerektiğini, aksi durumda oyun dışı kalacaklarını be-
lirtin.

- En yüksek kule ilan edilir ve ödülü verilir. Geriye kalan 5 dakika içinde her gruba ayrı ayrı aşağıdaki 
soruların tamamı veya birkaçı sorulur.

Sorular

- Kule yaparken yaşadığınız zorluklar nelerdir?

- Grupta pasif kalanlar oldu mu? Neden?

- Grupta bir lider belirlediniz mi yoksa kendiliğinden birisi yönlendirici mi oldu?

- Yapım aşamasında stratejiniz konusunda uzlaştınız mı? Oy birliği sağlandı mı? Herkes görüş sunabil-
di mi?

- Birinci aşamada ödül verilmesi motive edici oldu mu?

- İkinci aşamada kazanan grup ilk aşamayı kazanan grup ile aynı değilse, yeni kazanan grubun başarı 
göstermesinin sebebi nedir?

- Şeklinde sorular yöneltilebilir.

- Bu aşama tamamlanınca herkesin birbirini alkışlaması sağlanır ve oyun sona erdirilir.

NOT: Bu oyunun kurallarında, yönergesinde farklılıklar yapılabilir. Katılımcı sayısına, eğitim ortamına 
göre değişiklikler yapılabilir.





SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (SSÇ) VAKA ÇALIŞMASI
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Vaka Çalışmaları

Çocuk Adalet Sistemi Çalışanlarına Yönelik Vaka Temelli Eğitim Programı içerinde suça sürüklenen ço-
cuk, mağdur çocuk, korunmaya ihtiyacı olan çocuk ve yapılandırılmamış bir örnek vaka olmak üzere 
dört vaka bulunmaktadır.

Her bir vakanın kendine özgü bir akışı, materyali ve yönergesi bulunmaktadır. Vaka çalışmalarının prog-
ramın yapılandırılışı ve içeriklerinin birbirleriyle bağlantılı olması sebebiyle belirlenen sırada işlenmesi 
öngörülmektedir. 

Aşağıda her bir vaka çalışması ile ilgili temel bilgiler ve yönergeleri sunulmuştur. 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (SSÇ) VAKA ÇALIŞMASI

Vaka Çalışması Sürecine Dair Temel Bilgiler

  Amaç: Vaka çalışmasının amacı çocuk adalet sistemi çalışanlarıyla, çocuk adalet sistemine suça sü-
rüklenerek giren bir çocuğa, çocuğa özgü adalet sisteminin gereklilikleri doğrultusunda nasıl bir yakla-
şım sergilenmesi gerektiğini örnek vaka temelinde değerlendirmektir. 

  Alt Amaçlar:

Vaka çalışmasının katılımcılara yönelik alt amaçları;

1. Çocuğa özgü adalet sisteminin gerekliliklerini hatırlatmak,

2. Çocuk adalet sistemine suça sürüklenerek giren bir çocuğun karşılaştığı veya karşılaşabileceği so-
runları görünür kılmak,

3. Uygulamalarda karşılaşılan aksaklıklara ilişkin çözüm yolları sunmak,

4. Katılımcıların (hukukçular ve sosyal çalışma görevlileri) rol ve sorumlulukları hakkında farkındalık 
kazanmalarına katkı vermek, 

5. Çocuk adalet sisteminin temel aktörleri olarak ortak çalışma deneyimi kazanmalarına destek olmaktır.

SSÇ Vakası Programı

Gün Süre Saat Oturumlar Kolaylaştırıcı Sayısı

1. Gün

45 dk 14.15-15.00 SSÇ Vakası 2 Kolaylaştırıcı

30 dk 15.00-15.30 Ara

70 dk 15.30-16.40 SSÇ Vakası 2 Kolaylaştırıcı

20 dk 16.40-17.00 Oturum 5: Sosyal Çalışma Görevlisinin Rol ve Sorumlulukları 1 Kolaylaştırıcı (SÇG)

2. Gün

45 dk 09.00-09.45 SSÇ Vakası 2 Kolaylaştırıcı

45 dk 09.45-10.30 SSÇ Vakası 2 Kolaylaştırıcı

30 dk 10.30-11.00 Ara

45 dk 11.00-11.45 SSÇ Vakası 2 Kolaylaştırıcı

  Kolaylaştırıcı Ekip: 4 kişi

  Katılımcı Sayısı: 25 kişi
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  Toplam Süre: 4’ü 45 dakika, 1’i 70 dakikalık toplam 5 oturum +  20 dakikalık teorik oturum (Oturum 
5 - SÇG’nin Rol ve Sorumlulukları).

  Fiziksel Ortam:

- 25 kişilik U şeklinde toplantı düzeni

- Kolaylaştırıcı ekibin ve katılımcıların yüz yüze iletişimini sağlayacak şekilde oturma düzeninin oluştu-
rulması

  Ön Hazırlıklar:

- Kolaylaştırıcı ekip vaka sunumu ve yönergesini gözden geçirir (Gözden geçirme sırasında yönerge-
de atıfta bulunulan okuma bölümlerinin gözden geçirilmesi önerilmektedir).

- Kolaylaştırıcılar, 6 oturumla ilgili olarak kendi aralarında sorumluluk bölüşümü yapar.

- Her kolaylaştırıcının en az 1 oturumda görev alması sağlanır.

- Birden fazla kolaylaştırıcının bulunduğu oturumlarda bir kolaylaştırıcının genel akıştan sorumlu ol-
ması önemlidir.

- Görev paylaşımı sırasında vaka sunumlarında turuncu başlıkların hukukçular, mavi başlıkların da sos-
yal çalışma görevlileri tarafından sunulacağı göz önünde tutulmalıdır. 

- SSÇ vakası grup çalışmasının 4. vaka adımının öncesinde bir canlandırma yapılır. Canlandırmanın 
sosyal çalışma görevlisi (SÇG) kolaylaştırıcısı tarafından yapılması önerilmektedir.

- Küçük konferans aktarımının SÇG kolaylaştırıcısı tarafından sunulması önerilmektedir.

- Mekânda sunum koşullarının sağlandığı kontrol edilir.

  Yöntem: Büyük grup çalışması, sunum, tartışma, canlandırma, küçük konferans, film gösterimleri, 
ihtiyaç duyulduğunda örnek olay aktarımı.

  Akış Özeti: Örnek bir vaka olarak sunulan suça sürüklenen çocuk vakası 11 adımda ele alınmıştır. Ko-
laylaştırıcılardan vaka çalışması sırasında katılımcılarla değerlendirme yaparken, adım adım ilerlemeleri 
beklenmektedir. Vakanın tümü kolaylaştırıcıların hakim olabilmesi için ilişiktedir. 

Genel akış içerisinde kolaylaştırıcılardan beklenen vakanın adımlarını tek tek katılımcılara aktarmaları, 
her bir adımdan sonra verilen temel sorular ile katılımcıların değerlendirmelerini almaları ve bir payla-
şım ortamı yaratmalarıdır. Paylaşım ortamının yaratılmasında soru sorma, beyin fırtınası, canlandırma, 
örnek olay aktarımı vb. farklı yöntemler kullanılabilir. 

Örnek vakanın akışı içerisinde kolaylaştırıcılar için bazı yöntem önerilerine yer verilmiştir. Ayrıca öğren-
me hedefleri, temel mesajlar, vaka sürecinde farklı durumların olma olasılığına dair açıklamalar (“Ya 
böyle olsaydı?”) ve konuyla ilgili okuma önerileri hakkında bilgi sunulmuştur.

  Kolaylaştırıcının Kullanacağı Materyal:

- Sunum için bilgisayar ve projeksiyon makinesi

- SSÇ vaka sunumu (ppt.sunum)

- Filmler

- Tartışmalarda kullanılmak üzere yazı tahtası ve tahta kalemi

- Hukukçular için eğitim kitabı

- Sosyal çalışma görevlileri için eğitim kitabı

  Katılımcıların Yararlanacağı Materyal: Eğitim kitapları 
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1

11 yaşındaki C ve 13 yaşındaki D sokakta yaşlı bir kadının çantasını bıçak göstererek alıp kaçarlar. Çantayı 
biraz ileride bekleyen 19 yaşındaki E’ye verirler.

2

C ve D, kadının “emekli maaşımı çaldılar!” şeklinde bağırması üzerine polis tarafından yakalanıp kelepçele-
nerek karakola getirilirler. E ise çantayla birlikte kaçmıştır.

3

Polisin yakalama işlemini Cumhuriyet savcısına bildirmesi üzerine, Cumhuriyet savcısı telefonla D için gözal-
tına alma, C için ise serbest bırakılma emri verir. D gözaltına alınır. Gözaltı sırasında D, Cumhuriyet savcısı-

nın talimatıyla olay yerine götürülerek yer gösterme yapılır, ardından da mağdura teşhis işlemi yaptırılır.

4

D ifadesinin alınması için Cumhuriyet savcısına getirilir ve Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınır.

5

Cumhuriyet savcısı, ifadesinin ardından D’yi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimine sevk eder. Sulh ceza 
hakimi D’yi kaçma şüphesi nedeniyle tutuklama kararı verir.

6

D tutukevine gönderilir.

7

Cumhuriyet savcılığı tarafından çocuk hakkında sosyal inceleme raporu düzenlemesi amacıyla bir sosyal 
çalışma görevlisi görevlendirilir ve ayrıca adli psikiyatrik inceleme için Adli Tıp Kurumu’na sevk kararı verilir.

8

Cumhuriyet savcısınca D hakkında iddianame düzenlenir. Çocuk ağır ceza mahkemesi, iddianamenin kabulü 
kararı vererek duruşma hazırlığı yapar.

9

Duruşma açılır, kapalılık kararı verilir. Yaşı nedeniyle hakkında ayrı kovuşturma yapılan E ile D hakkındaki 
davanın birleştirilmesinin uygun olacağı düşünülür. Ancak E’yi yargılayan genel mahkeme aynı görüşte olma-

dığı için davalar birleştirilmez.

10

Mahkeme yargılama sonunda D hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasına ve tutukluluğun devamına hükmeder.

11

Çocuğun müdafii, tutukluluğun devamı kararına karşı, kararı veren mahkemeye itiraz, cezalandırma kararına 
karşı da Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunur.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VAKASI ADIMLARI
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  Temel Mesajlar:

Vaka çalışmasında temel sorular doğrultusunda her bir adımda katılımcıların çocuğa özgü adalet siste-
minin gereklilikleri ve uygulamada nelere dikkat edilmesi konularında kazanımlar (öğrenme hedefleri) 
elde etmeleri beklenmektedir. Suça sürüklenen çocuk örnek vaka çalışmasında çocuğa özgü adalet 
sisteminin gereklilikleri ve uygulamada nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerine paylaşılması beklenen 
konular toplu olarak aşağıda belirtilmiştir.

  Suça Sürüklenen Çocuk Vaka Çalışması Temel Paylaşım Konuları:

- Yakalama işlemine yaşın etkisi

- Yakalanan çocuğa haklarının anlatılması

- Kelepçe yasağı

- Çocuğun yakalandığının bildirilmesi (4 Telefon Kuralı)

- Gözaltı

- Aileye ulaşamama

- SSÇ’nin kolluktaki konumu

- İfade sırasında bulunabilecekler

- Sosyal Çalışma Görevlisi (SÇG)

- SÇG’in rolü

- SÇG ve SSÇ’nin müdafii ile arasındaki ilişki

- Tutuklama öncesi SİR

- Tutuklamanın son çare olması

- Tutuklama yasağı

- Adli kontrol

- Tutuklama kararına karşı kanun yolu

- Tutukevinde ayrı tutma

- SÇG - psiko-sosyal servis ilişkisi

- SİR’in önemi ve gerekliliği

- SİR’in asgari standartları

- Ceza sorumluluğu şeması

- Duruşma hazırlığının önemi

- Yargılamanın kapalı yapılması

- Kapalı duruşmada hazır bulunabilecekler

- Birleştirme

- Duruşmada SÇG bulundurma

- Çocuğun sorgusu sırasında diğer sanıkların çıkarılması

- Çocuğun duruşmadan vareste tutulması

- Tutukluluk halinin devamı

- Hapis cezasının son çare olması

- Cezanın bireyselleştirilmesinde SİR’in kullanılması
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  Suça Sürüklenen Çocuk Vaka Çalışması Yönergesi

Vaka çalışması; 

1. Açılış slaytı ile çalışmanın amacı ve alt amaçlarının kısaca ifade edilmesinin ardından vakanın adım-
larının kolaylaştırıcılar tarafından sunulmasıyla başlar. 

2. Tek tek sunulan vaka adımlarında belirtilen temel sorular ile birlikte tartışma başlatılır ve bir değer-
lendirme ve paylaşım ortamı yaratılır. 

3. Tartışmalardan sonra vaka çalışmasında odaklanılan temel paylaşım konuları ile ilgili açıklamalarda 
bulunulur. 

4. Her bir vaka adımı için bu akış düzeni izlenir. 

5. SSÇ vakası grup çalışmasının 4. vaka adımının öncesinde bir canlandırma yapılır. Canlandırmanın 
sosyal çalışma görevlisi (SÇG) kolaylaştırıcısı tarafından yapılması önerilmektedir.

Aşağıda her bir slayt ile nasıl bir akış izlenmesi gerektiği ayrıntılarıyla verilmiştir.

Ön hazırlıklarınızı tamamlamadan vaka sunumuna başlamayınız!

Sunumlarda turuncu başlıklı slaytların hukukçular tarafından, mavi başlıkların da sosyal çalışma 
görevlileri (SÇG) tarafından aktarılması gerektiğini unutmayınız! Kelepçe yasağına ilişkin 8 no’lu 
slayt hem hukukçu hem de SÇG’lerin birlikte aktarımda bulunacağı bir konudur.

Yeşil başlıklı slaytlar dönüşümlü olarak kolaylaştırıcılar tarafından sunulabilir.

Slayt akışlarında ü işareti ile sonlanan slaytlar, başlık konusu ile ilgili aktarımın tamamlandığını, 
Ü işareti ile sonlanan slaytlar ise başlık konusu ile aktarımın devam ettiğini gösterir.

Vakanın üzerinde görüş alış verişi ile temel konuların paylaşımı için toplam 250 dakika, vaka kap-
samında aktarım yapılacak “Sosyal Çalışma Görevlilerinin Rol ve Sorumlulukları” konulu küçük 
konferans için 20 dakika olmak üzere toplam 270 dakika bulunduğuna dikkat edilmelidir. 

Dikkat

Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları 
Eğitimi 

 

SUÇA 
SÜRÜKLENEN 

ÇOCUK 
VAKASI

Slayt No: 1

Açılış

Suça Sürüklenen Çocuk Vakası
 

1 
11 yaşındaki C ve 13 yaşındaki D sokakta 

yaşlı bir kadının çantasını bıçak 
göstererek alıp kaçarlar.  

Çantayı biraz ileride bekleyen 19 
yaşındaki E’ye verirler. 

 
2 

Slayt No: 2
Temel Sorular
1. Vaka sunumundaki durum, çocuk adalet sisteminin hangi temel 
sürecinde/ aşamasında gerçekleşmektedir?
2. C, D, E yakalanabilir mi?
3. Yakalanan çocuğun hakları nelerdir?
4. Yakalama kimlere bildirilmelidir?
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Suça Sürüklenen Çocuk Vakası
 

 

3 

Slayt No: 3

Yakalama süreci

Açıklamalar

Yakalama işlemine yaşın etkisi

• 12 yaşından küçük çocuklar suç nedeniyle 
yakalanamaz.  

• 12 yaşından küçük çocuklar kimlik tespiti için 
yakalanabilir, kimliklerinin tespitinden sonra 
serbest bırakılır.  

• 12 yaşından küçük çocuk hakkında ceza 
soruşturması yapılamaz.  

• Ancak, bu çocuk hakkında güvenlik tedbiri 
muhakemesi yapılmalıdır. 

 
 

4 

Slayt No: 4

Öğrenme Hedefi: Yakalama işlemine yaşın etkisini bilmek

Yakalama İşlemine Yaşın Etkisi

Çocuklar hakkında yakalama, gözaltına alma ve ifade almaya ilişkin hususlarda Yakalama, Gözaltına 
Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin çocuklara ilişkin hükümleri uygulanır (ÇKKY m.5/9). Fiili işlediği 
zaman 12 yaşını doldurmamış olanlar ile 15 yaşını doldurmamış sağır ve dilsiz olan çocuklar suç nedeni 
ile yakalanamaz ve hiçbir suretle suç tespitinde kullanılamaz. Ceza sorumluluğu olmayan bu çocuklar 
bakımından, kimlik ve suç tespiti amacı ile yakalama yapılabilir; ancak kimlik tespitinden hemen sonra 
serbest bırakılırlar. Tespit edilen kimlik ve suç, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından tedbir kararı 
alınmasına esas olmak üzere derhâl Cumhuriyet savcılığına bildirilir. 12 yaşını doldurmuş çocuklar suç 
sebebiyle yakalanabilir. Bu çocuklar, yakınları ile müdafiine haber verilerek derhâl Cumhuriyet savcılı-
ğına sevk edilir. Bütün bu işlemler sırasında çocuğun soruşturma nedeniyle kolluk biriminde bulunan 
yetişkinlerle karşılaşmalarının engellenmesi için gerekli tedbirler alınır ve çocuğun lekelenmesini (eti-
ketlenmesini) önlemek için gizliliğe önem verilir. 

Suç şüphesi ile yakalanan kişiye, yakalama anında hak hatırlatması yapmalıdır (CMK m. 90/4). Yakalama 
anında hatırlatılması gereken haklar; kendisine yüklenen suçu öğrenme hakkı, susma hakkı, yakınlarına 
haber verme hakkı, müdafiden istifade etme hakkı, yakalamaya karşı hakim denetimine başvurma hak-
kıdır. Kolluk yakaladığı kişi üzerinde kaba bir üst araması gerçekleştirebilir (CMK m. 90/4).

Okuyunuz: Suça sürüklenen çocuk soruşturma evresi bölümü

Yakalanan çocuğa haklarının 
anlatılması

 

 

 

Yakalanan çocuğa;  
a. İsnadı (kendisine yüklenen suçu) öğrenme 

hakkı, 
b. Yakınlarına (ana, baba veya vasisi) veya 

belirlediği bir kişiye gecikmeksizin haber 
verme hakkı, 

c. Susma hakkı, 
d. Müdafiin hukuki yardımından yararlanma 

hakkı, 
e. Yakalama işlemine itiraz hakkı (sulh ceza 

hakimine başvuru) olduğu anlatılmalıdır. 
 5 

Slayt No: 5

Öğrenme Hedefi: Yakalama anında suça sürüklenen çocuğa 
anlatılması gereken hakların neler olduğunu bilmek 
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Yakalanan Çocuğa Haklarının Anlatılması

Yakalanan çocuğun içinde bulunduğu süreç kadar süreçteki hakları hakkında bilgilendirilmesi temel bir 
gerekliliktir. Bilgi aktarımından sonra film gösterimi yapılması önerilmektedir.

Okuyunuz: Yakalama bölümü

Film Gösteriminin Amacı: 

Çocuğa özgü adalet sisteminin çocuk odaklı ve çocuğun yararına olması gerekliliğinin hatırlanması 
ve çocuğun haklarını ve kendisiyle ilgili süreci anlayabileceği bir şekilde iletişim kurmanın önemi

Film Gösterimi: Mevzuatta Kaybolmak

Suça Sürüklenen Çocuk Vakası

 

2 
C ve D, kadının “emekli maaşımı 

çaldılar!” şeklinde bağırması üzerine 
polis tarafından yakalanıp kelepçelenerek 

karakola getirilirler.  

E ise çantayla birlikte kaçmıştır. 

 6 

Slayt No: 6
Temel sorular
1. Vaka sunumundaki durum, çocuk adalet sisteminin hangi temel 
sürecinde/ aşamasında gerçekleşmektedir?
2. Çocuğun nakli sırasında kelepçe takılabilir mi? 
3. Kelepçe ve zincir takmanın sakıncaları nelerdir?
4. Yakalama kimlere bildirilmelidir?

Suça Sürüklenen Çocuk Vakası
 

 

7 

Slayt No: 7

Savcılığa bildirim

Açıklamalar 

Kelepçe 
 

Çocukların naklinde  

• zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz 
(ÇKK m.18).  

• Bu kural, tutuklu çocuğun naklinde de 
geçerlidir.  

• Çocuğun kaçması, kendisine ve başkalarına 
zarar vermesini önleyici tedbirler alınır.  

• Bu tedbirler kelepçe yasağının ihlal edilmesi 
biçiminde uygulanamaz.  

 
8 

yasağı Slayt No: 8

Öğrenme Hedefi: Çocuğun nakli sırasında kelepçe takılmasının 
yasak olduğunu bilmek 

Kelepçe Yasağı

İnsan hakları belgeleri çocukların afişe olması, damgalanması gibi zarara yol açabilecek durumların or-
tadan kaldırılması için gizliliğe azami özen gösterilmesi konusunda çocuklarda kelepçe yasağına dik-
kat çeker. Kelepçe takma, gerek nakil sırasında gerekse kamusal alanda bireyin aşağılanma duygusu 
taşımasına ve psikolojisinde kalıcı zararlar oluşmasına zemin hazırlar. Yetişkin bireylerin bile kelepçe 
takılması nedeniyle normal yaşam becerilerini dahi yerine getiremediğine ve kelepçe takmanın işkence 
yasağının çiğnenmesi anlamına geldiğine dair AİHM kararları bulunur (Yağız/Türkiye Kararı).
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ÇHS 37. maddeye göre “Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğa insancıl biçimde ve insan kişiliği-
nin özünde bulunan saygınlık ve kendi yaşındaki kişilerin gereksinimleri göz önünde tutularak davra-
nılacaktır.” 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 18. maddesi de çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri 
aletlerin takılamayacağını öngörmektedir. 

Bu noktada ÇKK Uygulama Yönetmeliği’ne göre “Ancak; zorunlu hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisi-
nin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için 
kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir” (ÇKKY m.8/1) maddesinin uygulanacak ilk yöntem olmaması, 
çocuğa özgü ve özel bir yaklaşım sergilenmesi büyük önem taşır.

Okuyunuz: Suça sürüklenen çocuk soruşturma evresi bölümü, kelepçe yasağı

Çocuğun yakalandığının bildirilmesi 
(4 Telefon Kuralı)

 

 

 

Çocuk hakkındaki yakalama işlemi 
dört ayrı yere bildirilir (Dört Telefon 
Kuralı) (ÇKKY m.16/3).  
Bunlar; 
a) Cumhuriyet savcısı,  
b) Baro (avukat istemek için değil) 
c) ASPB İl/İlçe Müdürlüğü (çocuk 
kurum bakımında olmasa bile) 
d) Çocuğun ailesi (aileye bildirim 
çocuğun yararına aykırı değil ise) 

 
9 

Slayt No: 9

Öğrenme Hedefi: Çocuk hakkında yakalama işlemi yapıldığında, 
yakalamanın bildirileceği yerleri bilmek 

Çocuğun Yakalandığının Bildirilmesi

ÇKK 31 /2 maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuklar hakkında işleme başlandığında durumu, çocuğun 
veli veya vasisine veya çocuğun bakımını üstlenen kimseye, baroya ve ASPB il/ilçe müdürlüğüne, çocuk 
resmî bir kurumda kalıyorsa ayrıca kurum temsilcisine bildirilir. Ancak, çocuğu suça azmettirdiğinden 
veya istismar ettiğinden şüphelenilen yakınlarına bilgi verilmez. 

Çocuğun süreçle ilgili bilgilendirilmesi ve çocuğun kendini ifade edebilmesine olanak tanıma çocuk 
odaklı bir çalışmanın en önemli bileşenlerindendir. SSÇ ile ilişki kurulduğu ilk andan itibaren SÇG, çocu-
ğa içinde bulunduğu süreçle (neler yapılacağı, kurumlarla ilişkiler vb.) ilgili ayrıntılı bilgi verir. İlk defa 
çocuk adalet sistemi ile tanışmış bir çocuk açısından bu durum daha da önemlidir. Bilgilendirme kadar 
çocuğun kendini ifade edebilmesine (süreçle ilgili endişeleri, ihtiyaçları vb.) de olanak tanınmalıdır. Sü-
reçle ilgili bilgilendirme çocuğun kendini ifade etme olanağını da artıran bir faktördür.

Okuyunuz: Yakalama bölümü, korunma ihtiyacı olan çocuğun bildirimi bölümü, güçlenme yaklaşımına 
göre çocukla çalışma bölümü, bütüncül yaklaşımda çocuk ve aileleri değerlendirme bölümü

Suça Sürüklenen Çocuk Vakası

3 
Polisin yakalama işlemini Cumhuriyet 

savcısına bildirmesi üzerine, Cumhuriyet 
savcısı telefonla D için gözaltına alma, C için 
ise serbest bırakılma emri verir. D gözaltına 

alınır. Gözaltı sırasında D, Cumhuriyet 
savcısının talimatıyla olay yerine 

götürülerek  yer gösterme yapılır, ardından  
da mağdura teşhis işlemi yaptırılır. 

 10 

Slayt No: 10
Temel sorular
1. Vaka sunumundaki durum, çocuk adalet sisteminin hangi temel 
sürecinde/ aşamasında gerçekleşmektedir?
2. Gözaltı sürecinde nelere dikkat edilmeli?
3. Çocuğun serbest bırakılması nasıl olur?
4. Kolluğun yapamayacağı işlemler nelerdir?
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Suça Sürüklenen Çocuk Vakası
 

 

11 

Slayt No: 11

Gözaltı

Açıklamalar 

Gözaltı

 

 

 

• Gözaltına alınan çocuğun ailesi, çocuğun yararı 
aksini gerektirmediği takdirde, gözaltı 
sırasında ve ifadenin alınması sırasında 
çocuğun yanında bulunabilir (ÇKKY m.16/4) 

• Kolluk bünyesinde çocuklarla ilgili işlemlerin 
yürütülmesi sırasında, çocukların, soruşturma 
nedeniyle kolluk biriminde bulunan 
yetişkinlerle karşılaşmalarının engellenmesi 
için gerekli tedbirler alınır (ÇKKY m.16/2). 

  
12 

Slayt No: 12

Öğrenme Hedefi: Gözaltı ve ifade alma sırasında çocuğun 
ailesinin, çocuğun yanında olma hakkının bulunduğunu bilmek 

Gözaltı ve İfade Alma Sırasında Çocuğun Ailesinin, Çocuğun Yanında Olma Hakkı

YGİAY’nin 19. maddesi uyarınca, kendisinin yararına aykırı olduğu saptanmadığı veya kanuni bir engel 
bulunmadığı durumlarda ana-babası veya vasisi ifade alınırken hazır bulunabilir. Ayrıca, çocuğun yararı 
aksini gerektirmediği takdirde kollukta bulunduğu süre içerisinde, yanında yakınlarından birinin devam-
lı olarak bulunmasına imkân sağlanır (ÇKKY m. 16/4). 

Çocuğu suça azmettirdiğinden veya istismar ettiğinden şüphelenilen yakınları ise yanında bulundurul-
maz. Bu durum tutanakla tespit edilerek, adlî veya idarî makamlara sevk edilen evraka eklenir (ÇKKY 
m.16/3). 

Okuyunuz: İfade alma bölümü, gözaltına alma bölümü

Aileye ulaşamama

 

 

 

• Çocuğun serbest bırakılmasına karar verildiğinde, 
çocuk serbest şekilde sokağa bırakılmaz.  

• Serbest bırakılmasına karar verilen çocuk ailesine 
teslim edilmelidir.  

• Ancak, çocuğun teslim edildiği kimselerin çocuğa 
yeterli rehberliği sunamadığı veya çocuğu 
yeterince gözetemediği hususlarında bilgi 
edinmesi hâlinde durum ASPB İl/İlçe 
Müdürlüğüne derhâl bildirir (ÇKKY m.16/6). 

• Çocuğun ailesine ulaşılamıyor ise, çocuk geçici 
olarak kurum bakımına alınır (ÇKKY m.16/5). 

  13 

Slayt No: 13

Öğrenme Hedefi: Serbest bırakılan çocuğun ailesine 
ulaşılamıyorsa, ne yapılacağını bilmek

Serbest Bırakılan Çocuğun Teslimi ve Aileye Ulaşılamaması Durumu

Çocuk hakkında yapılan adli işlemlerden sonra çocuk serbest bırakılmış ise, ailesine teslim edilmesi 
gerekir. Serbest bırakılacak olan çocuğun ailesine ulaşılamıyor ise, çocuk, ASBP il/ilçe müdürlüklerine 
teslim edilir. Bu durumdaki çocuğun durumunun anlaşılması beş günden fazla sürecek ise çocuk hak-
kında acil koruma kararı alınır. Bundan sonraki süreç korunma ihtiyacının araştırılmasına ilişkin süreçte 
olduğu gibidir. 
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Bu aşamada, çocuğun acil olarak karşılanması gereken ihtiyaçlarının var olup olmadığına mutlaka ba-
kılmalıdır. Bu ihtiyaçlar barınma, sağlık, istismar riski vb. ile ilgili olabilir. Böyle bir ihtiyaç zaman geçiril-
meden giderilmeye çalışılmalıdır.

Okuyunuz: Korunma ihtiyacının araştırılması bölümü, bütüncül yaklaşımda çocuk ve aileleri değerlen-
dirme bölümü

Film Gösteriminin Amacı: 

Çocuk için ailenin önemi, koruma ihtiyacı olan çocukların fark edilmesi, ailelerle çalışmanın önemini 
hatırlamak.

Film Gösterimi: Pişmanlık ve Yalnızlık

SSÇ’nin kolluktaki konumu

 

 

 

 

 
• SSÇ’nin ifadesi kolluk tarafından alınamaz. 
• Yer gösterme işlemi, niteliği itibarıyla ifade alma 

işlemi olduğundan kolluk tarafından 
yaptırılamaz.  

  

14 

Slayt No: 14

Öğrenme Hedefi: Çocuğun ifadesinin alınması sırasında SÇG 
bulundurulmasının önemini ve gereğini bilmek

Suça Sürüklenen Çocuğun (SSÇ) Kolluktaki Konumu /İfadesinin Alınması

Çocuk adalet sistemine giren bir çocuktan ifade alınırken mutlaka müdafisinin yanında olmasının sağ-
lanması gerekir. Müdafi çocuğa hukuki yardımda bulunmakla yükümlüdür. Müdafi bu yükümlülüğünü 
yerine getirirken, çocuğun hakları ile ilgili ve çocuğun ihtiyaç duyduğu bilgiyi vermelidir. Bir yetişkinin 
bile anlamakta zorlanacağı bu hakların çocuk tarafından tam olarak öğrenilmesi ve kullanılması çoğu 
kez mümkün değildir. Özellikle, ağır nitelikte suç işleyen, işlediği suç veya gözaltına alınma nedeniyle 
süreçten olumsuz bir biçimde etkilenmiş bir çocuğun haklarını tam olarak anlayabilmesi mümkün gö-
rünmemektedir. 

ÇKK’nın 16/2 maddesi, çocuğun ifadesinin alınması ve çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında, ço-
cuğun yanında SÇG bulundurulabileceğini hükme bağlamıştır. Maddede de yazılı olduğu üzere, suça 
sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması veya maruz kaldığı diğer işlemler sırasında SÇG bulundurulma-
sı bir zorunluluk değildir. İşlemi yapacak çocuk adalet sistemi çalışanı (soruşturma aşamasında özel-
likle Cumhuriyet savcısı) çocuğun böyle bir uzmanın yardımından yararlanma ihtiyacını fark etmeli ve 
SÇG’nin çocuğun müdafii ile birlikte çalışmasını sağlamalıdır. 

Okuyunuz: SÇG’nin görev ve sorumlulukları bölümü, çocukla iletişim bölümü, güçlenme yaklaşımına 
göre çocukla çalışma bölümü, kurum/kuruluşlar arası koordinasyon bölümü
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SÜRE: 15 Dk.

ÇOCUĞUN İFADESİNİN ALINMASI (SÇG kolaylaştırıcı tarafından yapılmalıdır)

•	 Gruptan bir kişi suça sürüklenen çocuk, iki kişi polis, bir kişi savcı, bir kişi SÇG rolünü can-
landırmak için seçilir. Bu seçim gönüllü olan katılımcılara da bırakılabilir. SSÇ’nin ifadesinin 
alınacağı adliye katı canlandırılır.

•	 SSÇ’ye daha önce adliye ile ilişkisi olmadığı ve ilk defa ifadesinin alınacağı söylenir.
•	 Polislerin, SSÇ’yi koridordan getirip ifadesini aldırmak üzere savcıya götürmeleri istenir.
•	 Bu arada savcıya, polisler geldiğinde çocuğu SÇG ile görüştürüp görüştürmediklerini sorar 

ve çocuğu önce SÇG ile görüştürmelerini söyler.
•	 Polisler savcının sözleri üzerine çocuğu SÇG’nin odasına götürürler.
•	 SÇG, çocukla görüşüp onu ifadeye hazırlar (Bu uygulama çok yaygın olmadığı için SÇG’nin 

ifade hazırlığı sırasında çocuğa içinde bulunduğu süreç hakkında bilgi vermesi, çocuğun 
temel ihtiyaçları olup olmadığını öğrenmesi ve çocuğa haklarını bildirmesi yönünde destek 
verilir).

•	 Birlikte savcının odasına geçerler.
•	 Savcı ifadeyi almaya başlarken canlandırma sonlandırılır.
•	 Canlandırma sonunda önce çocuğa aşama aşama –başka bir ifadeyle koridorda yürüyüp, 

savcının kapısına gelişi, oradan SÇG’ye götürülüşü, SÇG ile görüşmesi, savcıya gelişi vb.- ne 
hissettiği (mutlaka duygu üzerinde durulmalıdır, düşünce daha sonra alınabilir) sorulur. 
Sonra diğer katılımcılara ve büyük gruba böyle bir ortamda bulunan çocuğun ne hissettiği 
sorulur. 

•	 Önce çocuğa, polis, savcı ve SÇG rolündeki katılımcılara, sonra gruba çocuğun ihtiyaçları 
ve ne yapılsa daha iyi hissedeceği sorulur.

•	 Yanıtlardan sonra vakanın 4. adımına geçileceği söylenir.
•	 Canlandırmaya katılanların girdikleri rolden çıkmaları söylenir. 
•	 Canlandırmaya katılanlara ve gruba teşekkür edilir.

CA
N

LA
N

D
IRM

A

 

4 
D ifadesinin alınması için Cumhuriyet 

savcısına getirilir ve Cumhuriyet savcısı 
tarafından ifadesi alınır. 

 

Suça Sürüklenen Çocuk Vakası 

15 

Slayt No: 15
Temel sorular
1. Vaka sunumundaki durum, çocuk adalet sisteminin hangi temel 
sürecinde/ aşamasında gerçekleşmektedir?
2. İfade sırasında kimler bulunabilir?
3. SÇG’nin bu aşamada rolü nedir?
4. SÇG’nin müdafii ile ilişkisi nasıl olmalıdır?

Suça Sürüklenen Çocuk Vakası
 

 

16 

Slayt No: 16

İfade
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Açıklamalar 

İfade sırasında bulunabilecekler

 

 

 

 
• Çocuğun ana-babası veya vasisi çocuğun ifadesi 

alınırken hazır bulunabilir (YGİAY m.19/b-4). 
 

• SSÇ’nin ifadesinin alınması sırasında SÇG 
bulundurulabilir (ÇKK m.15/2). 
 

• İfade sırasında hazır bulunan SÇG’nin rol ve 
sorumlulukları bilinmeli ve uygulanmalıdır.  

  

17 

Slayt No: 17

Öğrenme Hedefi: İfade sırasında kimlerin bulunabileceğini bilmek

İfade Sırasında Bulunabilecekler

YGİAY m.19/b-4’e göre çocuğun ana-babası veya vasisi çocuğun ifadesi alınırken hazır bulunabilir. Ayrı-
ca SSÇ’nin ifadesinin alınması sırasında SÇG bulundurulabilir (ÇKK m.15/2).

Okuyunuz: Suça sürüklenen çocuk soruşturma evresi bölümü, SÇG nin rol ve sorumlulukları bölümü 

Sosyal Çalışma Görevlisi (SÇG)

 

 

 

 
• 5395 sayılı ÇKK m. (6327 S.K ile değ.) 3/1-e 
• ÇKKY m. 4/2-f 
• Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, 

sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve 
tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında 
eğitim veren kurumlardan mezun meslek 
mensupları 
                

18 

Slayt No: 18

Öğrenme Hedefi: Sosyal çalışma görevlisi tanımının yasal dayanak-
larını ve hangi meslek gruplarının SÇG olabileceğini bilmek 

Sosyal Çalışma Görevlisi

Sosyal çalışma görevlisi 5395 sayılı ÇKK m. (6327 S.K ile değ.) 3/1-e ve ÇKKY m. 4/2-f bendinde tanım-
lanmaktadır. Buna göre psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğret-
menlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek 
mensupları sosyal çalışma görevlisi kadrosuna atanabilmektedirler.

Okuyunuz: Çocuk ve aile mahkemelerinde sosyal çalışma görevlisinin rol ve sorumlulukları bölümü

SÇG’in rolü 

 

 

 

a. Çocuğu ifade işlemine hazırlama (CMK m. 236/2) 
b. İfade veya işlemde hazır bulunma (CMK m. 236/2, 

ÇKK m. 15/2, ÇKK m. 22/2, ÇKK m. 34/1-b)  
c. Rapor hazırlama [(SİR, Velayet, Uyuşmazlık 

nedenleri), (ÇKK m. 7/2, m. 35)]  
d. Taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenleri hakkında 

çalışma yapma ve görüş bildirme (Aile Mah. K. m. 
5) 

e. Çocuğun teslimi sırasında görev alma (İİK. m. 25b)  
f. Hükmün veya KDTK infazında görev alma (ÇKK m. 

37)  
  19 

Slayt No: 19

Öğrenme Hedefi: Çocuğun ifadesi sırasında hazır bulunan SÇG’nin 
rol ve sorumluluklarını bilmek 
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Savcılık Aşamasında Sçg’nın Rol ve Sorumlulukları

ÇKK’nın 16/2 maddesine göre görevlendirilecek SÇG, müdafii ile birlikte çocukla görüşmeli, onu maruz 
kalacağı hukuki süreç ve hakları konusunda anlayabileceği bir dilde bilgilendirmelidir (ÇKKY m.19/1-b). 

SÇG’nin bu bilgilendirmeyi yapabilmesi için, çocukla uygun sayı ve sürede, görüşmenin amaç ve niteli-
ğine, çocuğun özellikle ve gereksinmelerine uygun olarak düzenlenmiş ortamda görüşme yapması ge-
reklidir. SÇG bilgilendirme sırasında kendi görev, yetki ve sorumluluklarını da açıkça belirtmelidir (ÇKKY 
m.18/1). 

SÇG, her aşamada olduğu gibi, çocuğun yararını gözetmeli, süreçten çocuğun en az düzeyde etkilen-
mesi konusunda çocuğun yanında olmalıdır. Yasal çerçevede yer alan rol ve sorumluluklarının farkın-
da olması kadar SÇG, mesleki etiğin getirdiği sorumluluklar temelinde çocuğun yararına düzenlemeler 
yapmalı, diğer profesyoneller ve kurumlarla işbirliği çabalarını harekete geçirmelidir.

Okuyunuz: SÇG’nin görev ve sorumlulukları bölümü, çocukla iletişim bölümü, güçlenme yaklaşımına 
göre çocukla çalışma bölümü, kurum/kuruluşlar arası koordinasyon bölümü

SÇG ve SSÇ’nin müdafii ile
arasındaki ilişki

 

 

 

• Çocuğa hukuki yardımda bulunmak için atanan 
müdafi ile çocuğun haklarının korunması için 
görevlendirilen SÇG tam bir uyum ve işbirliği 
içinde çalışmalıdır.  
 

• Hukuki yardımda bulunan müdafi, çocukla 
iletişim kurma, çocuğun ihtiyaçları konusunda 
yargı mercilerinden talepte bulunma 
konularında SÇG’nin kendisine sunacağı 
verilerden yararlanmalıdır. 

  
20 

Slayt No: 20

Öğrenme Hedefi: Suça sürüklenen çocuk için atanan müdafi ile gö-
revlendirilen SÇG arasındaki ilişkinin niteliğini bilmek ve bu ilişkiyi 
çocuk yararına sürdürebilmek

SSÇ’nin Müdafii ve SÇG Arasındaki İlişki

Suça sürüklenen çocuğa atanan müdafii ile çocuk için görevlendirilen SÇG’nin ortak noktası çocuğun 
üstün yararı kavramıdır. Çocuk adalet sistemi içinde yer alan bu iki görevli, adeta “çocuğun omuzların-
daki iki melek” gibidir. Her iki görevli, tüm süreç boyunca çocuğun, haklarının korunması, gelecekteki 
refahının sağlanması için uygun tedbirlerin alınması ve sürecin çocukta bırakacağı ikincil örselenmenin 
etkilerinin en aza indirilmesi konusunda işbirliği içinde çalışmalıdır. Bu işbirliğinin temini bakımından 
birbirlerinin rol ve sorumluluklarını bilmeli, bu sorumluluklarını yerine getirmede engelleyici değil, des-
tekleyici rol oynamaları gereklidir. Yukarıda ifade edildiği gibi çocuğun yararına bir süreç, SÇG ve diğer 
profesyonellerin (ve kurumların) işbirliği çabalarını gerektirir. Çocuğun toplumda üretken ve sağlıklı bir 
birey olması için, süreçte yaptırımın uygulanması boyutunun yanı sıra toplumla bütünleşme boyutunun 
(rehabilitasyon, çocuğun toplumla bütünleşme odağında ihtiyaçlarının karşılanması) da işlemesi gerek-
lidir. Toplumla bütünleşme sürecinde SÇG’ler, çocuk, toplum ve çocuk adalet sistemi arasında bir çeşit 
köprü işlevi görür. Bu açıdan süreç boyunca SÇG’lerin değişmeyi yaratan ve kolaylaştıran profesyonel-
ler olarak harekete geçirici rollerini yerine getirmesi çok önemlidir.

Okuyunuz: Çocuk adalet sisteminde işbirliği ve ekip çalışması bölümü
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Suça Sürüklenen Çocuk Vakası

 

5 
Cumhuriyet savcısı, ifadesinin ardından 

D’yi tutuklama istemiyle sulh ceza 
hakimine sevk eder. Sulh ceza hakimi D’yi 

kaçma şüphesi nedeniyle tutuklama 
kararı verir. 

 21 

Slayt No: 21
Temel sorular
1. Vaka sunumundaki durum, çocuk adalet sisteminin hangi temel 
sürecinde/ aşamasında gerçekleşmektedir?
2. Tutuklama öncesinde neler yapılabilirdi? Neler yapılmalıydı?
3. Neden tutuklama son çaredir?
4. Tutuklama yasağı nedir?
5. Tutuklama yerine ne yapılabilir?

Suça Sürüklenen Çocuk Vakası
 

 

22 

Slayt No: 22

Tutuklama

Açıklamalar

Tutuklama öncesi SİR

 

 

 

 
• Tutuklama gibi ağır bir tedbir kararı vermeden önce, 

çocuğun ihtiyaçlarını ve koşullarını  değerlendiren SİR 
düzenlenmelidir.  

• Bu aşamada düzenlenecek SİR tüm ayrıntıları 
içermeyebilir.  

• Çocuk 15 yaşından küçük ise, tutuklama kararı 
verebilmek için ceza sorumluluğunun bulunması 
gerektiğinden, tutuklama öncesi SİR düzenlenmesi 
bir zorunluluktur.  

• Bu durumda SİR daha ayrıntılı olmalı ve ceza 
sorumluluğunun bulunup bulunmadığı konusunda ön 
değerlendirme yapmaya imkan vermelidir. 

  23 

Slayt No: 23

Öğrenme Hedefi: Tutuklama kararı vermeden önce SÇG tarafından, 
çocuğun özellikleri, koşulları ve sosyal çevresi hakkında yapılan ön 
bulguları dikkate alabilmek

Tutuklama Öncesi SİR

SÇG’nin çocukla yapılan ön görüşme sonrasında oluşturacağı rapor; çocuğun suç davranışını bir so-
nuç olarak ele alan, suç davranışının nedenlerini çocuk ve çevresinin karşılanamayan ya da karşılan-
ması beklenen ihtiyaçları kapsamında değerlendiren, suçtan sonra çocuğun toplumda sağlıklı bir birey 
olarak yerini alması için nasıl bir müdahale yapılacağını öngören, savcı ve mahkemeye yol gösteren, 
onların karar vermelerine yardımcı olan raporlardır. Çocuk hakkında karar verilirken, çocuk hakkında 
alınacak her kararda söz konusu raporlardan yararlanılması, çocuğun yararı ve çocuğa uygun müdahale 
için hayatidir. 

SÇG, çocuğun suça sürüklenme nedenlerini, çocuğun ve çevresinin ihtiyaçları temelinde değerlendi-
rir. Suç davranışının, çevresindeki sistemlerin çocuğun ihtiyacını karşılayamamasının bir sonucu olduğu 
noktasından hareket eder. Bakış açısının ve müdahale çerçevesinin çocuğu ve çevresini içeren bir bü-
tünlüğü olması, çocuk ve çevresinin ihtiyaçlarına odaklanması beklenir.

Okuyunuz: Sosyal inceleme raporu bölümü, tutuklama bölümü, adli kontrol bölümü
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Tutuklamanın son çare olması

 

 

 

 
•  Tutuklama tedbirine başvurma son çare 

olmalıdır. 
 

 
 
• Çocuk söz konusu olduğunda, tutuklama dan 

elde edilecek yarar ile meydana gelecek zararın 
oranlı olmasını hükme bağlayan orantılılık ilkesi 
daha çok dikkate alınmalıdır. 

 
  

X 

24 

Slayt No: 24

Öğrenme Hedefi: Tutuklamanın çocuklar bakımından son çare 
olarak başvurulması gerektiğini ve tutuklamanın çocuk üzerindeki 
olumsuz etkilerini bilmek

Tutuklamanın Son Çare Olması

Uluslararası çocuk hakları belgeleri ve ÇKK gibi ulusal çocuk mevzuatı suça sürüklenen çocuklar hak-
kında tutuklama gibi özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak başvurulmasını 
ilke olarak kabul eder. Çünkü tutuklama gibi özgürlüğü kısıtlayıcı tedbir veya cezalar, kapalı kurumların 
yapıları içinde doğal olarak oluşan hiyerarşiden dolayı çocukların şiddet mağduru olma risklerini arttırır. 
Bunun yanı sıra, çocuklar eğitim çağında olduğunda, tutuklanmaları devam eden eğitim sürecini çoğu 
kez olumsuz şekilde etkiler. Bu nedenle çocukların özgürlükleri kısıtlanmadan toplumla bütünleşmele-
rine yönelik seçenekler öncelikle değerlendirilmelidir. 

Okuyunuz: Çocuk adalet sistemine hakim olan temel ilkeler ve SSÇ soruşturma evresi bölümü

Tutuklama yasağı

 

 

 

• Sadece adlî para cezasını gerektiren veya hapis 
cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan 
suçlarda tutuklama kararı verilemez (CMK m. 
100/4).  

X 
 

  

• 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst 
sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını 
gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı 
verilemez (ÇKK m.23/1).  

25 

Slayt No: 25

Öğrenme Hedefi: Suça sürüklenen çocuklara yönelik tutuklama 
yasağının kapsamını bilmek

Tutuklama Yasağı

CMK’nın 100/4 maddesi uyarınca sadece adli para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı iki 
yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez. Yine, ÇKK’nın 21. maddesi uyarınca,15 yaşını 
doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerden dolayı 
tutuklama kararı verilemez. Bu gibi hallerde, adli kontrol kararı verilebilir. 

Okuyunuz: SSÇ soruşturma evresi bölümü



62 Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı Kolaylaştırıcılar için Vaka Temelli Eğitim Kitabı

Adli kontrol 

 

 

 

• Tutuklamanın yaratacağı olumsuz sonuçları 
gidermek için adli kontrol tedbirleri 
uygulanmalıdır.  
 

• Tutuklama kararı vermek için, adli kontrol 
tedbirlerinin neden uygulanmadığının gerekçesi 
ortaya konulmalıdır.  
 

• Çocuklar hakkında CMK 109/3. maddesinde 
sayılanların yanı sıra, ÇKK 20. maddesinde yer 
alan adli kontrol tedbirleri de uygulanabilir. 

 
26 

Slayt No: 26

Öğrenme Hedefi: Çocuk hakkında tutuklama veya adli kontrol 
kararı verecek merciiyi ve adli kontrol tedbirleri ile çocuğa özgü 
adli kontrol tedbirlerini bilmek

Adli Kontrol

Çocuk hakkında tutuklama kararı verme görevi, soruşturma aşamasında sulh ceza hakimine, kovuştur-
ma aşamasında ise davayı gören mahkemeye aittir. 

Adli kontrole ilişkin CMK hükümlerini yanı sıra ÇKK hükümleri de dikkate alınmalıdır. ÇKK’nın 20. mad-
desi, çocuklara özgü adli kontrol tedbirleri düzenlemiştir. Bu maddede yer alan tedbirler, CMK’nın 109. 
maddesinde sayılan adli kontrol tedbirlere ek olarak öngörülmüştür. 

Okuyunuz: Tutuklama ve adli kontrol bölümü

 Tutuklama kararına karşı 
kanun yolu

 

 

 

• Tutuklama kararına karşı gidilebilecek olan itiraz 
yoluna ilişkin usul ve süre, çocuğa 
anlayabileceği dilde anlatılmalıdır.  
 

• Çocuğun müdafii, tutuklama kararına karşı itiraz 
kanun yoluna başvurmalıdır.  

 

27 

Slayt No: 27

Öğrenme Hedefi: Tutuklama kararına karşı gidilecek kanun 
yollarını bilmek ve bu yolları çocuğa anlayabileceği şekilde 
anlatabilmek

Tutuklama Kararına Karşı Kanun Yolları

Tutuklama kararı verildikten sonra, yapılacak işlemlerin ne olduğu, özellikle itiraz hakkının bulunduğu, 
itirazın nasıl ve hangi sürede yapılacağı hususlarında çocuğun bilgilendirilmesi gereklidir. Çocuk, ma-
ruz kalacağı hukuk sürecini çoğu kez anlayamaz. Müdafiinin yapacağı hukuki açıklamayı da yeterince 
kavraması beklenmemelidir. Bu nedenle, çocuğun itiraz hakkı konusunda bilgilendirilmesinde SÇG’nin 
desteği alınmalıdır. SÇG’nin çocuğun gelişim özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çocuk ile kuracağı 
iletişim bu süreci kolaylaştıracaktır.

Okuyunuz: Kanun yolları, çocukla iletişim bölümü, çocuğun gelişimi bölümü, SÇG’nin görevleri bö-
lümü

Suça Sürüklenen Çocuk Vakası

 

6 
D tutukevine gönderilir. 

 

28 

Slayt No: 28
Temel sorular
1. Vaka sunumundaki durum, çocuk adalet sisteminin hangi temel 
sürecinde/ aşamasında gerçekleşmektedir?
2. Çocuğun tutulduğu kurum nasıl olmalıdır?
3. Yargılaması devam eden çocukla ilgili olarak mahkeme ve kurum 
arasındaki iletişim nasıl kurulmalıdır?
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Suça Sürüklenen Çocuk Vakası
 

 

29 

Slayt No: 29

Tutukevi

Açıklamalar

Tutukevinde ayrı tutma

 

 

 

• Tutuklanan çocuk, çocuklara özgü tutukevinde 
(çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumu) 
tutulmalıdır.  
 

• Bu mümkün değilse, yetişkinlerin bulunduğu 
tutukevinde yetişkinlerden ayrı yerde 
tutulmalıdır.  

 

30 

Slayt No: 30

Öğrenme Hedefi: Çocuğun tutukevinde yetişkinlerden ayrı yerde 
tutulması gerektiğini bilmek 

Tutukevinde Ayrı Tutma

Özel gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçları nedeniyle, ayrıca hak arama mekanizmalarına erişim konusunda 
yetişkinlere oranla daha fazla engelleri olan çocukların güçlerini kötüye kullanabilecek yetişkinlerle bir 
arada olmaları sayısız olumsuzluklar yaratır. Ayrıca diğer bir taraftan çocukların gelişimsel özellikleri 
nedeniyle çevrelerindeki olumsuz örnek oluşturabilecek yetişkinleri rol model olarak alma eğilimleri, 
onların toplumla bütünleşme süreçlerini olumsuz etkileyebilir. Çocuk adalet sistemi, çocukların ihtiyaç-
ları ve gelişimsel özellikleri açısından yetişkinlerden farklı bireyler olduğu felsefesine dayanır. Yetişkin-
lerle aynı ortamda bulunmaları toplumla bütünleşme sürecinde yeni sorunlar yaratabilir (olumsuz rol 
model, çocuğun yetişkinler tarafından istismarı vb.). 

Okuyunuz: Çocuk adalet sistemine hakim olan ilkeler bölümü, tutuklama bölümü

SÇG-psiko-sosyal servis ilişkisi

 

 

 

• Çocukla ilgilenen sosyal çalışma görevlisi, 
mümkün olduğu ölçüde çocuğun bulunduğu 
ceza infaz kurumundaki psiko-sosyal servis 
görevlileri ile iletişim içerisinde olmalı ve bu 
iletişimi raporlamalıdır. 
 

• Bu ilişkinin temel amacı, çocuğun tutukluluk 
sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlarının tespiti, 
tutukevinde gösterdiği gelişimin izlenmesi ve 
tutukluluğun gözden geçirilmesi sürecinde 
hâkimin gelişmelerden haberdar edilmesidir. 

 31 

Slayt No: 31

Öğrenme Hedefi: Tutuklu yargılama sürecinde SÇG ve çocuğun 
bulunduğu ceza infaz kurumundaki psiko-sosyal servis görevlileri 
arasındaki ilişkinin önemi.

SÇG - Psiko-Sosyal Servis İlişkisi

Çocuk odaklı ve bütüncül bir yaklaşım için SÇG’nin çocuğun tutukluluk sürecini izlemesi gerekmektedir. 
Bu nedenle bir çocuk tutuklu yargılandığında, SÇG ile çocuğun bulunduğu ceza infaz kurumundaki psi-
ko-sosyal servis görevlileri arasında iletişim güçlü olmalıdır. SÇG, çocuğun tutukluluk sürecinde ortaya 
çıkan ihtiyaçlarını tespit etmeli, tutukevinde gösterdiği gelişimi izlemeli ve tutukluluğun gözden geçiril-
mesi sürecinde hâkimi gelişmelerden haberdar etmelidir.
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Okuyunuz: SÇG’nın yetki ve sorumlulukları bölümü

Suça Sürüklenen Çocuk Vakası
 

7 
Cumhuriyet savcılığı tarafından çocuk 

hakkında sosyal inceleme raporu 
düzenlemesi amacıyla bir sosyal çalışma 

görevlisi görevlendirilir ve ayrıca adli 
psikiyatrik inceleme için adli tıp 

kurumuna sevk kararı verilir. 

 32 

Slayt No: 32
Temel sorular
1. Vaka sunumundaki durum, çocuk adalet sisteminin hangi temel 
sürecinde/ aşamasında gerçekleşmektedir?
2. SİR neden gereklidir?
3. SİR’in asgari standartları nelerdir?
4. Ceza sorumluluğunun tespitine etkisi nedir?

Suça Sürüklenen Çocuk Vakası
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Slayt No: 33

Delil toplama

Açıklamalar

SİR’in önemi ve gerekliliği

 

 

 

SİR, çocuk adalet sisteminin temel amacı olan 
çocuğun toplumda sağlıklı bir birey olarak yerini 
alması açısından;  
• çocuğun ihtiyaçlarını ve suça yönelme 

nedenlerini açıklayan,  
• bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması 

gerekli düzenlemelere yol gösteren, 
• mahkemelerle toplum arasında bir çeşit köprü 

olan en önemli belgelerdir. 
SİR’ler suça sürüklenen çocuğun kendini ifade 
etmesine olanak tanıyan belgelerdir.   

 34 

SİR’in önemi ve gerekliliği

 

 

 

• SİR, çocuğa özgü ve  aynı zamanda cezalandırmayı 
değil çocuğun ihtiyaçlarını  karşılamayı amaçlayan 
bir yargılamayı mümkün kılar.  
 

• ÇKK 35. maddesi uyarınca SİR düzenlenmemiş ise 
bunun gerekçesi ortaya konulmalıdır.  
 

• Çocuk 15 yaşından küçük ise, ceza sorumluluğunun 
bulunup bulunmadığının tespitinde SİR 
düzenlenmesi (ÇKKY m.20/2) ve karar verilirken 
SİR’in göz önünde bulundurulması (ÇKK m.35) 
zorunludur. 

 35 

Slayt No: 34 - 35

Öğrenme Hedefi: SİR’in 
gerekliliğinin ve öneminin 
farkında olmak

SİR’in Önemi ve Gerekliliği

Çocuk adalet sisteminin belkemiği olan sosyal inceleme raporları, çocuk adalet sistemi içindeki çocu-
ğun bireysel ve toplumsal gereksinmelerinin değerlendirildiği ve böylece çocuğun bireyselleştirildiği ra-
porlardır. SİR, hem çocuğun suça sürüklenme ve/veya korunma ihtiyacı içinde olmasının nedenlerini ve 
gereksinmelerini tanımlama hem de çocuğun gereksinim duyduğu hizmetleri belirleme ve geliştirme 
açısından önem taşır. Bu nedenle SİR suça sürüklenen çocuk ve çevresiyle nasıl çalışılması gerektiğini 
içeren “bireysel müdahale planına” temel oluşturur. 

Çocuk adalet sistemini, genel adalet sisteminden ayıran en belirgin fark bu raporlardır. SİR olmayan bir 
yargılamanın, çocuk adalet sisteminin yargılaması olduğunu söylemek son derece güçtür. 

Okuyunuz: Sosyal inceleme raporu bölümü
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Film Gösteriminin Amacı: 

1. Çocuğu tanımak, güçlü yanlarını bulmak ve sorununu gidermesi için alternatif yollar önere-
bilmek, her bir çocuğun ihtiyaçlarına uygun alternatif yollar önerebilmek

2. Çocuğun suçla tanışmasının ardından yaşadıklarının onun yaşamında olumlu değişiklikler yarat-
ma için olanak olabilmesi, suça yönelen çocuklara karşı önyargılı olmamak gerektiği

Film Gösterimi: (1) KO, (2) Hayat Bir Oyun Değildir.

SİR’in asgari standartları

 
• Çocuğun ihtiyaçlarını ve koşullarını anlamak  

açısından ev ve çevre ziyareti mutlaka 
yapılmalıdır.  
 

• Aksi halde sınırlı bir veri ve gözlem ile söz 
konusu değerlendirme yapılacağı için, çocuğun 
toplumla bütünleşme çabalarına SİR’in 
getireceği katkı da sınırlı olacaktır. 

 
 

37 

SİR’in asgari standartları

• SİR  bütüncül bir bakış açısı ile çocuğu “çevresi içinde” 
ele alır. Bu bakış açısı, çocuk ve çevresinin ihtiyaçlarını 
ve koşullarını anlamak için kapsamlı değerlendirmeyi 
gerektirir. Değerlendirmenin niteliği  bilgi toplama 
yolları ve kaynakları ile yakından ilgilidir.  

• Çocuğu çevresi içinde anlamak ve değerlendirmek, 
çocuğun yanı sıra çevresinden de (aile, komşu, okul 
yaşamı vb.) bilgi toplamak ve  gözlem yapmak ile  
mümkündür. 

• Bu gözlemler çocuğun ilişkileri, davranışları, koşulları 
vb. içerir.  

 36 

SİR’in asgari standartları

Çocuk, ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığı 
konusunda karar verilmesi gereken yaşta ise, SİR ve 
adli psikiyatrik değerlendirme raporu 
hazırlanmalıdır.  

 
 
 

Bu raporların içereceği asgari standartlar, çalışma 
kitabında ve “Ceza  Sorumluğunun 
Değerlendirilmesi Rehberi”nde ortaya konulmuştur. 
Raporların içeriğinin bunlara uygun olması gerekir. 
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Slayt No: 36 - 37 - 38

Öğrenme Hedefi: SİR’in asgari standartlarını bilmek ve SİR hazırlama bilgi ve becerisine sahip olmak

SİR’in Asgari Standartları

SİR, bilgi toplama, bu bilgileri değerlendirme ve müdahale planı bölümlerinden oluşur. SİR’in hazırlan-
masında en önemli iş bilgi toplamadır. Suça sürüklenen çocuğun kendisi ve çevresi (ailesi, okul, sağlığı, 
vb.) hakkında bilgi toplama ile işe başlanır. Bunun için çocuk ve çevresi ile görüşülmelidir (gerekli ise 
gizlilik ilkesini de göz önünde bulundurarak okul ve diğer çevresi ile görüşmeler yoluyla bilgi toplanma-
lıdır). Ev ve çevre ziyaretleri bilgi toplamada çok önemlidir. Bu ziyaretler, çocuğun koşullarını anlama 
ve çocuğun yaşadığı çevredeki ilişkilerini gözlemleme olanağı sağlar. Bilgi toplama yolları ve kaynakları 
yapılacak değerlendirmeye dayanak olacaktır ve raporda ayrıntılarıyla verilmelidir. 

Mahkeme dosyası, polis tutanakları, adli raporlar vb. belgeler çocukla ilgili bilgi toplamada diğer veri 
kaynaklarını oluşturur. Elde edilen bilgiler daha ileri değerlendirmeleri gerektiriyorsa (örneğin psikiyat-
rik değerlendirme) mahkeme ile iletişime geçilerek bu bilgilere ulaşılmaya çalışılmalı, elde edilen bilgiler 
SİR’de yer almalıdır. 

Çocuk, ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığı konusunda karar verilmesi gereken yaşta ise, SİR 
ve adli psikiyatrik değerlendirme raporu hazırlanmalıdır. 

Bu raporların içereceği asgari standartlar, çalışma kitabında ve “Ceza Sorumluğunun Değerlendirilmesi 
Rehberinde” ortaya konulmuştur. Raporların içeriğinin bunlara uygun olması gerekir.

Okuyunuz: Sosyal inceleme raporu bölümü
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Ceza Sorumluluğu

 

 

 

Ceza Sorumluluğu Açısından Çocuklar 

12 Yaşından 
(duyma-konuşma 
engelli ise 15’ten) 

Küçük Çocuklar 12-15 yaş duyma-
konuşma engelli ise 
15-18) arasındaki 

çocuklar 

15-18 yaş (duyma-
konuşma engelli ise 
18-21) arasındaki 

çocuklar 

Ceza  ehliyeti 
araştırması 

yapılır

Çocuğa özgü 
güv. tedbiri

Ceza / tedbir 
+denetim

SİR
Ve

Adli Rapor

39 

Slayt No: 39

Öğrenme Hedefi: Ceza sorumluluğunu belirlemenin esas ve 
usullerini bilmek

Ceza Sorumluluğunun Belirlenmesi

Çocukların ceza sorumluluğunun tespiti çocuk adalet sisteminin en önemli konularındandır. Ceza so-
rumluğunun değerlendirilmesinde, çocuğun gelişimsel dönem özelliklerinin, bireysel ve çevresel (aile, 
kültür, oturulan çevre vb.) özelliklerinin ve koşullarının etkileri önemle dikkate alınmalıdır. 

Türkiye’de çocukların ceza sorumluğunun başlangıcı konusunda asgari yaş sınırı 12 olarak kabul edilmiş-
tir. Bu yaş sınırı sağır ve dilsiz çocuklar bakımından 15’dir. Bu nedenle; 12 yaşından küçük bir çocuğun 
(veya 15 yaşından küçük sağır ve dilsizin) ceza sorumluluğunun var olup olmadığı araştırılmaz. 

12 yaşını doldurmuş olmakla birlikte 15 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğunun var 
olup olmadığı hususunun tespiti yargılamayı yapacak mahkemeye aittir (TCK m. 31/2). 15 yaşını dol-
durmuş olmakla birlikte 18 yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler de aynı kurala tabidir (TCK m. 
33/1). Mahkeme bu görevini yaparken çocuğun ceza sorumluluğunun tespiti hususu uzmanlık ve özel 
bilgiyi gerektiren bir konu olduğundan bilirkişi görüşüne başvuracak, kararını da bilirkişinin görüşüne 
dayandıracaktır. Hakim, kararını verirken göz önüne almak zorunda olduğu (ÇKK m.35) sosyal inceleme 
raporunu, görevlendireceği sosyal çalışma görevlisinden ister. 

Çocuğun ceza sorumluluğunun tespiti için adli psikiyatrik değerlendirmesinin de yapılması gerekebilir. 
Adli psikiyatrik değerlendirme raporu, adli tıp kurumundan veya üniversitelerin adli tıp anabilim dalla-
rından istenebilir (Adli Tıp Kurumu Kanunu m.31). 

Okuyunuz: Ceza sorumluğu bölümü, sosyal inceleme raporu bölümü

Film Gösteriminin Amacı: 

1. Çocuğun ceza sorumluluğu, eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarının farkında olup olmadığı ve 
çocuklara uygulanan yaptırımların orantılılığı üzerine düşünmek 

2. Ceza sorumluluğunda davranışlarını yönlendirme yeteneği, çocuğun gözünden suça yönelme 
nedenleri, ailenin müdahalesinin önemi hakkında konuşmak

Film Gösterimi: (1) İki Telefon, (2) Eli Kolu Bağlı

Suça Sürüklenen Çocuk Vakası

 

8 
Cumhuriyet savcısınca D hakkında 

iddianame düzenlenir. Çocuk ağır ceza 
mahkemesi, iddianamenin kabulü kararı 

vererek duruşma hazırlığı yapar. 
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Slayt No: 40

Temel sorular
1. Vaka sunumundaki durum, çocuk adalet sisteminin hangi temel 
sürecinde/ aşamasında gerçekleşmektedir?
2. İyi bir duruşma hazırlığı nasıl olmalıdır?
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Suça Sürüklenen Çocuk Vakası
 

 

41 

Slayt No: 41

İddianame
İddianamenin kabulü
Duruşma hazırlığı

Açıklamalar

Duruşma hazırlığının önemi

• Çocuk hakkındaki yargılamanın;  
hızlı, adil ve etkin yapılması önemli ve 
gereklidir. 
 
 
Yargılamanın hızlı yapılması için  
• iyi bir duruşma hazırlığı yapılmalı, 
• yargılamanın tek celsede bitirilmesi 

hedeflenmelidir.  
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Slayt No: 42

Öğrenme Hedefi: İyi bir duruşma hazırlığı yaparak çocuk hakkındaki 
yargılamanın tek celsede bitirilmesini sağlamak

Duruşma Hazırlığının Önemi

Ceza yargılamasının hedefi tek celsede yargılamayı tamamlamaktır. Duruşma hazırlığının bu amaca 
uygun olması gerekir. Çağrılması gereken tüm kişiler güncel adreslerinden usulüne uygun şekilde çağ-
rılmalıdır. Temin edilmesi gereken delil var ise bu deliller istenmelidir. Soruşturma aşamasında SİR alın-
mamış ise veya alınan rapor yetersiz ise yeni ve ayrıntılı bir rapor alınması için gerekli görevlendirme 
yapılmalıdır. 

Okuyunuz: Duruşma hazırlığı evresi bölümü

Suça Sürüklenen Çocuk Vakası
 

9 
Duruşma açılır, kapalılık kararı verilir.  

Yaşı nedeniyle hakkında ayrı kovuşturma 
yapılan E ile D hakkındaki davanın 

birleştirilmesinin uygun olacağı 
düşünülür. Ancak E’yi yargılayan genel 
mahkeme aynı görüşte olmadığı için 

davalar birleştirilmez. 
 43 

Slayt No: 43

Temel sorular
1. Vaka sunumundaki durum, çocuk adalet sisteminin hangi temel 
sürecinde/ aşamasında gerçekleşmektedir?
2. Çocuğa özgü duruşmanın özellikleri nelerdir?
3. Çocuklara özgü duruşma neden kapalı yapılır?
4. Kapalı duruşmada kimler bulunabilir?

5. Kapalılık kararı neyi kapsar?
6. Çocuğun yargılaması yetişkin yargılaması ile birleştirilebilir mi?
7. Duruşmada SÇG’nin görevi nedir?
8. Çocuk bütün duruşmalara katılmak zorunda mıdır?
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Suça Sürüklenen Çocuk Vakası
 

 

44 

Slayt No: 44

Duruşma

Açıklamalar

Yargılamanın kapalı yapılması

• SSÇ hakkındaki yargılama kapalı yapılmalıdır.  
• Çocuk yargılama sırasında 18 yaşını 

doldurmuş ise, yargılama açık hale getirilir.  
• Tüm yargılama boyunca çocuğun kimliği gizli 

tutulmalıdır.  
• Yapılacak işlemlerde çocuğun kimliğinin gizli 

tutulmasına, çocuğun kimliğinin yargılama 
dışındaki kişilerle paylaşılmamasına özen 
gösterilmelidir.  
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Slayt No: 45

Öğrenme Hedefi: Çocuğun kimliğinin gizli tutulmasının önemini 
bilmek

Yargılamanın Kapalı Yapılması

Sanığın lekelenmeme (etiketlenmeme) hakkı, söz konusu çocuk olduğunda daha da önem kazanır. Ço-
cuğun bir suç nedeniyle soruşturma veya kovuşturmaya tabi tutulduğunun bilinmesi onun geleceği ba-
kımından olumsuz etki ve sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, çocukla ilgili yapılan adli işlemlerde gizliliğe 
önem verilmeli, elde edilen bilgiler amacı dışında kullanılmamalıdır. 

Yargılama sırasında da, çocuğun kimliğinin gizli tutulmasına önem verilmelidir. Duruşma salonlarının 
girişine asılan listelerde çocuğun açık kimliğinin yazılı olmamasına dikkat edilmelidir. Hazırlanan sosyal 
inceleme raporlarının gizliliğine önem verilmeli, bu raporlar çocuğun yararı dışında kullanılmamalıdır. 

Gizlilik, SÇG için en önemli etik ilkelerdendir. Gizlilik konusunda, çocukla ilgili resmi kayıt ve raporların 
kimlerle ne kadar paylaşılacağı, SİR hazırlama sürecinde çocuğun hangi çevresinden ne kadar bilgi top-
lanacağı, bu bilgilerin ne kadarının kimlerle paylaşılacağı ilk akla gelen konulardır. Gizlilik ilkesi, çocuğun 
ve yakın çevresinin suçtan sonraki yaşamının niteliğini de belirleyici bir rol oynar. SÇG çocuğun yararı 
için gizlilik ilkesine uygun bir davranış ve tutum sergilemelidir.

Okuyunuz: Duruşma bölümü

Kapalı duruşmada hazır 
bulunabilecekler
• Kapalı duruşmada; hükme katılacak hakimler, 

Cumhuriyet savcısının bulunması gereken 
mahkemelerde Cumhuriyet savcısı, SSÇ, çocuğun 
müdafii, sosyal çalışma görevlisi, çocuğun kanuni 
temsilcisi, mağdur/müşteki ve vekili ve zabıt katibi 
ile mahkemede staj yapanlar hazır bulunabilir.  
 

• Kapalı duruşmada mahkeme, bazı kişilerin hazır 
bulunmasına izin verebilir (CMK m.187/1).  
 

• Kapalı duruşmanın içeriği hiçbir iletişim aracıyla 
yayımlanamaz (CMK m.187/2). 

 46 

Slayt No: 46

Öğrenme Hedefi: Zorunlu kapalılık ve kapalı duruşmada hazır 
bulanabilecek kişileri bilmek 
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Kapalı Duruşmada Hazır Bulunabilecekler

Suça sürüklenen çocuk 18 yaşını dolduruncaya yani yetişkin oluncaya kadar hakkındaki duruşma kapalı 
olarak yapılır. Çocuğun velisi, vasisi, mahkeme tarafından görevlendirilmiş sosyal çalışma görevlisi, ço-
cuğun bakımını üstlenen aile ve kurumda bakılıyor ise kurumun temsilcisi duruşmada hazır bulunabilir 
(ÇKK m. 22/1). Çocuğun kanuni temsilcisi, kapalı olarak yapılacak duruşmada hazır bulunabilir ve istemi 
üzerine dinlenebilir (CMK m. 155/1). 

SÇG, sürecin olumsuz etkisinden çocuğu korumak ve çocuğun haklarını savunmak amacı doğrultusun-
da sosyal destek sistemlerinin ve ilgili diğer kişilerin (bu konuda bir sakınca bulunmuyorsa) çocuğun 
yanında bulunma olanaklarını araştırmalı ve artırmalıdır. Bu konuda SÇG’nin, öncelikle kendisi temel 
sorumluluğa sahiptir.

Okuyunuz: Duruşma hazırlığı bölümü

Birleştirme

• Çocuk ile bir yetişkinin birlikte suç işlediği 
durumlarda soruşturma ve kovuşturma ayrı 
yapılır.  

• Davanın kovuşturma aşamasında birleştirilmesi 
gerekli ise, dava genel mahkemede birleştirilir 
(ÇKK m.17/3). 

• Bu kural çocuğu, çocuk adalet sistemi dışına 
çıkaracağından, birleştirme kararı vermede 
hassas olunmalıdır. 
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Slayt No: 47

Öğrenme Hedefi: Çocuk ve yetişkinin birlikte yargılanması 
konusundaki usul ve sakıncaları bilmek

Birleştirme

Çocukların yetişkinlerle birlikte yargılanması onların özel durumlarının gözden kaçırılmasına yol aça-
bilir. ÇKK’nın 17. maddesi uyarınca, çocukla yetişkinin birlikte işlediği iddia edilen suça ilişkin davaların 
birleştirilmesi gerektiğinde, dava yetişkinin davasına bakan genel mahkemede birleştirilmektedir. Oysa 
özel yargılama usulüne tabi olan çocuktur ve yargılamanın buna göre yapılması gereklidir. Bu sakıncayı 
gidermek için, çocuk ile yetişkinin davası mümkün olduğu kadar birleştirilmeden sürdürülmelidir. 

Duruşmada SÇG bulundurma

 
Mahkeme veya hâkim,  
çocuğun sorgusu veya çocuk hakkındaki diğer 
işlemler sırasında  
çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi 
bulundurabilir (ÇKK m.22/2).  
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Slayt No: 48

Öğrenme Hedefi: Duruşma sırasında çocuğun yanında SÇG 
bulundurulmasının yararlarını bilmek

Duruşmada SÇG Bulundurma

Duruşma süreci, yargılamanın tüm tarafları bakımından örseleyicidir. Söz konusu çocuk olduğunda bu 
durum daha da belirgin hale gelir. SÇG’nin, çocuğun ve toplumun yararı doğrultusunda ikili bir rolü 
vardır. Bir başka deyişle hem çocuğun korunması hem de toplumun korunması (güvenliğinin sağlanma-
sı) açısından sorumluluğa sahiptir. Ancak, burada çocuğun yararı çok önemli ve önceliklidir. Duruşma 
öncesinde ve duruşma sırasında mağdur çocuğun ve suça sürüklenen çocuğun yanında SÇG bulundu-
rulması çocuğun endişe ve korkularının giderilmesi, kendini ifade etmesine olanak tanınması, çocuğun 
haklarının savunulması ve güven ortamının yaratılması bakımından çok önemli ve gereklidir.
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Okuyunuz: SÇG nin rol ve sorumlulukları bölümü, duruşma bölümü 

Çocuğun sorgusu sırasında diğer 
sanıkların çıkarılması

Sanığın yüzüne karşı suç ortaklarından birinin 
veya bir tanığın gerçeği söylemeyeceğinden 
endişe edilirse, 
• mahkeme, sorgu ve dinleme sırasında o 

sanığın mahkeme salonundan çıkarılmasına 
karar verebilir.  

• Sanık tekrar getirildiğinde, tutanaklar okunur 
ve gerektiğinde içeriği anlatılır (CMK m.200). 
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Slayt No: 49

Öğrenme Hedefi: Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması 
sırasında diğer sanıkların salondan çıkarılmasına ilişkin CMK’nin 
200. maddesi hükmünü bilmek ve uygulamak

Çocuğun İfadesinin Alınması Sırasında Diğer Sanıkların Çıkarılması

Çocuklar, maruz kaldıkları veya karıştıkları olayı başkalarının yanında açıklamada güçlük çekebilirler. 
ÇMK’nın 200. maddesi uyarınca, sanığın yüzüne karşı suç ortaklarından birinin veya bir tanığın gerçeği 
söylemeyeceğinden endişe edilirse, mahkeme, sorgu ve dinleme sırasında o sanığın mahkeme salonun-
dan çıkarılmasına karar verebilir. Sanık tekrar getirildiğinde, tutanaklar okunur ve gerektiğinde içeriği 
anlatılır. Çocuğun dinlenmesi sırasında bu kuralın uygulanması gerekebilir. Mahkeme böyle bir uygula-
ma yapmaya gerek olup olmadığı konusunda SÇG’nin de görüşünü almalıdır. Burada SÇG’nin çocuk ve 
durumu hakkında ayrıntılı bilgiye ve gözleme sahip olması çok önemlidir. SÇG, çocuğun bireyselliğinin 
sağlanması, çocuğun suç davranışı ve olayla ilgili bilgilerini yeterli bir biçimde değerlendirilmesi bakı-
mından önemli bir sorumluluğa sahiptir. 

Okuyunuz: Duruşma bölümü

Çocuğun duruşmadan vareste 
tutulması
• Çocuğun yargılama sürecinden olumsuz 

etkilenmesi en aza indirilmelidir.  
• Duruşmada hazır bulunma çocuğu örseleyici 

bir durumdur.  
Bu nedenle;  
• duruşmalarda hazır bulunan çocuk,  yararı 

gerektirdiği takdirde duruşma salonundan 
çıkarılabileceği gibi 

• sorgusu yapılmış çocuğun duruşmada hazır 
bulundurulmasına da gerek görülmeyebilir 
(ÇKK m.22/3).   
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Slayt No: 50

Öğrenme Hedefi: Çocuğun duruşmadan bağışık tutulmasına 
ilişkin kuralı bilmek ve uygulamak

Çocuğun Duruşmadan Vareste Tutulması

ÇKK’nun 22/3 maddesi uyarınca, duruşmalarda hazır bulunan çocuk, yararı gerektirdiği takdirde duruş-
ma salonundan çıkarılabileceği gibi sorgusu yapılmış çocuğun duruşmada hazır bulundurulmasına da 
gerek görülmeyebilir. Bu nedenle, çocuğun sonraki oturumlarda bulunması gerekmiyor ise, duruşma-
dan vareste tutulmalıdır.

Okuyunuz: Duruşma bölümü
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Suça Sürüklenen Çocuk Vakası

 

10 
Mahkeme yargılama sonunda D hakkında 
4 yıl 2 ay hapis cezasına ve tutukluluğun 

devamına hükmeder. 
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Slayt No: 51
Temel sorular
1. Vaka sunumundaki durum, çocuk adalet sisteminin hangi temel 
sürecinde/ aşamasında gerçekleşmektedir?
2. Çocuk için verilecek kararlarda neye dikkat edilmelidir?
3. Karar verirken SİR ne işe yarar?
4. Özgürlüğü kısıtlayıcı ceza neden son çare olmalıdır?

Suça Sürüklenen Çocuk Vakası
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Slayt No: 52

Karar

Açıklamalar

Tutukluluk halinin devamı

• Tutuklu olan çocuğun tutukluluk halinin devam 
edip etmeyeceğine ilişkin değerlendirmenin, 
onun çocuk olduğu dikkate alınarak yapılması 
gereklidir.  
 

• Kovuşturma aşamasında sorgusu tamamlanmış 
çocuğun tutukluluk halinin devamına karar 
verebilmek için gerekçelerin daha ayrıntılı ve 
yerinde olması, hapiste tutulmanın son çare 
olması ilkesine dikkat edilmesi gereklidir.  
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Slayt No: 53

Öğrenme Hedefi: Tutukluluğun devamının uygunluğunun 
tartışılması gerektiğini bilmek

Tutukluluk Halinin Sürdürülmesi

Tutuklu sanığın durumu her talep edildiğinde ve en geç 30 günlük sürelerde incelenir. Tutukluluk duru-
munun devam etmesine veya etmemesine ilişkin kararların yasada belirtilen şekilde gerekçeli olması 
gereklidir.

Okuyunuz: Tutuklama bölümü

Hapis cezasının son çare olması

 
• Çocuklar bakımından hapis cezası yaptırımına 

hükmetme son çare olmalıdır. 
 

• Hapis cezasına seçenek yaptırımların, erteleme 
ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
(HAGB) hükümlerinin uygulanması çocuk söz 
konusu olduğunda daha da önemlidir. 
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Slayt No: 54

Öğrenme Hedefi: Hapis cezasının son çare olması kuralını ve 
hapis cezasına seçenek yaptırımları bilmek ve uygulamak 



72 Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı Kolaylaştırıcılar için Vaka Temelli Eğitim Kitabı

Hapis Cezasının Son Çare Olması

Çocuğun üzerine atılı suçu işlediği sonucuna varıldığında, hapis cezası ile cezalandırılma son çare ol-
duğundan, verilen hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi veya ertelenmesi veya hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması çocuklar bakımından daha dikkatli şekilde uygulanmalıdır. Bugün, hap-
setmenin olumsuz etkileri bilimsel araştırmalarla açıkça ortaya konmuştur. SÇG çocuğun, ihtiyaçları-
nın ve çocuğa özgü bireysel müdahale planı seçeneklerine ilişkin önerilerinin mahkemeye aktarılması 
konusunda anahtar bir role sahiptir. Bu rolü yerine getirirken, SÇG’nin çocuğun yararını gözetmesi son 
derece önemlidir.

Okuyunuz: Kamu davasının sona ermesi bölümü, TCK’nın 50 ve 51.maddeleri ile CMK’nın 231.maddesi 

Film Gösteriminin Amacı: 

Özgürlüğü kısıtlamanın son çare olmasına ilişkin ilkenin hatırlanması ve çocukların gözünden 
hapis olmanın anlatımı

Film Gösterimi: İçeriye Bakış

Cezanın bireyselleştirilmesinde 
SİR’in kullanılması
     Çocuk hakkında ceza tayin edilirken, HAGB 

kararı verilirken, hapis cezası ertelenirken veya 
seçenek yaptırımlara çevrilirken;  
• kişilik özelliklerinin,  
• suç olayına yaklaşımının, 
• ileride suç işleme ihtimalinin ve  
• ihtiyaçlarının değerlendirilmesi gereklidir.  
Bu değerlendirme yapılırken, SİR ile ortaya 
konulan verilerden yararlanmak gereklidir. Zira, 
SİR’de bu sorulara cevap olabilecek pek çok veri 
bulunmaktadır.  
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Slayt No: 55

Öğrenme Hedefi: Cezanın bireyselleştirilmesinde SİR’i kullanmayı 
bilmek

Cezanın bireyselleştirilmesinde SİR’in kullanılması

Sosyal çalışma görevlisi, duruşmada çocuk hakkında sözlü veya yazılı açıklamalar yaparak, muhakeme-
ye “sosyo-pedagojik bir bakış açısı” ekler. Çocuk hakkında “koruyucu ve destekleyici bir tedbir” uygu-
lanması gerekip gerekmediğini inceler. İnceleme yaptığı çocuk hakkında mahkemeye görüş bildirerek, 
somut olaydaki çocuk hakkında “ceza muhakemesinin mecburiliği prensibinin istisnalarının” (diversi-
on) uygulanıp uygulanmayacağı hakkında bir kanaat bildirir.

Sosyal çalışma görevlisi, ceza muhakemesinin işleyişinde, yönlendirici etkilerde bulunur; muhakeme 
sonunda mahkemenin uygulanmasına karar verdiği tedbirlerin organize edilmesine katkıda bulunur, 
karara yardımcıdır, yol gösterir ve bunların yürütülmesini denetler.

Çocuğun üzerine atılı suça ilişkin olarak yapılan yargılama sonucunda, çocuğun suçu işlediği sonucuna 
varıldığında, çocuğun kişilik özelliklerine, suç sayılan fiillere yönelik bakışına, cezanın geleceği üzerin-
deki olası etkilerine göre cezanın bireyselleştirilmesi gerekir. TCK’nın 50, 51, 62; CMK’nın 231. maddele-
rinde düzenlenen bu hükümlerin uygulanabilmesi için çocuğun tanınması gerekir. İşte SİR çocuğu ta-
nıması ve ona uygun bir yaptırım belirlemesi gereken hakime yol gösterir. SİR, çocuğun, ihtiyaçlarının, 
koşullarının ve suç davranışına ilişkin faktörlerin bütüncül bir bakışla değerlendirilerek, çocuğa özgü 
bütüncül müdahale planının hazırlanmasında ve mahkemenin karar vermesinde yardımcı en önemli 
araçlardan biridir. SÇG görevini, mahkeme ile çocuk arasında; çocuk ile toplum arasında bir bağ kurul-
masındaki sorumluluğunun bilinci ile yerine getirir. 
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Okuyunuz: Sosyal inceleme raporu bölümü ve sosyal çalışma görevlisinin rol ve sorumlulukları bö-
lümü

Film Gösteriminin Amacı: 

1. Çocuğun işlediği suçun meydana getirdiği zararı fark etmesini sağlayacak tedbirlerin uygulan-
masının önemi, yaptırımların eğitsel yönü ve özelliklerinin önemini hatırlamak

2. Suça yönelen çocuğa güvenilmesi, ön yargılı olunmaması ve seçenek yaptırımların önemi üzer-
ine düşünmek

Film Gösterimi: (1) Cam Kırıkları, (2) İkinci Şans

Suça Sürüklenen Çocuk Vakası

 

11 
Çocuğun müdafii, tutukluluğun devamı 
kararına karşı, kararı veren mahkemeye 

itiraz, cezalandırma kararına karşı da 
Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunur. 
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Slayt No: 56

Suça Sürüklenen Çocuk Vakası
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Slayt No: 57

Kanun yolları
Yerine getirme
Denetim
…

Yapılan yargılama sonucunda, mağdurun bankta otururken yan tarafına 
bıraktığı çantanın çocuk tarafından bulunduğu yerden alındığı, bu fiil işle-
nirken çocuğun bıçak göstermediği ve mağdur ile hiç konuşmadığı ortaya çıksaydı, yargılama 
süreci ve sonuçlarında neler değişirdi? Tartışınız.

YA BÖYLE 
OLSAYDI! 

• Çocuğa duyarlı çocuk adalet sistemi çalışanı olmak nedir? Neyi değiştirir? 
• Yargıtay’da çocuklara ilişkin özel bir daire kurulması konusunda ne düşünüyorsunuz?
• Çocuğu, adalet sisteminin dışına çıkaracak yollar neler olabilir? Ne tür düzenlemeler yapıla-

bilir? 

Tartışma Oturumu - Beyin Fırtınası
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MAĞDUR ÇOCUK VAKA ÇALIŞMASI
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MAĞDUR ÇOCUK VAKA ÇALIŞMASI

Vaka Çalışması Sürecine dair Temel Bilgiler

  Amaç: Vaka çalışmasının amacı çocuk adalet sistemi çalışanlarıyla, çocuk adalet sistemine mağdur 
olarak giren bir çocuğa, çocuğa özgü adalet sisteminin gereklilikleri doğrultusunda nasıl bir yaklaşım 
sergilenmesi gerektiğini örnek vaka temelinde değerlendirmektir. 

  Alt Amaçlar: Vaka çalışmasının katılımcılara yönelik alt amaçları;

1. Çocuğa özgü adalet sisteminin gerekliliklerini hatırlatmak,

2. Çocuk adalet sistemine mağdur olarak giren bir çocuğun karşılaştığı veya karşılaşabileceği sorunları 
görünür kılmak,

3. Uygulamalarda karşılaşılan aksaklıklara ilişkin çözüm yolları sunmak,

4. Katılımcıların (hukukçular ve sosyal çalışma görevlileri) rol ve sorumlulukları hakkında farkındalık 
kazanmalarına katkı vermek, 

5. Çocuk adalet sisteminin temel aktörleri olarak ortak çalışma deneyimi kazanmalarına destek olmaktır.

  Mağdur Çocuk Vakası Programı

Gün Süre Saat Oturumlar Kolaylaştırıcı Sayısı

2. Gün

45 dk 11.45-12.30 Mağdur Çocuk Vakası 2 Kolaylaştırıcı

60 dk 12.30-13.30 Öğle yemeği

45 dk 13.30-14.15 Mağdur Çocuk Vakası 2 Kolaylaştırıcı

  Kolaylaştırıcı ekip: 4 kişi

  Katılımcı Sayısı: 25 kişi

  Toplam Süre: 45 dakikalık 2 oturum

  Fiziksel Ortam: 

- 25 kişilik U şeklinde toplantı düzeni

- Kolaylaştırıcı ekibin ve katılımcıların yüz yüze iletişimini sağlayacak şekilde oturma düzeninin oluştu-
rulması

  Ön Hazırlıklar:

- Kolaylaştırıcı ekip vaka sunumu ve yönergesini gözden geçirir (Gözden geçirme sırasında yönerge-
de atıfta bulunulan okuma bölümlerinin gözden geçirilmesi önerilmektedir).

- Kolaylaştırıcılar, 2 oturumla ilgili olarak kendi aralarında sorumluluk bölüşümü yapar.

- Her kolaylaştırıcının en az 1 oturumda görev alması sağlanır.

- Görev paylaşımı sırasında vaka sunumlarında turuncu başlıkların hukukçular, mavi başlıkların da sos-
yal çalışma görevlileri tarafından sunulacağı göz önünde tutulmalıdır. 

- Mağdur çocuk vakası grup çalışmasının 2. ve 3. vaka adımında canlandırmalar yapılır. Canlandırma-
nın sosyal çalışma görevlisi (SÇG) kolaylaştırıcısı tarafından yapılması önerilmektedir.

- Mekânda sunum koşullarının sağlandığı kontrol edilir.
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  Yöntem: Büyük grup çalışması, sunum, tartışma, film gösterimleri, ihtiyaç duyulduğunda örnek olay 
aktarımı.

  Akış Özeti: Örnek bir vaka olarak sunulan mağdur çocuk vakası 6 adımda ele alınmıştır. Kolaylaştırı-
cılardan vaka çalışması sırasında katılımcılarla değerlendirme yaparken, adım adım ilerlemeleri beklen-
mektedir. Vakanın tümü kolaylaştırıcıların hakim olabilmesi için ilişiktedir. 

Genel akış içerisinde kolaylaştırıcılardan beklenen vakanın adımlarını tek tek katılımcılara aktarmaları, 
her bir adımdan sonra verilen temel sorular ile katılımcıların değerlendirmelerini almaları ve bir payla-
şım ortamı yaratmalarıdır. Paylaşım ortamının yaratılmasında soru sorma, beyin fırtınası, örnek olay 
aktarımı vb. farklı yöntemler kullanılabilir. 

Örnek vakanın akışı içerisinde kolaylaştırıcılar için bazı yöntem önerilerine yer verilmiştir. Ayrıca öğren-
me hedefleri, temel mesajlar, vaka sürecinde farklı durumların olma olasılığına dair açıklamalar (“Ya 
böyle olsaydı?”) ve konuyla ilgili okuma önerileri hakkında bilgi sunulmuştur.

  Kolaylaştırıcının Kullanacağı Materyal

- Sunum için bilgisayar ve projeksiyon makinesi

- Mağdur çocuk vaka sunumu (ppt.sunum)

- Filmler

- Tartışmalarda kullanılmak üzere yazı tahtası ve tahta kalemi

- Hukukçular için eğitim kitabı

- Sosyal çalışma görevlileri için eğitim kitabı

  Katılımcıların Yararlanacağı Materyal: Eğitim kitapları 

  Temel Mesajlar:

Vaka çalışmasında temel sorular doğrultusunda her bir adımda katılımcıların çocuğa özgü adalet siste-
minin gereklilikleri ve uygulamada nelere dikkat edilmesi konularında kazanımlar (öğrenme hedefleri) 
elde etmeleri beklenmektedir. Mağdur çocuk örnek vaka çalışmasında çocuğa özgü adalet sisteminin 
gereklilikleri ve uygulamada nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerine paylaşılması beklenen konular 
toplu olarak aşağıda belirtilmiştir.

  Mağdur Çocuk Vaka Çalışması Temel Paylaşım Konuları

- Bildirim yükümlülüğü

- Mağdur çocuk

- Mağdur çocuğun adalet sisteminden beklentileri

- Mağdur çocuğun bildirilmesi (Dört Telefon Kuralı)

- Mağdur çocuk kaç kez dinlenir?

- Mağdur çocuklara ilişkin bazı temel kurallar

- Yasal temsilci

- Tıbbi ve psikolojik destek

- Gizlilik

- Mağdurun dinlenmesi – Kayıt zorunluluğu
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- Mağdurun dinlenmesi – Bir kez dinlenmesi

- Mağdur çocuğun örselenmeden dinlenmesi 

- ÇİM

- ÇİM’in hedefi

- ÇİM’in amaçları

- ÇİM’in işleyişi

- ÇİM ekibi

- ÇİM’de çocukla yapılan ön görüşmenin amacı

- ÇİM’de aile ile görüşme ve amacı

- ÇİM’de adli görüşme sonrası

- Adliye görüşme odaları

- Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri

- Üniversite Çocuk Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezleri

1

14 yaşındaki M, internetten tanıştığı 35 yaşındaki S ile bir çay bahçesinde buluşur. S, bir süre konuştuktan 
sonra kendisinde bulunan bir oyun programını göstermek üzere M’yi evine davet eder. M’nin kabul etmesi 

üzerine birlikte eve giderler. S’nin ikram ettiği alkollü içkiyi içen M, bünyesi alkole alışık olmadığı için sarhoş 
olur. Bu durumdan yararlanan S, M ile cinsel ilişkiye girer. M, uyandığında durumu fark eder ve ağlayarak 
evden ayrılır. Durumu uzun süre kimseye söyleyemeyen M, daha sonra okuldaki rehber öğretmenine olayı 

anlatır. Bunun üzerine, rehber öğretmen olayı okul müdürüne, okul müdürü de polise bildirir.

2

M okuldan alınarak, S ise yakalanarak karakola getirilir.

3

Cumhuriyet savcısı, ÇİM’e gelerek M’nin beyanını bizzat alır. Hazır bulunan uzmana beyan tutanağını imza-
latır.

4

Cumhuriyet savcısı M’yi beden muayenesi için adli tıp kurumuna göndermiş; ancak M ve ailesi beden mua-
yenesine rıza göstermemiştir. Bunun üzerine, Cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza hakimliği tara-

fından beden muayenesi ve vücuttan örnek alma kararı verilmiştir.

5

S hakkında iddianame düzenlemiş ve ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Duruşma hazırlığı 
tutanağında M ve ailesi duruşmaya çağırılmıştır. Duruşma günü, M’nin geldiğini gören mahkeme başkanı, 

mübaşirine telefonla bir uzman çağırılması talimatını vermiştir.

6

Yapılan yargılama sonunda S’nin delil yetersizliği nedeniyle beraatınahükmedilmiştir.

MAĞDUR ÇOCUK VAKASI ADIMLARI



80 Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı Kolaylaştırıcılar için Vaka Temelli Eğitim Kitabı

- ÇKM ekibi

- İzlem odası

- Görüşme odası

- ÇKM’ye muayene talebi ile gelen çocuk 

- ÇKM’ye tedavi amaçlı gelen çocuk 

- Çocuk Koruma Merkezleri

- Beden muayenesi

- Mağdur çocuğun duruşmada dinlenmesi

- Duruşmada bulunan SÇG’nin rolü

  Mağdur Çocuk Vaka Çalışması Yönergesi

Vaka çalışması; 

1. Açılış slaytı ile çalışmanın amacı ve alt amaçlarının kısaca ifade edilmesinin ardından vakanın adımla-
rının kolaylaştırıcılar tarafından sunulmasıyla başlar. 

2. Tek tek sunulan vaka adımlarında belirtilen temel sorular ile birlikte tartışma başlatılır ve bir değer-
lendirme ve paylaşım ortamı yaratılır. 

3. Tartışmalardan sonra vaka çalışmasında odaklanılan temel paylaşım konuları ile ilgili açıklamalarda 
bulunulur. 

4. Her bir vaka adımı için bu akış düzeni izlenir. 

5. Mağdur çocuk vakası grup çalışmasının 2. ve 3. vaka adımında canlandırmalar yapılır. Canlandırma-
nın sosyal çalışma görevlisi (SÇG) kolaylaştırıcısı tarafından yapılması önerilmektedir.

Aşağıda her bir slayt ile nasıl bir akış izlenmesi gerektiği ayrıntılarıyla verilmiştir.

Ön hazırlıklarınızı tamamlamadan vaka sunumuna başlamayınız!

Sunumlarda turuncu başlıklı slaytların hukukçular tarafından, mavi başlıkların da sosyal çalışma 
görevlileri (SÇG) tarafından aktarılması gerektiğini unutmayınız! 

Yeşil başlıklı slaytlar dönüşümlü olarak kolaylaştırıcılar tarafından sunulabilir.

Slayt akışlarında ü işareti ile sonlanan slaytlar, başlık konusu ile ilgili aktarımın tamamlandığını, 
Ü işareti ile sonlanan slaytlar ise başlık konusu ile aktarımın devam ettiğini gösterir.

Vakanın üzerinde görüş alış verişi ile temel konuların paylaşımı için toplam 90 dakika bulundu-
ğuna dikkat edilmelidir.

Dikkat

Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları 
Eğitimi 

 

MAĞDUR 
ÇOCUK VAKASI

Slayt No: 1

Açılış
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Mağdur Çocuk Vakası
 

1 
14 yaşındaki M, internetten tanıştığı 35 yaşındaki S ile bir 

çay bahçesinde buluşur. S, bir süre konuştuktan sonra 
kendisinde bulunan bir oyun programını göstermek üzere 
M’yi evine davet eder. M’nin kabul etmesi üzerine birlikte 

eve giderler. S’nin ikram ettiği alkollü içkiyi içen M, bünyesi 
alkole alışık olmadığı için sarhoş olur. Bu durumdan 

yararlanan S, M ile cinsel ilişkiye girer. 
M, uyandığında durumu fark eder ve ağlayarak evden 

ayrılır. Durumu uzun süre kimseye söyleyemeyen M, daha 
sonra okuldaki rehber öğretmenine olayı anlatır. Bunun 

üzerine, rehber öğretmen olayı okul müdürüne, okul 
müdürü de polise bildirir. 

  
 

Slayt No: 2

Temel Sorular
1. Vaka sunumundaki durum, çocuk adalet sisteminin hangi temel 
sürecinde/ aşamasında gerçekleşmektedir?
2. Mağdur çocuğu bekleyen süreç nedir?
3. Bildirim yükümlülüğünün kapsamı nedir?

Mağdur Çocuk Vakası

 

Slayt No: 3

Sunum: Mağdur çocuğun adli sistemde karşılaştığı istasyonlar

Açıklamalar

Bildirim yükümlülüğü 

1. Suçu bildirim yükümlülüğü 
• İşlenmekte olan suçu  yetkili makamlara bildirmeyen kişi  bir yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mağdur 15 yaşından küçük ise 
yarı oranında artırılır. Tanıklıktan çekinme hakkı olanların bildirim 
yükümlülüğü bulunmamaktadır (TCK m.278).  

• Kamu adına  görev yapan kişi  görevleri sırasında ve görevlerine 
ilişkin bir suç öğrendiklerinde bildirmezse 6 aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile  cezalandırılır (TCK m.279). 

• Görevini yaptığı sırada bir suç belirtisi ile karşılaşan sağlık 
görevlisi durumu yetkili makamlara bildirmez ya da gecikirse bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.280).  

 
  

Slayt No: 4

Öğrenme Hedefi: Suçu bildirim yükümlülüğünü bilmek ve ihmali 
bulunan kurum personeline yönelik yaptırımı öğrenmek

Suçu Bildirim Yükümlülüğü

TCK’da kişilerin yetkili makamlara suçu bildirmemesi suç olarak düzenlenmiştir. Mağdurun 15 yaşını bi-
tirmemiş bir çocuk, bedensel, zihinsel veya psikolojik bakımdan engelli olan ya da hamileliği nedeniyle 
kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması hâlinde ceza artırılmaktadır.

Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini, göreviyle bağlantılı olarak 
öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren 
kamu görevlisi cezalandırılır. Bu suçun adlî kolluk görevini yapan kamu görevlisi tarafından işlenmesi 
hâlinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir 
belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gös-
teren sağlık mesleği mensubu da cezalandırılır.

İhmali Bulunan Personele Yönelik Yaptırımlar

ÇKK’da belirtilen kararların ve bu kanun kapsamına giren görevleri yerine getirmeyen kamu görevlileri 
hakkında memurların yargılanmasına ilişkin özel hükümler uygulanmaksızın genel hükümlere göre so-
ruşturma yapılır (ÇKK m. 44).

Okuyunuz: Soruşturma evresinde mağdur çocuk bölümü 
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Bildirim yükümlülüğü 

2. Korunma gereksinimini bildirim yükümlülüğü 

• Adli ve idari merciler 
• Kolluk görevlileri 
• Sağlık ve eğitim kuruluşları 
• Sivil toplum kuruluşları  
 

korunma ihtiyacı olan çocuğu ASPB’ye bildirmekle 
yükümlüdür (ÇKM m.6).  

 
 

Slayt No: 5

Öğrenme Hedefi: Korunma gereksinimini bildirim yükümlülüğünü 
bilmek

Korunma Gereksinimini Bildirim Yükümlülüğü

Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve göze-
tim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi hâline terk etmek; yaşı, hastalığı veya yaralanması 
dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hâl ve 
koşulların elverdiği ölçüde yardım etmemek ya da durumu derhâl ilgili makamlara bildirmemek  suç 
olarak düzenlenmiştir. Başta eğitim ve sağlık görevlilerinin, çocuğun korunma ihtiyacı içinde olduğunu 
ASPB il müdürlüğüne bildirmesi zorunludur (ÇKK m.6).

Okuyunuz: Korunma ihtiyacının bildirilmesi bölümü (3.4.2.)

 
Mağdur Çocuk Vakası

 

2 
M okuldan alınarak,  

S ise yakalanarak karakola getirilir. 

 

Slayt No: 6

Temel sorular
1. Mağdur çocuk kimdir?
2. Mağdur çocuğun beklentileri ve ihtiyaçları nelerdir? 
Canlandırma (I)
3. Mağdur çocukla ilgili işlem başlatıldığında kimlere bildirilmelidir?

Açıklamalar

Mağdur çocuk

• Kendilerine karşı işlenmiş suçun sonucu olarak herhangi 
bir zarara maruz kalan çocuklara mağdur çocuk denir.  

• Bir suça maruz kalan çocuk, o suçun doğrudan 
mağdurudur. Çocuk bazen bir suçtan dolaylı olarak 
mağdur olabilir.  

• Şiddet suçunun tanıkları olan çocukların, bu eylemin 
mağdurları kadar ciddi bir travma yaşadıkları 
bilinmektedir. Bu nedenle, şiddet suçlarının 
soruşturulması ve kovuşturulmasında; olayın mağduru 
veya tanığı olan çocukların yaşadıkları örselenmenin 
dikkate alınması çocuğun korunması bakımından çok 
önemlidir. 

 

Slayt No: 7

Öğrenme Hedefi: Mağdur çocuk tanımını öğrenmek

Mağdur Çocuk

Kendilerine karşı işlenmiş suçun sonucu olarak herhangi bir zarara maruz kalan çocuklara mağdur ço-
cuk denir. Bir suça maruz kalan çocuk, o suçun doğrudan mağdurudur. Bazen de bir suçtan dolaylı 
olarak mağdur olabilir.  Şiddet suçunun tanıkları olan çocukların, bu eylemin mağdurları kadar ciddi bir 
travma yaşadıkları bilinmektedir. Bu nedenle, şiddet suçlarının soruşturulması ve kovuşturulmasında; 
olayın mağduru veya tanığı olan çocukların yaşadıkları örselenmenin dikkate alınması çocuğun korun-
ması bakımından çok önemlidir.
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Okuyunuz: Mağdur çocuğun tanımı bölümü

Mağdur çocuğun adalet sisteminden 
beklentileri 

 

 

• Mağdur çocuğun adalet sisteminden beklentileri 
nedir? 

 

 

 

 

 

 

Slayt No: 8

Grup tartışması ve canlandırma I

SÜRE: 10 Dk.

MAĞDUR ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI (SÇG kolaylaştırıcı tarafından yapılmalıdır)

•	 Gruptan bir kişi mağdur çocuk, bir kişi sanık, iki kişi de polis rolünü canlandırmak için se-
çilir. Canlandırma gönüllü olan katılımcılarla da yapılabilir. Mağdur çocuk, karakol olarak 
düzenlenen sahneye getirilir ve bir sandalyeye oturtulur. 

•	 İki polis daha sonra sanığın koluna girerek sanığı karakola getirir ve başka sandalyeye 
oturtur. 

•	 Polisler, mağdur çocuk ve sanıkla ilgilenmeden kendi aralarında konuşmaya, şakalaşmaya 
başlar. Gelen telefonlarla ilgilenirler. Polisler mağdur çocuk ve sanık ile ilgilenmezken bir 
süre sonra canlandırma durdurulur. 

•	 Önce mağdur çocuğa ne hissettiği (mutlaka duygu üzerinde durulmalıdır, düşünce daha 
sonra alınabilir) sorulur. Sonra gruba böyle bir ortamda bulunan çocuğun ne hissettiği 
sorulur. 

•	 Önce mağdur çocuğa, polislere ve sanık rolündeki katılımcılara, sonra gruba çocuğun ihti-
yaçları ve ne yapılsa daha iyi olacağı gerekçeleriyle sorulur.

•	 Yanıtlar sunum gösterilerek toparlanır.

•	 Canlandırmaya katılanların girdikleri rolden çıkmaları söylenir. 

•	 Canlandırmaya katılanlara ve gruba teşekkür edilir.
CA

N
LA

N
D

IRM
A

 - I

Mağdur çocuğun adalet sisteminden 
beklentileri
• Bir suçun mağduru olan kişinin en önemli 

beklentileri; dinlenilmek (işitilmek), saygı görmek 
ve bilgilendirilmektir. 

• Mağdur, suçun bildirilmesi ve daha sonraki 
süreçlerde her türlü baskıdan uzak olmayı ister.  

• Aynı zamanda, malî, sosyal ve diğer yardımlar ile 
bunlara nasıl başvurulacağı hakkında 
bilgilendirilme ihtiyacındadır. 
 

 

 

 

Mağdur çocuğun adalet sisteminden 
beklentileri
• Mağdurun mahkeme ve diğer aşamalarda her 

türlü fiziksel ve sözlü saldırıdan korunması 
gerekir.  

• Delil olarak ihtiyaç duyulmayan eşyaların mağdura 
verilmesi, davanın seyri ve sonucu hakkında 
bilgilendirilmesi, özellikle cinsel istismar suçlarında 
aynı olayı defalarca anlatmak zorunda kalmaması 
ve tekrar muayene edilmek zorunda kalmaması 
mağdurun korunması bakımından sayılabilecek 
önemli hususlardır. 

 
 

Slayt No: 9 - 10

Öğrenme Hedefi: Mağdur 
çocuğun adalet sisteminden 
beklentilerini öğrenmek.
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Mağdur Çocuğun Beklentileri ve İhtiyaçları

Bir suçun mağduru olan bir kimsenin en önemli beklentisi; dinlenilmek (işitilmek), saygı gösterilmek ve 
bilgilendirilmektir. Mağdur, suçun bildirilmesini ve daha sonraki süreçlerde her türlü kolluk baskısından 
uzak olmayı ister. Aynı zamanda suçun mağduru, malî, sosyal ve diğer yardımlar ve bunlara nasıl başvu-
rulacağı hakkında bilgilendirilme ihtiyacındadır.

Mağdurun mahkeme ve diğer aşamalarda her türlü fiziksel ve sözlü saldırıdan korunması gerekir. Delil 
olarak ihtiyaç duyulmayan eşyaların mağdura verilmesi, davanın seyri ve sonucu hakkında bilgilendi-
rilmesi, özellikle cinsel istismar suçlarında beyanlarının dikkate alınması, aynı olayı defalarca anlatmak 
zorunda kalmaması ve muayene edilmek zorunda kalmaması mağdurun korunması bakımından sayıla-
bilecek önemli hususlardır.

Okuyunuz: Mağdur çocuğun beklentileri ve ihtiyaçları bölümü

Film Gösteriminin Amacı: 

Mağdur çocuğu anlamak ve mağdur çocukların kendilerini suçlu hissetmesiyle ilgili bir anlatıma 
tanık olmak

Film Gösterimi: Ben Suçlu Değilim

Mağdur Çocuğun bildirilmesi 
(Dört Telefon Kuralı)

• Cumhuriyet savcısı 

• Baro (avukat istemek için değil) 

• ASPB (çocuk kurum bakımında 
olmasa bile) 

• Çocuğun yararına aykırı değil ise 
ailesi 

 

 

 

 

 

Slayt No: 11

Öğrenme Hedefi: Cumhuriyet savcısına, baroya, aileye ve Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı il/ilçe müdürlüğüne haber verilmesi 
gerekliliğini bilmek

Mağdur Çocuğun Bildirilmesi

ÇKK’nın 31. maddesi uyarınca, kolluk, suça sürüklenen veya korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında iş-
leme başlandığında durumu, velisine veya vasisine, çocuğun bakımını üstelenen kişiye, baroya ve ASPB 
il/ilçe müdürlüğüne, çocuk resmi bir kurumda kalıyor ise kurum temsilcisine bildirilir. 

Bildirimlerin kolluk tarafından Cumhuriyet savcısına yapılmaması durumunda, SÇG ve hakim tarafından 
fark edilerek tamamlanır. Böylece, suç mağduru olan çocuğun avukat tarafından temsili ve korunma 
ihtiyacı içinde olup olmadığı konusunda değerlendirme yapma olanağı sağlanmış olunur. 

Mağdur çocuğun durumunun Cumhuriyet savcısına, baroya, aileye ve ASPB il/ilçe müdürlüğüne haber 
verilmesi gereklidir.

Mağdur Çocuğun Korunma İhtiyacı Olduğunun Tespiti

Hakkında işlen yapılan çocuğun korunma ihtiyacı içinde olduğunu düşünen kamu görevlileri çocuk 
hakkında gerekli önlemlerin alınması için ASPB il/ilçe müdürlüğüne durumu bildirebilir (ÇKK m.6). Bu 
durumdaki çocuk hakkında çocuk hakimliği tarafından resen koruma kararı verilebileceğinden, kamu 
görevlileri söz konusu bildirimi doğrudan çocuk hakimliğine de yapabilir (ÇKK m.7). Çocuğun korunma 
ihtiyacı herkes tarafından “ALO 183” hattına bildirebilir. Bu bildirimi alan ASPB il/ilçe müdürlüğü çocu-
ğun durumunu araştırmaya derhal başlamak zorundadır.
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Okuyunuz: Soruşturma evresinde mağdur çocuk bölümü

Çocuk istismar failinin kimliğini bilmiyor! Tartışınız. 

Açıklama

Mağdurun, faili ismen tanımadığı, ancak tarifini yaptığı halde, teşhis işleminin nasıl yapılacağı, teşhis sırasında 
uzman ve vekil bulundurulmasının gerekip gerekmeyeceği üzerinde tartışma yapılabilir. 

Mağdur ifadesinde, şüpheliyi tanıdığını beyan edip ismini veriyor ise, şüphelinin teşhisine gerek yoktur. Zira 
teşhis kimliği bilinmeyen ancak tarif edilebilen şüphelinin bulunması için yapılan bir işlemdir. Teşhis işleminin 
nasıl yapılacağı PVSK Ek Madde 6’da düzenlenmiştir.

Teşhis ve yüzleştirmede mağdur çocuğun korunabilmesi, ikincil örselenmesinin önlenmesi ve haklarını kulla-
nılabilmesi için yanında SÇG bulundurulması ve her aşamada vekilinin hukuki yardımından yararlanması sağ-
lanmalıdır. Bu düzenleme çocuğun haklarının korunması ve sürecin çocuğun yararına işlemesi bakımından çok 
önemlidir. 

YA BÖYLE 
OLSAYDI! 

Mağdur Çocuk Vakası

 

3 
Cumhuriyet savcısı, ÇİM’e gelerek M’nin beyanını 

bizzat alır. Hazır bulunan uzmana beyan tutanağını 
imzalatır. 

Slayt No: 12
Temel sorular
1. Mağdur çocuk kaç kez dinlenir? 
Canlandırma (II)
2. Çocuğun çok sayıda dinlenmesini ve örselenmemesini önlemek 
için ne yapılabilir? 
3. Mağdur çocuğun hakları nelerdir?

Mağdur çocuk kaç kez dinlenir? 

 

 

• Suç mağduru olan çocuk, adalet sistemi içerisinde 
kaç kez dinlenir?  
 

 

 

 

 

 

 

Slayt No: 13

Grup tartışması ve canlandırma II
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SÜRE: 10 Dk.

MAĞDUR ÇOCUĞUN DİNLENMESİ (SÇG kolaylaştırıcı tarafından yapılmalıdır)

• Kolaylaştırıcı, gruba mağdur çocuğun kaç kez dinlenildiğine ilişkin düşüncelerini sorar. 

• Birkaç yanıt aldıktan sonra grubun başındaki ilk kişiyi mağdur çocuk varsayarak ayağa kal-
dırır. 

• Sonra bu çocuğun yaşadığı olayı ilk önce sınıf öğretmenine anlattığını söyler ve yanındaki 
kişiyi (sınıf öğretmeni olarak) ayağa kaldırır. 

• Kolaylaştırıcı sınıf öğretmeninin, olayı rehber öğretmenin dinlemesinin uygun olduğunu 
düşündüğünü ve rehber öğretmene açmak istediğini ifade ederek bir yanındaki kişiyi (reh-
ber öğretmen olarak) ayağa kaldırır.

• Öğretmenler olayı ciddi bulup müdüre aktarır, müdür de çocuğu dinlemek ister ve yandaki 
kişi ayağa (müdür olarak) kaldırılır. 

• Sonra durum kolluğa bildirilir. Kolluk olarak bir kişi ayağa kaldırılır. 

• Sonra gruba sorularak bu süreçte başkaca kimlerin çocuğu dinlediği aşama aşama sorula-
rak her birisi için bir kişi ayağa kaldırılır. 

(Kolluktaki SÇG, Cumhuriyet savcısı, avukat, cumhuriyet savcılığındaki SÇG, adli tıp uzmanı, 
adli tıp kurulu (5 kişilik), mahkeme, mahkemedeki SÇG …) 

• Sonra gruba teşekkür edilerek bir çocuğun kaç kişiye durumu anlatmak zorunda olduğu, 
yaşadığı zorluk ve bu sürecin ne kadar örseleyici olduğu anlatılır.

• Bunu önlemek için ÇİM; üniversitelerin çocuk koruma merkezleri ve görüşme odaları hak-
kında sunum yapılır. 

CA
N

LA
N

D
IRM

A
 - II

Mağdur çocuklara ilişkin bazı temel 
kurallar

Mağdur çocukların tanık olarak beyan vermeleri sırasında 
yanlarında bir uzmanın ve vekilinin bulundurulması ve 
beyanın kamera ile kaydı ZORUNLUDUR (CMK 52 – 236). 

Mağdur ve tanık çocukların;   
• Tam ve doğru şekilde bilgilendirilmeleri, 

• Güvenliklerinin sağlanması,  

• Gizliliğe önem verilmesi, 

• Gerektiğinde tıbbi ve psikolojik destek almalarının 
sağlanması, 

• Beyanın en az örseleyecek biçimde ve özel koşullarda 
alınması 

çok önemlidir! 

 

Slayt No: 14

Öğrenme Hedefi: Mağdurun beyanının alınmasındaki usulleri 
bilmek

Mağdurun beyanının alınması

Mağdur çocuğun ifadesinin alınması sırasında, psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir 
kişinin bulunması zorunludur (CMK m. 236/3). Ayrıca, mağdur çocuğun ifadesi, sesli ve görüntülü olarak 
kaydedilir (CMK m. 52/3). Böylece mağdurun, birden fazla kez dinlenmesinin ve ikincil örselenmesinin 
önüne geçmek istenmektedir. Mağdur çocuğun ifadesinin alınması sırasında yanında avukatının (ve-
kilinin) bulunması da bir zorunluluktur (CMK m. 234/2). Muayene ve örnek almada; çocuğun rızasının 
önemi, kaçınabileceği durumlar ve muayene usulleri CMK’nın 76-80 maddelerinde düzenlenmiştir. 

Bu doğrultuda mutlaka mağdur çocuğun birden fazla kez dinlenmesinin ve ikincil örselenmesinin önü-
ne geçilmesi gerekir. Tüm süreçlerde çocuğun anlayabileceği ve ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesi ve rı-
zasının alınması gerekir. Mağdur çocuğa tıbbî ve psikolojik destek verilmesi gerekir.
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Okuyunuz: Mağdur çocuk soruşturma evresi bölümü, çocukla iletişim bölümü

Yasal temsilci

 

• Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile 
alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 
suçlarda, baro tarafından , mağdura avukat (vekil) 
atanır (CMK m.234/3). 

• Mağdur çocuk ise ya da sağır, dilsiz ise  istemi 
aranmaksızın avukat (vekil) görevlendirilir (CMK m. 
234/2). 

 

 

 

 

Slayt No: 15

Öğrenme Hedefi: Mağdura yasal temsilci atanması gerekliliğini 
bilmek

Yasal Temsilci

Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 
suçlarda, baro tarafından mağdura avukat (vekil) atanır (CMK m.234/3)

Mağdur çocuk ise ya da sağır, dilsiz olması durumunda istemi aranmaksızın avukat (vekil) görevlendi-
rilir (CMK m. 234/2).

 

Okuyunuz: Bir avukatın hukuki yardımından yararlanma bölümü

Tıbbi ve psikolojik destek 

 

 

• 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 (CMK m.236). 

 

 

Slayt No: 16

Öğrenme Hedefi: Mağdur çocuğa tıbbî ve psikolojik destek 
verilmesi gerekliliğini bilmek

Mağdur Çocuğa Tıbbî ve Psikolojik Destek Verilmesi Gerekliliği

İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruşturma veya kovuş-
turmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz 
eden haller saklıdır.

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. Bunlar 
hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler uygulanır.

Okuyunuz: Mağdur çocuk soruşturma evresi bölümü, çocukla iletişim bölümü
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Film Gösteriminin Amacı: 

Suç mağduru çocuğun kendisini suçlu görmesi sonucunda kendine zarar verebileceğine dair 
duyguları ve düşünceleri olabileceğini öğrenmek

Film Gösterimi: Kalbim Kanıyor

• Çocuk mağdurların mahremiyetini ve 
kimliklerini uygun şekilde koruyarak ve 
kimliklerinin tespit edilmesine yol 
açabilecek bilgilerin uygunsuz bir 
biçimde yayılmasını önlemek için uygun 
önlemler alınmalıdır.  

• Genel ahlakın ve kamu güvenliğin gerekli kıldığı 
durumlarda duruşmanın kapalı yapılmasına karar 
verilebilir (CMK m. 182).  

Gizlilik

 
 

Slayt No: 17

Öğrenme Hedefi: Çocuk mağdurların mahremiyetinin korunması-
nın gerekliliğini bilmek

Gizlilik

Çocuk mağdurların mahremiyetini ve kimliklerini uygun şekilde koruyarak ve kimliklerinin tespit edilme-
sine yol açabilecek bilgilerin uygunsuz bir biçimde yayılmasını önlemek için uygun önlemler alınmalıdır. 

Genel ahlakın ve kamu güvenliğinin gerekli kıldığı durumlarda duruşmanın kapalı yapılmasına karar ve-
rilebilir (CMK m. 182). 

Okuyunuz: Kapalılık ilkesinin uygulanması bölümü

Mağdurun dinlenmesi –
Kayıt zorunluluğu 

• Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler 
kayda alınabilir. 

 
Ancak; 
    a) Mağdur çocukların, 
    b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve 
tanıklığı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından 
zorunlu olan kişilerin, 
    Tanıklığında bu kayıt zorunludur (CMK m.52).  

 
 

Slayt No: 18

Öğrenme Hedefi: Süreç sonunda beyan tutanağının, ön değer-
lendirme raporunun (aile ve çocuk beyanları dikkate alınarak, ko-
runma ihtiyacının tespiti amacıyla), gözlem raporunun, psikolojik 
değerlendirme raporunun hazırlanması ve kamera kayıtlarının ek-
lenmesi gereğini öğrenmek

Mağdurun Dinlenmesi - Kayıt Zorunluluğu

Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda alınabilir. Ancak; mağdur çocukların, du-
ruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunlu 
olan kişilerin tanıklığında bu kayıt zorunludur (CMK m.52). 

Mağdur Çocukla İlgili Tutulması Gereken Kayıtlar

ÇİM’de görevli ASPB temsilcisi, çocuğun adli görüşmesinde izleyici olarak bulunur, verilecek tedbir ka-
rarları hakkında görüş bildirir. Çocuğun derhal kurum bakımına alınması gereken durumlarda, çocuğun 
uygun kurum ya da kuruluşa yerleştirilmesini ve takibini gerçekleştirir. Kuruma yerleşecek çocukların 
nakli için ilgili kuruluşlarla bağlantıya geçilerek teslimini sağlar. ASPB ile ilgili tüm yazışma ve evrak 
işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar, gerekli gördüğü ya da Cumhuriyet savcısı tarafından gerekli gö-
rülen çocuklar hakkında sosyal inceleme yapar ve SİR düzenleyerek ilgili kurumlara gönderir.



Çocuk Adalet Sistemi İçin Vaka Temelli Eğitim Stratejisi 89

Okuyunuz: Kovuşturma sırasında mağdur çocuğun dinlenmesi bölümü

Mağdurun dinlenmesi – Bir kez 
dinlenmesi 

 

• İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk 
veya mağdur, bu suça ilişkin soruşturma veya 
kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. 
Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından 
zorunluluk arz eden haller saklıdır (CMK m.236). 

 

 

 

 
 

Slayt No: 19

Öğrenme Hedefi: Mağdur çocuğun suça ilişkin soruşturma veya 
kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebileceğini bilmek

Mağdurun Dinlenmesi- Bir Kez Dinlenilmesi

İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruşturma veya kovuş-
turmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz 
eden haller saklıdır (CMK m.236).

Okuyunuz: Kovuşturma sırasında mağdur çocuğun dinlenmesi bölümü

Mağdur çocuğun örselemeden 
dinlenmesi 

 

1. Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) 

2. Adliye Görüşme Odaları  

3. Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri ( ÇKM) 

4. Üniversite Çocuk Koruma Birimleri  

 

 

 

Slayt No: 20

Öğrenme Hedefi: Mağdur çocuğun örselenmeden dinlenilmesi 
için mekanizmaları bilmek

Mağdur Çocuğun Örselenmeden Dinlenilmesi

Mağdur çocuğun örselenmeden dinlenilmesi için mevcut mekanizmalar çocuk izlem merkezleri (ÇİM), 
adliye görüşme odaları (AGO), üniversite çocuk koruma merkezleri (ÇKM) ve üniversite çocuk koruma 
birimleridir.

Okuyunuz: Çocukla iletişim bölümü

Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM)

SAĞLIK BAKANLIĞI C. SAVCILIĞI 

SHÇEK 

MEB BARO 

KOLLUK 

 

ÇİM

• İçinde istismar mağduru çocuğun ifadesinin 
alınması, muayenesinin yapılması ve raporunun 
hazırlanması için gereken tüm personel ve 
ekipmanın bulunduğu, işlemlerin her aşamada 
çocuğun yüksek yararı gözetilerek yürütüldüğü bir 
merkezdir.  
 

 

 

 

 

 

Slayt No: 21 - 22

Öğrenme Hedefi: ÇİM 
hakkında genel bilgileri 
öğrenmek
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Çocuk İzlem Merkezi

Mağdur çocukların CMK m. 236 uyarınca ikincil örselenmesini önleyebilmek için uygun koşullarda din-
lenmesi gerekmektedir. M vakasında olduğu gibi “öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların 
ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir 
merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere; Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler/
kurumlar bünyesinde çocuk izlem merkezlerinin (ÇİM) kurulması ve bu merkezlerin işleyişinin Sağlık 
Bakanlığı’nca koordine edilmesi gerekli görülmüştür” (ÇİM’lerle ilgili detaylı bilgiye 2012/20, 4 Ekim  
2012, 28431 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Genelgesi aracılığıyla ulaşılabilir).

Bulunduğu ilde ÇİM varsa M’nin beyanının bu merkezde alınması gerekmektedir. ÇİM bulunmaması 
durumunda M’nin beyanının, amaca uygun olarak düzenlenmiş görüşme odasında veya üniversiteler 
bünyesinde oluşturulan çocuk koruma birimlerinde/merkezlerinde alınması, bunun da mümkün olma-
ması durumunda uzmanın etkin katılımının sağlandığı,  görüntülü ve sesli kaydın M’yi örselemeyecek 
ve beyanın delil kalitesini bozmayacak şekilde alınması gerekmektedir. 

Olayla ilgili bilgi alınmasına, suçun tespiti veya aydınlatılmasına yönelik olarak, kötü muamelenin her 
türü ile karşılaşan, karşılaştığından kuşkulanılan ya da kötü muameleye tanıklık eden çocuğun dinlenil-
mesi, alınan bilgilerin tutanağa geçirilmesi ve rapor düzenlenmesi sağlanır. 

Çocuğun dinlenilmesinde; mağdur çocuğa Cumhuriyet savcısının yönelttiği soruların çocuğun yaşına ve 
gelişime uygun biçimde sorulması adli görüşmeci tarafından sağlanır. Sorunun şekli ve yöntemi (oyun, 
resim, test vb.) adli görüşmeci tarafından belirlenir.

- Mağdur çocuk (varsa) çocuk izlem merkezine götürülmelidir.

- ÇİM, içinde istismar mağduru çocuğun ifadesinin alınması, muayenesinin yapılması ve ra-
porunun hazırlanması için gereken tüm personel ve ekipmanın bulunduğu, işlemlerin her 
aşamada çocuğun yüksek yararı gözetilerek yürütüldüğü bir merkezdir. 

- ÇİM’in özellikle polis/jandarma ve savcılığa sağlayacağı en temel hizmet adli görüşme hiz-
metidir. 

- Bu hizmet sayesinde, ÇİM, savcılığın en doğru, en ayrıntılı, en yönlendirmesiz, çocuğu en 
az örseleyen ve gerçeğe en yakın bilgileri elde edecek biçimde çocuktan ifade alınmasını 
sağlar.

Dikkat

Okuyunuz: Çocuk ihmali ve istismarı bölümü, çocuk izlem merkezleri bölümü

ÇİM’in hedefi

• Cinsel istismar mağduru olan çocuğu sistem içinde 
ikincil örselemeden korumak   

• Vakaların toplumsal kurumlardaki yönetimi 
sırasında, bu kurumlara hizmet etmek 

• Kurumları çocuğun ayağına getirerek kurumların 
gereksinimlerini karşılamak 

 

 

 

 

 

Slayt No: 23

Öğrenme Hedefi: ÇİM’in hedefini öğrenmek
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ÇİM’in Hedefi

Cinsel istismar olgularını sistem içinde ikincil örselemeden korumak, vakaların toplumsal kurumlardaki 
yönetimi sırasında, bu kurumlara hizmet etmek ve kurumları çocuğun ayağına getirerek kurumların 
gereksinimlerini karşılamaktır.

Okuyunuz: Çocuk ihmali ve istismarı bölümü, çocuk izlem merkezleri bölümü

ÇİM’in amaçları

 Çocuğa ilişkin uygun tedavi ve hizmet modeli 
belirlenene kadar, barınma, beslenme, giyim, sağlık 
ve güvenlik gereksinimlerinin karşılanması,   

 Çocuğa ilişkin inceleme ve tedavi aşamasında gerek 
görülen sağlık, eğitim, kolluk kuvvetleri, hukuk ve 
adalet sistemi gibi işbirliği yapılması gereken diğer 
kamu ve gönüllü kuruluşlar ile oluşturulan 
protokoller aracılığıyla eşgüdüm ve hizmet 
sağlanması, 

 

 

ÇİM’in amaçları

• İstismarın durdurularak, çocuğun güvenli bir ortama 
alınması, 

• Merkezde oluşturulacak güvenli ve çocuk dostu 
ortam ile çocuktaki travmanın etkilerinin azaltılması, 

• İstismara uğradığı kuşkusu bulunan çocuklara ilişkin 
ön incelemelerin yapılması aşamasında çocuğun 
sağlıklı bir ortamda bulunması, 
 
 

 
 

ÇİM’in amaçları

 Korunma altına alınması gereken olgularda, çocuğun 
kalabileceği uygun bir kuruluş bulunana kadar geçici 
bir süre barınmasının sağlanması ve çocuk merkezde 
(hastanede) kalırken tedavisinin sürdürülmesi, 

Meslek elemanlarının hizmet içi eğitimlerine destek 
verilmesi 

 Halkın ve ailelerin çocuğa yönelik suçlar ve korunma 
yolları konusunda eğitimlerinin yapılması. 
 

 

 

 

Slayt No: 24 - 25 - 26

Öğrenme Hedefi: ÇİM’in amaçlarını öğrenmek

ÇİM’im Amaçları

- İstismarın durdurularak, çocuğun güvenli bir ortama alınması,

- Merkezde oluşturulacak güvenli ve çocuk dostu ortam ile çocuktaki travmanın etkilerinin azaltılma-
sı,

- İstismara uğradığı kuşkusu bulunan çocuklara ilişkin ön incelemelerin yapılması aşamasında çocu-
ğun sağlıklı bir ortamda bulunması,

- Çocuğa ilişkin uygun tedavi ve hizmet modeli belirlenene kadar, barınma, beslenme, giyim, sağlık ve 
güvenlik gereksinimlerinin karşılanması, 

- Çocuğa ilişkin inceleme ve tedavi aşamasında gerek görülen sağlık, eğitim, kolluk kuvvetleri, hukuk 
ve adalet sistemi gibi işbirliği yapılması gereken diğer kamu ve gönüllü kuruluşlar ile oluşturulan 
protokoller aracılığıyla eşgüdüm ve hizmet sağlanması, 

- Korunma altına alınması gereken olgularda, çocuğun kalabileceği uygun bir kuruluş bulunana kadar 
geçici bir süre barınmasının sağlanması ve çocuk merkezde (hastanede) kalırken tedavisinin sürdü-
rülmesi,

- Meslek elemanlarının hizmet içi eğitimlerine destek verilmesi

- Halkın ve ailelerin çocuğa yönelik suçlar ve korunma yolları konusunda eğitimlerinin yapılması.

Yapılan psiko - sosyal değerlendirme ve adli görüşme sırasında sosyal hizmetleri ilgilendiren pek çok 
risk faktörü de ortaya çıkacağı için ÇİM, ASPB’ye de büyük yararlar sağlar. 

Okuyunuz: Çocuk ihmali ve istismarı bölümü, çocuk izlem merkezleri bölümü
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ÇİM’in işleyişi

ÇİM 

Ön görüşme 

Aile 
Görüşmesi 

Adli 
Görüşme 

Adli –Fiziki 
Muayene 

Ruh 
Sağlığının D. 

Slayt No: 27

Öğrenme Hedefi: ÇİM’in işleyişi hakkında bilgi edinmek

ÇİM’in İşleyişi

ÇİM’de mağdur çocukla ilgili ön görüşme, aile görüşmesi, adli görüşme, adli- fiziki muayene, psikolojik 
sağlığının değerlendirilmesi işlemleri yapılır.

ÇİM ekibi

• Çocuk Hekimi 

• Psikolog 

• Psikolojik Danışman 

• Sosyal Hizmet Uzmanı 

• Çocuk Gelişim Uzmanı 

• Adli Tıp Uzmanı 

• Çocuk Psikiyatristleri 

• Hemşire 

 
 

Slayt No: 28

Öğrenme Hedefi: ÇİM ekibinde hangi meslek elemanlarının oldu-
ğunu öğrenmek

ÇİM Ekibi

ÇİM ekibi içerisinde çocuk hekimi, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim 
uzmanı, adli tıp uzmanı, çocuk psikiyatristleri ve hemşire bulunur.

ÇİM’de
çocukla yapılan ön görüşmenin amacı 
• Çocuk ile iletişim kurmak,  

• ÇİM’e geliş nedeni konusunda bilgi almak 

• Çocuğu adli görüşmeye hazırlamak.  

Bu kapsamda; 

– Görüşmenin kayıt edileceğini,  

– Görüşmeyi izleyenlerin olduğunu,  

– Görüşme sürecini ve haklarını, 

     anlatmak. 
 

 

 

Slayt No: 29

Öğrenme Hedefi: ÇİM’de yapılan ön görüşmenin amacını öğren-
mek

Çim’de Yapılan Ön Görüşmenin Amacı

Ön görüşmenin amacı; çocuk ile iletişim kurmak, ÇİM’e geliş nedeni konusunda bilgi almak ve onu adli 
görüşmeye hazırlamaktır. Bu kapsamda görüşmenin kayıt edileceği, görüşmeyi izleyenlerin olduğu, gö-
rüşme süreci ve hakları çocuğa anlatılır.

ÇİM’de aile ile görüşme ve amacı 

• Adli görüşmeci çocuk ile ön görüşme yaparken, 
sosyal hizmet uzmanı da çocuğun ebeveynleriyle aile 
görüşmesi yapar. 

• Aile görüşmesi; risk faktörlerini belirlemek, aileye 
danışmanlıkta bulunmak ve adli görüşme sonrası 
çocuk için alınabilecek tedbirleri belirlemek amacıyla 
yapılır.  
 

 

 

 

 

Slayt No: 30

Öğrenme Hedefi: ÇİM’de aile ile görüşme ve bu görüşmenin ama-
cını öğrenmek
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Çim’de Aile İle Görüşme ve Görüşmenin Amacı

Adli görüşmeci çocuk ile ön görüşme yaparken, sosyal hizmet uzmanı da çocuğun ebeveynleriyle aile 
görüşmesi yapar.

Aile görüşmesi; risk faktörlerini belirlemek, aileye danışmanlıkta bulunmak ve adli görüşme sonrası 
çocuk için alınabilecek tedbirleri belirlemek amacıyla yapılır.

Okuyunuz: Bütüncül yaklaşımda ailelerin rolü

ÇİM’de adli görüşme sonrasında 

• İfade tutanağı ve talimatlar yazılır. 

• Çocuğun adli ve fiziki muayenesi yapılır. 

• Çocuğun ruh sağlığına ilişkin değerlendirme yapılır. 

• Gerekli müdahaleler planlanır.  

• Raporlar, tutanaklar ve ifadeye ilişkin görüntüyü 
içeren CD soruşturma veya kovuşturma organlarına 
gönderilir.  
 

 

 

 

 

Slayt No: 31

Öğrenme Hedefi: ÇİM’de adli görüşme sonrasında neler yapıldığını 
öğrenmek

Çim’de Adli Görüşme Sonrasında Yapılanlar

Adli görüşme sonrasında ifade tutanağı ve talimatlar yazılır. Çocuğun adli ve fiziki muayenesi yapılır. 
Çocuğun psikolojik sağlığına ilişkin değerlendirme yapılır. Gerekli müdahaleler planlanır. Raporlar, tu-
tanaklar ve ifadeye ilişkin görüntüyü içeren CD soruşturma veya kovuşturma organlarına gönderilir.

Adliye görüşme odaları
 

• ÇİM uygulamasının olayın olduğu ilk anda başlaması ve bu 
aşamada henüz failin bilinmiyor olması, süreç içerisinde 
çocuğun bir kez de mahkemede dinlenilmesine neden 
olmaktadır. 

• Bu nedenle «Çocuklar için Adalet Projesi» kapsamında 
çocukların kendilerine daha uygun bir ortamda 
dinlenilebilmesi amacıyla  birçok adliyede özel donanımlı ve 
SEGBİS ile uyumlu «çocuk görüşme odaları» kurulmaktadır. 

• İlk pilot oda, Adalet Bakanlığı tarafından SİNCAN 
ADLİYESİ’nde kurulmuştur. 
 

 
 

 
 

Slayt No: 32

Öğrenme Hedefi: Çocuğun adliyede dinlenildiğini ve bunun için 
özel mekanlar oluşturulmaya başlandığını öğrenmek

Adliye Görüşme Odaları

ÇİM uygulamasının olayın olduğu ilk anda başlaması ve bu aşamada henüz failin bilinmiyor olması, sü-
reç içerisinde çocuğun bir kez de mahkemede dinlenilmesine neden olur.

Bu nedenle çocukların kendilerine daha uygun bir ortamda dinlenilebilmesi amacıyla Çocuklar için Ada-
let Projesi kapsamında  birçok adliyede özel donanımlı ve SEGBİS ile uyumlu «çocuk görüşme odaları» 
kurulmaktadır. Proje kapsamında görüşme odalarının standartları geliştirilmiş ve ilk pilot oda Adalet 
Bakanlığı tarafından Sincan Adliyesi’nde kurulmuştur. 

Odalar 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar, çocuğun ve ailesinin görüşme öncesinde beklediği “bek-
leme odası”, SÇG’nin / uzmanın çocukla görüşme yaptığı “görüşme odası”, hâkim, Cumhuriyet savcısı 
ve taraf avukatlarının SEGBİS yardımıyla görüşmeyi izlediği ve SÇG / uzmana sorularını ilettiği “teknik 
oda”dır.

Adliyelerde kurulan bu odaların sadece mağdur çocuklarla değil aynı zamanda SSÇ’ler ile yapılan görüş-
melerde de kullanılması mümkün olacaktır. 
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Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri

ÇİM’lerin bulunmadığı ya da daha uygun olduğuna 
karar verilen durumlarda; 
• çocuğun dinlenmesinde üniversitelerin ÇKM’leri ile 

işbirliği mümkündür. 
• Üniversite ÇKM’leri;  

– ekip halinde çalışan,   
– mağdur çocuğa bütüncül yaklaşan, 
– tanı, tedavi ve izlem merkezleridir. 

 
 
 
 

 

Slayt No: 33

Öğrenme Hedefi: ÇİM’lerin bulunmadığı ya da daha uygun oldu-
ğuna karar verilen durumlarda çocuğun dinlenilmesinde üniversite 
ÇKM’leri ile işbirliği yapılabileceğinin öğrenilmesi

Üniversite Çocuk Koruma Merkezleri

ÇİM’lerin bulunmadığı ya da daha uygun olduğuna karar verilen durumlarda çocuğun dinlenilmesinde 
üniversite ÇKM ile işbirliği mümkündür.

Üniversite ÇKM’leri ekip halinde çalışan, mağdur çocuğa bütüncül yaklaşan, tanı, tedavi ve izlem mer-
kezleridir.

Okuyunuz: Mağdur çocuğun dinlenmesi bölümü ve ÇİM’de bulunan SÇG’nin rol ve sorumlulukları 
bölümü

        Gazi Üniversitesi  

            ÇKM 2006 

                       

 

                   Marmara Üniversitesi  

                   ÇKM 2009 

              

 

            Erciyes Üniversitesi  

            ÇKM 2009 

              

   

           Cumhuriyet Üniversitesi  

           ÇKM 2010 

 

Kocaeli Üniversitesi  
ÇKM 2010   
 
 
            
Çukurova Üniversitesi  
ÇKM 2011 
 
 
 
  Mersin Üniversitesi 
  ÇKM 2012 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
ÇKM 2013 

Üniversite Çocuk Koruma Araştırma 
ve Uygulama Merkezleri Slayt No: 34

Sunum: Üniversite ÇKM’leri

• Çocuk sağlığı ve hastalıkları 

• Çocuk cerrahisi 

• Çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı 

• Adli tıp uzmanı 

• Sosyal hizmet uzmanı 

• Klinik psikolog 

• Hemşire 

• Sekreter 

• Personel 

 

ÇKM Ekibi 

 
 

Slayt No: 35

Sunum: ÇKM ekibi

Çocuk Koruma Merkezi Ekibi 

Üniversite hastaneleri bünyesinde çocuk istismarını önleme ve tedavi etmeye yönelik çalışan “çocuk 
koruma birimleri”nin çekirdek ekipleri çocuk sağlığı ve hastalıkları ve/veya çocuk cerrahisi, adli tıp ve 
çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanlarından oluşmaktadır. Çekirdek ekibe, olanak ölçüsünde pediatrik 
radyolog, ortopedi, beyin cerrahisi, dermatoloji, göz, kulak burun boğaz, plastik cerrahi, kadın doğum, 
yetişkin psikiyatrisi ve diş hekimi gibi gerek duyulan bölümlerden hekimlerin katılımı da sağlanmakta-
dır. Hekimlere ek olarak her ekipte bir sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve hemşire bulunmaktadır. 
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İzlem Odası 

Slayt No: 36

Sunum: ÇKM’de izlem odası

Görüşme Odası 

Slayt No: 37

Sunum: ÇKM’de görüşme odası

Birim; hastanenin içinde, mümkünse hastane kalabalığından uzak sakin bir bölgesinde, ayrı bir girişle 
ulaşılan ve hastane güvenliğinin de kolay ulaşılabileceği bir yerde olmasına çalışılmaktadır. . Birimler 
genellikle tamamı çocuk dostu bir dekorasyon içermekte ve olanaklar ölçüsünde 8-10 odalı bir alanda 
yerleştirilmesi gerekmektedir. Merkezlerde önerilen odalar; (1) Bekleme odası, (2) Görüşme odaları 
(aynalı cam ve kayıt olanağı bulunan),  (3) Toplantı odası, (4) Muayene odaları, (5) Laboratuvar odası 
ve (6) Arşiv odasıdır.

 
 

ÇKM’ye muayene talebi ile gelen 
çocuk Slayt No: 38

Sunum: ÇKM’ye muayene talebi ile gelen çocuk

 
 

ÇKM’ye tedavi amaçlı gelen çocuk Slayt No: 39

Sunum: ÇKM’ye tedavi amaçlı gelen çocuk

• Sesli ve görüntülü kaydın standartları nedir?
• ÇİM standartlarına yakın bir görüşme ve kayıt ortamının sağlanması nasıl mümkün olabilir?

Tartışma
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Mağdur Çocuk Vakası

 

4 
Cumhuriyet savcısı M’yi beden muayenesi için 

adli tıp kurumuna göndermiş; ancak M ve 
ailesi beden muayenesine rıza 

göstermemiştir. Bunun üzerine, Cumhuriyet 
savcısının talebi üzerine sulh ceza hakimliği 
tarafından beden muayenesi ve vücuttan 

örnek alma kararı verilmiştir. 
 

Slayt No: 40

Temel soru: Mağdur çocuk beden muayenesine rıza vermezse ne 
yapılır?

Açıklamalar

Beden Muayenesi

• Beden muayenesi: Mağdurun bedeni üzerinde tıbbi 
muayene yapılması ve örnek alınması Cumhuriyet 
savcısının istemi ve hakimin  kararıyla mümkündür.  

• Tanıklıktan çekinme nedenleri varsa beden 
muayenesinden de kaçınabilir. Çocuk görüşünü 
açıklayabilecek durumdaysa görüşü alınır.  Değilse 
kanuni temsilcisi karar verir.  Fail kanuni temsilcisi ise 
hakim karar verir.   

 

 

 

 

Slayt No: 41

Öğrenme Hedefi: Çocuğun beden muayenesi sürecine hazırlanma-
sı ve muayene esaslarını bilmek (CMK m. 76)

Beden Muayenesi ve Çocuğun Rızasının Önemi

Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun beden muayenesinin yapılması gerektiğinde; mağ-
dur, 15 yaşından büyük ise, kendi rızası ile 15 yaşından küçük ise, kanuni temsilcisinin izni ile beden 
muayenesi yapılabilir. Mağdurun veya kanuni temsilcisinin rıza göstermemesi halinde, tıbbî muayene 
yapılabilmesine veya kan, saç, tükürük, tırnak, cinsel salgı gibi örnekler alınabilmesine; sağlığını tehlike-
ye düşürmemek koşuluyla, Cumhuriyet savcısının istemiyle ya da resen hâkim veya mahkeme tarafın-
dan karar verilebilir. Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya bedenden örnek alınmasından 
kaçınılabilir. Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi konusunda kanunî temsilcisi karar verir. Çocuk veya akıl 
hastasının, tanıklığın hukukî anlam ve sonuçlarını algılayabilecek durumda olması hâlinde, görüşü de 
alınır. Çocuğun muayene ve örnek almaya rıza göstermemesi halinde SÇG tarafından süreç hakkında 
anlayabileceği dilde bilgilendirilmesi yapılmalı, çocuğun sürece katkısı sağlanmalıdır.

Mağdurun rızasının alınması konusunda, kanuni temsilci ile çocuğun iradeleri arasında çelişki ortaya 
çıkabilir. Mağdur 15 yaşından büyük ise, kendi beyanı önem taşır. 15 yaşından küçük ise kanuni temsilci-
nin iradesi öncelik taşır. Ancak her iki durumda da çocuğu yararı gerektiriyorsa hakim tarafından karar 
verilebilir. 

- Mağdur çocuğun bulunduğu süreç hakkında anlayabileceği bir şekilde ayrıntılı olarak bilgi-
lendirilmesi gerekir.

- Çocuğun kendisiyle ilgili işlemlerde rıza göstermesi esastır. Çocuk rıza ile ilgili direnç göste-
riyorsa bu konuda çocuğa uygun müdahaleler geliştirilmelidir.

- Çocuğun rızası olmadan işlem yapılabilmesi “suça delil teşkil etmek üzere” mümkündür an-
cak rızanın edinilmesi için yollar tüketildikten sonra en son seçenek olarak görülmelidir.

Dikkat

Çocuğun Beden ve Psikolojik Sağlığının Bozulup Bozulmadığına İlişkin Rapor

Bu konuda bilirkişi raporu alınması gerekmektedir (CMK m. 62 vd). Bu raporun Yargıtay CGK 2011/193 
K. Sayılı kararı ile sadece ATK’ dan değil 6. İhtisas Dairesi’ndeki heyeti oluşturan üniversitelerden de 
alınabileceği kabul edilmiştir (HSYK Genelgesi).



Çocuk Adalet Sistemi İçin Vaka Temelli Eğitim Stratejisi 97

Okuyunuz: Muayene ve örnek alma bölümü 

Hatırlatma!

14 yaşındaki kızına karşı, cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile hakkında soruşturma yapılan 
baba ile ilgili soruşturmada, mağdur olan kızının vücudundan örnek alma ve muayene yapıla-
bilir mi? Mağdur ve annesi bu muayeneye ve örnek almaya karşı çıkar ise ne yapılabilir?

Mağdur Çocuk Vakası

 

5 
S hakkında iddianame düzenlemiş ve ağır ceza 

mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Duruşma 
hazırlığı tutanağında M ve ailesi duruşmaya 

çağırılmıştır. Duruşma günü, M’nin geldiğini gören 
mahkeme başkanı, mübaşirine telefonla bir uzman 

çağırılması talimatını vermiştir. 

 

Slayt No: 42

Temel sorular
1. Mağdur çocuk duruşmada dinlenilmeli midir? 
2. Dinlemek zorundaysak nasıl dinlemeliyiz? 
3. Mağdurun duruşma sırasında yanında bulunan SÇG’nin rolü 
nedir?

Açıklamalar

Mağdur çocuğun duruşmada 
dinlenmesi 
• Maddi gerçeğin ortaya  çıkarılması için zorunluluk 

yoksa, mağdur çocuk duruşmada dinlenilmemelidir.  

• Mağdur çocuğun soruşturma aşamasında dinlenmesi 
sırasında alınan sesli ve görüntülü kaydı izlenir.  

• Mağdurun vekili hazır bulunmalıdır.  

• Sanığın salondan çıkarılması (CMK m.200). 

• Yanında uzman bulunması (CMK m.236/3).  
 

 

 

 

Slayt No: 43

Öğrenme Hedefi: Mağdur çocuğun duruşmada tanık olarak dinle-
nilmesine dair esasları öğrenmek

Mağdurun Duruşmada Dinlenilmesi

Çocuk soruşturma evresinde dinlenilmiş ve dinleme kayda alınmış ise maddi gerçeğin ortaya çıkarıl-
ması aşamasında bir zorunluluk yok ise çocuk bir kez daha dinlenilmemelidir (CMK m. 236/2). Bunun 
sağlanabilmesi için duruşma hazırlığı evresinde mahkeme tarafından çocuğun ifadesini içeren CD izlen-
meli, CD’deki görüntü ve ifade ilk bakışta yeterli görünüyor ise mağdur duruşmaya çağırılmamalıdır. 
Duruşmada ortaya çıkan duruma göre mağdurun duruşmada dinlenilmesi gerektiği kanaati oluşur ise 
mağdur duruşmaya çağırılmalıdır.

- Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için zorunluluk yoksa, mağdur çocuk duruşmada dinlenilmemelidir. 
- Mağdur çocuğun soruşturma aşamasında dinlenmesi sırasında alınan sesli ve görüntülü kaydı izlenir. 
- Mağdurun vekili hazır bulunmalıdır. 

Mağdur çocuğun dinlenilmesi gerekli görüldüğünde sanığın salondan çıkarılması (CMK m.200) ve ya-
nında uzman bulunması (CMK 236/3) hükümleri unutulmamalıdır.

Mağdurun beyanının alınması sırasında CMK 236/2 uyarınca uzman, hazır bulundurulması gereken ki-
şilerdendir.

Okuyunuz: Kovuşturma sırasında çocuğun dinlenmesi bölümü 
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Duruşmada bulunan SÇG’nin rolü 

1. Mağduru  bilgilendirilmesi 
• Çocuk mağdurları sahip oldukları hakları, 
• Adalet sürecindeki rolleri,  
• Duruşmaların kapsamı,  
• Zamanlaması,  
• Sürecin gelişimi konusunda bilgilendirme  
2. Duruşma sürecini mağdur çocuğa anlayacağı 
dilde aktarması 
3. Mağdur çocuğun  korunma ihtiyacı konusunda 
mahkemeyi uyarması  

 
 

 

Slayt No: 44

Öğrenme Hedefi: Mağdur çocuğun beyanı sırasında uzmanın rol-
lerini öğrenmek

Mağdur Çocuğun Beyanı Sırasında Uzmanın Rolü

Bir suçun mağduru olan  çocuk ile konuşurken çocuğun yaşı ve gelişim düzeyini ve geçirdiği travmanın 
etkilerini dikkate almak gerekir. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve 
Çocuk Pornografisi ile ilgili İhtiyari Protokol’ün 8/c-d maddesinde; çocuk mağdurların görüşlerinin, ihti-
yaçlarının ve endişelerinin şahsi çıkarlarının etkilendiği duruşmalarda dile getirilmesine ve göz önünde 
bulundurulmasına ulusal hukukun usul kurallarıyla tutarlı bir biçimde müsaade edilmesi ve yasal sürecin 
tümü boyunca çocuk mağdurlara uygun destek hizmetlerinin sağlanması öngörülmüştür. Bu nedenle 
öncelikle çocukla görüşme yapacak kişinin bu alanda eğitim almış olması ve ikincil mağduriyeti önleye-
cek becerilere sahip olması gerekir (ÇKK m. 32). 

Çocuğu bu etkilerden koruması beklenen uzmanın görevini gereği gibi yapabilmesi için; duruşma günü 
konusunda önceden bilgilendirilmesi ve dosyayı incelemesinin sağlanması gereklidir. Duruşma günü 
uzman ile çocuğun, duruşma öncesinde, uygun ortam ve sürede görüşmesi sağlanmalıdır. Bu görüş-
mede, çocuğun avukatı da hazır bulunabilir. Uzman görüşme sırasında, çocuğa anlayabileceği bir dilde 
yargılama sürecini ve hukuki haklarını anlatmalı, çocuğu ifade sürecine hazırlamalıdır. İfade sırasında 
çocuğun yanında durmalı, ifade sürecinin yaratacağı olumsuz etkilerin en aza indirilmesi konusunda ço-
cuğun avukatı ve mahkeme ile işbirliği yapılmalıdır. Mağdurun süreçten etkilenmesini en aza indirme-
nin yollarından birisi de CMK 184/1 ve 185/1 maddeleri uyarınca duruşmanın kapalı olarak yapılmasıdır. 
Bunun yanı sıra, mağdur dinlenilirken sanığın salondan çıkarılmasına dair CMK 200/1 maddesi hükmü 
de unutulmamalıdır. CMK 184/1 ve 200/1 maddelerinin uygulanmasına karar vermeden önce böyle bir 
uygulama yapmanın çocuğun yararına uygun olup olmayacağı konusunda SÇG’den görüş alınmalıdır.

Okuyunuz: SÇG’nin rol ve sorumlulukları bölümü

Mağdur Çocuk Vakası

 

6 
Yapılan yargılama sonunda S’nin delil yetersizliği 

nedeniyle beraatına hükmedilmiştir. 

 

Slayt No: 45

Temel soru: Beraat kararı veren mahkeme çocuğun korunması için 
ne yapmalıdır?

• Sosyal çalışma görevlilerinin mağdur çocuklar bakımından yeri ve önemi
• Mağdurun beyanına itibar edilmesi ve bu kapsamda SÇG’nin rol ve sorumluluklarının bilinmesi
• Suçun nitelendirilmesi (Örneğin fuhuş – insan ticareti) ve delillerin toplanması konusunda 

mağdurun zarar görmemesi

Tartışma Konuları - Beyin Fırtınası
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KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUK (KİOÇ) VAKA ÇALIŞMASI

Vaka Çalışması Sürecine dair Temel Bilgiler

  Amaç: Vaka çalışmasının amacı çocuk adalet sistemi çalışanlarıyla, çocuk adalet sistemine korunma 
ihtiyacı olması nedeniyle giren bir çocuğa, çocuğa özgü adalet sisteminin gereklilikleri doğrultusunda 
nasıl bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini örnek vaka temelinde değerlendirmektir. 

  Alt Amaçlar:

Vaka çalışmasının katılımcılara yönelik alt amaçları;

1. Çocuğun korunma ihtiyacının fark edilmesini sağlamak,

2. Çocuğa özgü adalet sisteminin gerekliliklerini hatırlatmak,

3. Çocuk adalet sistemine korunma ihtiyacı olması nedeniyle giren bir çocuğun karşılaştığı veya karşı-
laşabileceği sorunları görünür kılmak,

4. Uygulamalarda karşılaşılan aksaklıklara ilişkin çözüm yolları sunmak,

5. Katılımcıların (hukukçular ve sosyal çalışma görevlileri) rol ve sorumlulukları hakkında farkındalık 
kazanmalarına katkı vermek, 

6. Çocuk adalet sisteminin temel aktörleri olarak ortak çalışma deneyimi kazanmalarına destek olmak-
tır.

  KİOÇ Vakası Programı

Gün Süre Saat Oturumlar Kolaylaştırıcı Sayısı

2. Gün

45 dk 14.15-15.00 KİOÇ Vakası 2 Kolaylaştırıcı

30 dk 15.00-15.30 Ara

45 dk 15.30-16.15 KİOÇ Vakası 2 Kolaylaştırıcı

45 dk 16.15-17.00 KİOÇ Vakası 2 Kolaylaştırıcı

  Kolaylaştırıcı Ekip: 4 kişi

  Katılımcı Sayısı: 25 kişi

  Toplam Süre: 45 dakikalık 3 oturum

  Fiziksel Ortam: 

- 25 kişilik U şeklinde toplantı düzeni

- Kolaylaştırıcı ekibin ve katılımcıların yüz yüze iletişimini sağlayacak şekilde oturma düzeninin oluştu-
rulması

  Ön Hazırlıklar:

- Kolaylaştırıcı ekip vaka sunumu ve yönergesini gözden geçirir (Gözden geçirme sırasında yönerge-
de atıfta bulunulan okuma bölümlerinin gözden geçirilmesi önerilmektedir).

- Kolaylaştırıcılar, 3 oturumla ilgili olarak kendi aralarında sorumluluk bölüşümü yapar.

- Her kolaylaştırıcının en az 1 oturumda görev alması sağlanır.
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- Görev paylaşımı sırasında vaka sunumlarında turuncu başlıkların hukukçular, mavi başlıkların da sos-
yal çalışma görevlileri tarafından sunulacağı göz önünde tutulmalıdır. 

- KİOÇ vakası çalışmasının başında bir kolaylaştırıcı ya da katılımcı tarafından “Musa’nın hikayesi” 
başlıklı okuma parçası okunur. 

- Mekânda sunum koşullarının sağlandığı kontrol edilir.

  Yöntem: Büyük grup çalışması, okuma, sunum, tartışma, film gösterimi, ihtiyaç duyulduğunda ör-
nek olay aktarımı.

  Akış Özeti: Örnek bir vaka olarak sunulan korunma ihtiyacı olan çocuk vakası 7 adımda ele alınmıştır. 
Kolaylaştırıcılardan vaka çalışması sırasında katılımcılarla değerlendirme yaparken, adım adım ilerleme-
leri beklenmektedir. Vakanın tümü kolaylaştırıcıların hakim olabilmesi için ilişiktedir. 

Genel akış içerisinde kolaylaştırıcılardan beklenen vakanın adımlarını tek tek katılımcılara aktarmaları, 
her bir adımdan sonra verilen temel sorular ile katılımcıların değerlendirmelerini almaları ve bir payla-
şım ortamı yaratmalarıdır. Paylaşım ortamının yaratılmasında soru sorma, beyin fırtınası, örnek olay 
aktarımı vb. farklı yöntemler kullanılabilir. 

Örnek vakanın akışı içerisinde kolaylaştırıcılar için bazı yöntem önerilerine yer verilmiştir. Ayrıca öğren-
me hedefleri, temel mesajlar, vaka sürecinde farklı durumların olma olasılığına dair açıklamalar (“Ya 
böyle olsaydı?”) ve konuyla ilgili okuma önerileri hakkında bilgi sunulmuştur.

  Kolaylaştırıcının Kullanacağı Materyal

- Sunum için bilgisayar ve projeksiyon makinesi

- KİOÇ vaka sunumu (ppt.sunum)

- Filmler

- Tartışmalarda kullanılmak üzere yazı tahtası ve tahta kalemi

- Hukukçular için eğitim kitabı

- Sosyal çalışma görevlileri için eğitim kitabı

  Katılımcıların Yararlanacağı Materyal: Eğitim kitapları 
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Musa4

15 yaşında...

Çok başarılı öğrenciydi Musa.

Öğretmen olmak istiyordu.

Sabah okuluna gidiyor...

Sonra çobanlık yapıyordu.

Babası garibandı çünkü.

* * * 

Tam bir sene önce, gene böyle bir sabah... Çıktı tek göz oda, ağıldan bozma evinden kör karanlıkta, yürüye 
yürüye, 2 kilometre, sırtında çantası, şehirlerarası asfalta geldi... İzmir Aliağa’ya bağlı Kapıkaya Köyü’nde 
yaşıyordu, köyde okul yok, okul Yenişakran’da... Türkiye’nin en batı ucunda, bütün yatırımlar oraya yapılı-
yor denilen coğrafyada, Türkiye’nin en doğusundaki yaşıtlarıyla aynı kaderi paylaşıyordu; taşımalı eğitim... 
Servis bekliyordu.

* * * 

Yakaladı yakaladı... 

Kaçırdığında okuluna gitmesi imkânsız.

O nedenle, gün doğmadan kalkıyor, en az 2 saat yolu hesap ederek, saat 6 civarında asfaltta oluyordu. 

Asfalt rampa.

* * * 

Göründü yarım saat sonra servis minibüsü... Manisa’nın Karaahmetli Köyü’nden başlıyor, çocukları toplaya 
toplaya, en son Musa’yı alıyor, Yenişakran’a varıyordu. İçerde, biri şoför, biri engelli çocuğuna refakat eden 
anne, toplam 27 çocuk... Musa 30’uncu.

* * * 

Durdu önünde her sabahki gibi, bindi Musa, hareket ettiler. Ama bir acayiplik vardı... Şoför döndü Mu-
sa’ya öfkeyle, “Bak seni almak için durduk, fren patladı, niye rampada duruyorsun, 100 metre yürüyüp 
düzlükte dursana!” diye bağırdı... Yer kalmadığı için ayakta dikilen Musa, büktü boynunu, ne desin, zaten 
bütün çocuklar ona suçlu gibi bakarken ne diyebilirdi ki? Bir ara göz göze geldi en sevdiği sınıf arkadaşı 
Hidayet’le... Hidayet gülümsedi, çaktırmadan şöyle bir salladı elini havada “Boşver” manasında, “boşver, 
üzülme...”

* * * 

Dandik asfaltta haldır haldır gitmeye başladılar, 1 kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre... Yenişakran’a 4 kilo-
metre kala, olanlar oldu, trafolar bölgesinde dik yokuşun sonundaki sert viraja daldı minibüs, “Fren boşal-
dı” diye bağırdı şoför, savruldular, korkuluk morkuluk yok tabii, uçtular Tütünlü Deresi’ne... Önce çığlıklar, 
3 takla, 5 takla, darmadağın oldu, zaten darmadağın haldeki minibüs, sonra trajik sessizlik.

* * * 

İsmail oracıkta öldü. 9 yaşındaydı. Recep öldü, Murat öldü. 15’indeydiler. Ve, gülümseyerek kan kardeşine 
moral vermeye gayret eden Hidayet... Ambulanslar geldiğinde nefes alıp veriyordu hâlâ... Hastane, doktor, 
ameliyat, olmadı... Hidayet de gitti. 

4 Yılmaz Özdil, Hürriyet 16 Eylül 2009. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/12490178.asp

Okuma Parçası
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Ya Musa? 

Kafası yarılmıştı, sağ el bileği ezik... 

Hatta, o feci kazanın haberini yapan gazeteler, Musa’nın bandajlı fotoğrafını koymuşlardı, “Açılan kapıdan 
fırladı, kurtuldu” diye.

* * * 

Kurtulmuştu hakikaten Musa... Sağ çıkmıştı o tabut minibüsten... Ama kâbuslardan kurtulamadı... Hida-
yet her gece rüyasına giriyor, gene gülümseyerek “Boşver, üzülme” diyor ama, şoförün “Bak seni almak 
için durduk!” diye bağırması kulaklarından gitmiyordu, çın çın... Bıraktı okulu. Gitmedi bi daha.

* * * 

Ve, bir sene sonra...

* * * 

Bilirkişi, en fazla 12 yaşında olması gereken servis minibüsünün, daha eski, 15 yaşında olduğunu, frenlerin 
kazadan çok önce patlak olduğunu tespit etti; balatalar erimişti. Aslında servis minibüsü bile değildi, öyle 
olsaydı, “S” plaka taşımalıydı, taşımıyordu. Buna rağmen, hiç kimse şikâyetçi olmadı... Savcı hariç... Kamu 
adına dava açtı, bilirkişi raporunu koydu hâkimin önüne, hâkim de, hiç tereddüt etmeden 10 sene hapis 
verdi şoföre... Giden gitmişti ama, hiç olmazsa suç cezasız kalmamıştı.

* * * 

Ve, önceki gün...

Yıldönümüydü.

Kapıkaya Köyü’nün kabristanında anma töreni yapıldı. İsmail, Recep, Murat ve Hidayet’in ardından dualar 
edildi. Musa da oradaydı... Gene kenarda, gene boynu bükük. Ve gene, bir senedir her gördüğüne söyle-
diği gibi, “Benim yüzümden, keşke düzlükte dursaydım, benim yüzümden” diye ağlıyordu. Ne büyükleri 
teselli edebiliyordu onu, ne mahkemenin verdiği adil karar rahatlatabilmişti vicdanını, ne de rüyasında 
“Boşver” diye gülümseyen Hidayet.

* * * 

Bitti tören.

Gitti evine.

Astı kendini Musa.          

* * * 

Bir sene dayanabilmişti buna.   

* * *    

• Çocuğun korunma ihtiyacı nasıl fark edilir?

Tartışma
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1

11 yaşındaki T, sokakta mendil satarken, yanından elinde bir çantayla koşarak geçen 13 yaşındaki D’yi görür. 
Biraz ileride, yaşlı bir kadın “çantamı çaldılar!” diye bağırmaktadır. T, karakola giderek olayı gördüğünü 

belirtir ve bunun üzerine polis T’nin yazılı beyanını alır. T’ye bir süre sonra davetiye ile tanık olarak 
duruşmada hazır bulunması bildirilir. T duruşmaya gelip sokakta mendil satarken gördüklerini anlatır.

2

Bildirimi alan ASPB, çocuğun durumunu incelemeye başlamış ancak çocuğun ailesinin başka bir şehirde 
yaşadığını, çocuğun metruk evlerde yatıp kalktığını belirlemiş ve ailesine ulaşmanın ve ayrıntılı bir inceleme 

yapılmasının uzun bir süre gerektirdiği kanaatine varmıştır.

3

ASPB’nin acil korunma kararı talebini alan çocuk hâkimi, kararında bir süre belirtmeksizin çocuk hakkında 
bakım tedbirine hükmeder. ASPB tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporunda, çocukla yapılan 

mülakatta çocuğun ailesiyle neredeyse hiç ilişkisinin olmadığının ve ayrıca okula da devam etmediğinin 
öğrenildiği bildirilir. Bunun üzerine mahkemece duruşma yapılmaksızın; çocuk hakkında verilen bakım 

tedbirinin devamına, çocuğun ana-babasının velayetinin kaldırılarak ASPB kurum çalışanının vasi olarak 
atanmasına ve çocuk hakkında eğitim tedbiri uygulanmasına karar vererek, kararın bir örneğini gereği için 

ASPB il müdürlüğüne gönderir.

4

Karardan yedi ay sonra, çocuk hakimi H, şehir merkezinde alışveriş yaptığı sırada T’yi mendil satarken görür 
ve tanır. Yanına gidip kendisinin neden kurumda olmadığını sorduğunda T, kurumda kendisine iyi bakılmadığı 
ve diğer çocuklarla anlaşamadığı için kaçtığını, okula ise hiç başlamadığını, paraya ihtiyacı olduğu için tekrar 

çalışmaya başladığını söyler. Bu duruma çok sinirlenen H, adliyeye dönerek T’nin dosyasını ister. Dosyaya 
baktığında, karardan sonra dosyaya takılmış olan bir adet uygulama planı ve süreç raporu görür. Süreç 

raporuna göre T sürekli arkadaşlarıyla kavga etmekte ve kurumun huzurunu bozmaktadır.

5

Çocuk hakimliği tarafından durum derhal ASPB’ye bildirilir ve raporların düzenli bir biçimde gönderilmesi 
istenir. Kararın bir örneği ayrıca MEB il müdürlüğüne de gönderilir.Hakim ayrıca, T’nin denetim altına 

alınmasına da karar vermiştir.

6

Karardan üç ay sonra SÇG, hâkime T ile ilgili olarak uygulayıcı kurumlar ve denetim görevlisince gönderilen 
raporları özetler.  Raporlar doğrultusunda T tekrar kuruma yerleştirilir ve okula kaydı yaptırılır. Çocuğun 

bakımını üstlenen kurum aileye ulaşır ve ailenin durumunu inceler. Denetim görevlisinin raporuna göre T 
okulda ve kurumda kendisini mutlu hissetmemekte, ailesi ile barıştığını ve ailesinin yanına dönmek istediğini 

söylemektedir.

7

Çocuk hâkimi, adliye yemekhanesinde Başsavcı S ile karşılaşır. S, çocuk hâkimine ASPB’den bir resmi yazı 
geldiğini, il koordinasyon toplantısı yapılacağını, toplantıya kendisi ile birlikte katılıp katılamayacağını sorar.

KORUMA İHTİYACI OLAN ÇOCUK VAKASI ADIMLARI
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Temel Mesajlar:

Vaka çalışmasında temel sorular doğrultusunda her bir adımda katılımcıların çocuğa özgü adalet siste-
minin gereklilikleri ve uygulamada nelere dikkat edilmesi konularında kazanımlar (öğrenme hedefleri) 
elde etmeleri beklenmektedir. Korunma ihtiyacı olan çocuk örnek vaka çalışmasında çocuğa özgü ada-
let sisteminin gereklilikleri ve uygulamada nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerine paylaşılması bekle-
nen konular toplu olarak aşağıda belirtilmiştir.

Korunma İhtiyacı Olan Çocuk Vaka Çalışması Temel Paylaşım Konuları

- Korunma ihtiyacı olan çocuk (KİOÇ)

- Korunma ihtiyacının fark edilmesi

- Bildirim üzerine yapılacak işlemler

- Acil korunma kararı (ÇKK m.9)

- KDTK alınması usulü (ÇKK m. 7, 8; ÇKKKDTY m. 5-11)

- Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler (ÇKK md. 5)

- KDTK’nın uygulanması (ÇKKKDTY m.12-18)

- KDTK’nın kaldırılması (ÇKK m7/6. ÇKKKDTY m.11)

- Tedbir kararlarının izlenmesi

- KDTK’nın yerine getirilmemesi

- Denetim (ÇKK 36 vd., ÇKKY 23 vd.)

- Denetim görevlisi görevlendirme

- Denetim görevlisinin görevleri

- Denetim (ÇKK 36 vd., ÇKKY 23 vd.)

- Aile ile çalışmanın önemi

- Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon

- Koordinasyon (Kurulları)

- Koordinasyon (Kurullarının) görevleri

- İl/İlçe koordinasyon sekretarya sorumlusu

Korunma İhtiyacı Olan Çocuk Vaka Çalışması Yönergesi

Vaka çalışması; 

1. Açılış slaytı ile çalışmanın amacı ve alt amaçlarının kısaca ifade edilmesinin ardından vakanın adım-
larının kolaylaştırıcılar tarafından sunulmasıyla başlar. 

2. Tek tek sunulan vaka adımlarında belirtilen temel sorular ile birlikte tartışma başlatılır ve bir değer-
lendirme ve paylaşım ortamı yaratılır. 

3. Tartışmalardan sonra vaka çalışmasında odaklanılan temel paylaşım konuları ile ilgili açıklamalarda 
bulunulur. 

4. Her bir vaka adımı için bu akış düzeni izlenir. 

5. KİOÇ vakası grup çalışmasının başında “Musa’nın hikayesi” başlıklı okuma parçası okunur. 
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Aşağıda her bir slayt ile nasıl bir akış izlenmesi gerektiği ayrıntılarıyla verilmiştir.

Ön hazırlıklarınızı tamamlamadan vaka sunumuna başlamayınız!

Sunumlarda turuncu başlıklı slaytların hukukçular tarafından, mavi başlıkların da sosyal çalışma 
görevlileri (SÇG) tarafından aktarılması gerektiğini unutmayınız! 

Yeşil başlıklı slaytlar dönüşümlü olarak kolaylaştırıcılar tarafından sunulabilir.

Slayt akışlarında ü işareti ile sonlanan slaytlar, başlık konusu ile ilgili aktarımın tamamlandığını, 
Ü işareti ile sonlanan slaytlar ise başlık konusu ile ilgili aktarımın devam ettiğini gösterir.

Vakanın üzerinde görüş alış verişi ile temel konuların paylaşımı için toplam 135 dakika bulundu-
ğuna dikkat edilmelidir.

Dikkat

Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları 
Eğitimi

KORUNMA 
İHTİYACI OLAN 
ÇOCUK VAKASI

Slayt No: 1

Açılış

Musa’nın Hikayesi 

Slayt No: 2

Okuma parçası…
Tartışma: Çocuğun korunma ihtiyacı nasıl fark edilir? 

Korunma İhtiyacı Olan Çocuk Vakası

1
11 yaşındaki T, sokakta mendil satarken, yanından 
elinde bir çantayla koşarak geçen 13 yaşındaki D’yi

görür. Biraz ileride, yaşlı bir kadın “çantamı çaldılar!” 
diye bağırmaktadır. 

T, karakola giderek olayı gördüğünü belirtir ve bunun 
üzerine polis T’nin yazılı beyanını alır.

T’ye bir süre sonra davetiye ile tanık olarak duruşmada 
hazır bulunması bildirilir. T duruşmaya gelip sokakta 

mendil satarken gördüklerini anlatır.

Slayt No: 3

Temel Sorular
1. Tanık çocuğun korunma ihtiyacı var mı? 
2. Yargılama sürecinde başka hangi durumlarda çocukların 
korunma ihtiyacı fark edilebilir?
3. Korunma ihtiyacını daha önce kimler fark edebilirdi?

Açıklamalar

Korunma ihtiyacı olan çocuk (KİOÇ)

• ÇKK’nın 3. maddesi uyarınca; korunma ihtiyacı olan 
çocuk, bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal 
gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal 
veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuktur. 

• Bir çocuğun herhangi bir nedenle adli sürece 
girmesi, hakkında suça sürüklendiği iddiası ile 
soruşturma başlatılması, onun KİOÇ olma ihtimalini 
gösteren bir bulgudur. 



Slayt No: 4

Öğrenme Hedefi: Korunma ihtiyacı olan çocuğun tanımını bilmek 
ve adli sürece giren çocuğun KİOÇ olma ihtimalini göz önünde bu-
lundurmak
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Korunma İhtiyacı Olan Çocuk

ÇKK’nın 3. maddesi uyarınca; korunma ihtiyacı olan çocuk, bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal 
gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuktur.  Bir 
çocuğun herhangi bir nedenle adli sürece girmesi, hakkında suça sürüklendiği iddiası ile soruşturma 
başlatılması, onun KİOÇ olma ihtimalini gösteren bir bulgudur.

Okuyunuz: KİOÇ bölümü

Film Gösteriminin Amacı: 

Bir çocuğun gözünden aile içi şiddetin ve çocuğun ihtiyaçlarının anlatımını dinlemek

Film Gösterimi: Ailevi Sorunlar

T’nin yanında mendil satan aynı yaşta bir arkadaşı var. 
Ne yapmalıyız? Tartışınız. 

YA BÖYLE 
OLSAYDI! 

Korunma ihtiyacının fark edilmesi

• Çocuk adalet sisteminin öngördüğü koruma 
sisteminin başlaması için, çocuğun korunma ihtiyacı 
içinde olduğunun fark edilmesi gerekir.

• Çocuğun, korunma ihtiyacı içinde olma ihtimalini 
ortaya koyan sebepler var ise, çocuğun durumu 
ASPB’ye bildirilir (ÇKK m.6). 

• Bu bildirim, çocuğun yerleşim yerindeki kuruma 
değil, o an için bulunduğu yerdeki kuruma yapılır. 



Slayt No: 5

Öğrenme Hedefi: Yargılamada her ne sıfatla olursa olsun hazır 
bulunan çocuğun korunma ihtiyacını fark edebilmek 

Çocuğun Korunma İhtiyacı İçinde Olup Olmadığını Fark Edebilmek

Yargılama sistemi içerisinde bulunma nedeni ne olursa olsun çocuğun hakları olan bir “birey” olduğu 
bilincinde olmak gerekir. Çocuğa özgü yargılama ve çocuğun korunması, çocuğa bütüncül odaklanmayı 
gerektirir. T, olayda tanık sıfatında görülse de, sokakta çalışan bir çocuk olarak gelişimsel ihtiyaçlarının 
yanında, ailesi ve içinde yaşadığı çevresel koşullarla birlikte değerlendirilmelidir. Çocuk adalet sistemi 
çalışanları, karşılaştıkları çocukların, kendisinden ve çevresinden kaynaklı sorun ve ihtiyaçlarına duyarlı 
olmalıdır. T’nin korunma, beslenme, eğitim, sağlık, güvenlik ihtiyaçları akla ilk gelen temel ihtiyaçlar-
dandır. T’nin çalıştırılması, kendisini sokak yaşamının risklerine maruz bırakırken, eğitim yaşamını olum-
suz etkileyecek ve/veya eğitim yaşamının kesintiye uğramasına neden olabilecektir. 

Okuyunuz: Bütüncül bakış açısı, gelişimsel ihtiyaçlar, çocukla iletişim, sistem teorisi bölümü
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Film Gösteriminin Amacı: 

Korunma ihtiyacı olan çocuğun fark edilmesi, yurttaşların duyarsız olmama (ve ihbar) yükümlülüğü, 
sosyal çevrenin önemi

Film Gösterimi: Sorumluluk

Korunma İhtiyacı Olan Çocuk Vakası

2
Bildirimi alan ASPB, çocuğun durumunu incelemeye 
başlamış ancak çocuğun ailesinin başka bir şehirde 
yaşadığını, çocuğun metruk evlerde yatıp kalktığını 

belirlemiş ve ailesine ulaşmanın ve ayrıntılı bir 
inceleme yapılmasının uzun bir süre gerektirdiği 

kanaatine varmıştır.

Slayt No: 6
Temel sorular
1. Çocuk sokakta bulunmuş ve ailesine ulaşılamıyor ise ne yapmak 
gerekir? 
2. Çocuğun barınma ihtiyacı ne şekilde karşılanabilir?
3. Sosyal inceleme öngörülen zamandan daha uzun sürede tama-
mlanacaksa ne yapılabilir? 
4. Acil korunma kararı nasıl alınır?

Açıklamalar

Bildirim üzerine yapılacak işlemler

• Bildirimi alan ASBP, kendisine bildirilen olaylarla ilgili 
gerekli araştırmayı derhal yapar (ÇKK m.6/2). 

• Çocuğun derhal korunma altına alınmasını 
gerektiren bir durum var ise, çocuk, öncelikle ve 
derhal kurum bakımına alınır (ÇKK m.9/1).

• Çocuğun kuruma gelmesinden itibaren 5 gün içinde 
durumu hakkında bir sonuca varılamıyor ise acil 
korunma kararı alınması için en yakındaki çocuk 
hakimliğine, çocuk hakimliği yok ise aile mahkemesi 
hakimliğine bu da yoksa asliye hukuk mahkemesi 
hakimliğine başvuru yapılır (ÇKK m.9/1). 



Slayt No: 7

Öğrenme Hedefi: ÇKK’nın 6. maddesinde düzenlenen bildirim me-
kanizmalarını öğrenmek

Bildirim Mekanizmaları

Bir çocuğun korunma ihtiyacı olduğunu düşünen adli ve idari merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eği-
tim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, köy muhtarları ile genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta 
memurları çocuğun durumunu ASPB’ye bildirmekle yükümlüdürler (ÇKK m.6). Ayrıca çocuğun bu du-
rumunu bilen ve gören herkes de ASPB’ye bildirim yapabilir. Bir çocuğun korunma ihtiyacı içerisinde 
olduğu, doğrudan Cumhuriyet savcılığının çocuk bürosuna veya çocuk hakimliğine de bildirilebilir. Bir 
suçun mağduru ya da tanığı olan çocuğun korunma ihtiyacını fark eden Cumhuriyet savcısı da korunma 
ihtiyacı olan çocuğu kuruma bildirmekle yükümlüdür. 

Bildirimi alan ASPB, çocuğun korunması için gerekli ilk bakım ve gözetimi sağlamakla görevlidir. Bunun 
için gerekiyorsa çocuğu kurum bakımına almalıdır. ASPB, bildirimi aldıktan sonra çocuk hakkında ge-
rekli sosyal incelemeyi derhal başlatmak, bu incelemenin sonucuna göre çocuk için uygun olan tedbir 
önerisini de içeren bir sosyal inceleme raporu ile mahkemeden tedbir uygulanmasını talep etmekle 
yükümlüdür. Eğer çocuğun içinde bulunduğu durum, bulunduğu ortamdan derhal uzaklaştırılmasını 
veya başka bir koruyucu ve destekleyici hizmetten yararlandırılmasını gerektiriyorsa, o zaman önce 
bu tedbiri almalı ve hemen sosyal inceleme raporunu hazırlayarak mahkemeden uygun tedbire karar 
vermesini talep etmelidir.

Okuyunuz: Korunma ihtiyacının bildirilmesi bölümü
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Eğitim Kurumu

Sağlık Kurumu

Bakım / Barınma Kurumu

Danışmanlık hizmeti veren 
kurum ve kuruluşlar

Denetim
Kararı

Çocuk
Hakimi

Sosyal
Çalışma
Görevlisi

Çocuk

ASPB

Anne /
Baba

Cumhuriyet
Savcısı

Acil korunma kararı

• 30 günlük süre sonunda, çocuğun korunma ihtiyacı 
içinde olmadığı sonucuna varılır ise, çocuğun aileye 
teslim edilip edilmeyeceği konusunda, acil korunma 
kararını veren hakimden karar istenir. 

• Hakim, çocuğun aileye teslim ile birlikte koruyucu ve 
destekleyici tedbirlere hükmedebileceği gibi, kurum 
bakımı altında kalmaya devam etmesi için bakım 
tedbiri kararı da verebilir. 



Acil korunma kararı (ÇKK m.9)

• Kuruma alınan çocuğun, durumu hakkında  yapılacak 
inceleme 5 günden uzun sürecek ise, kurum bakımı 
altında kalmaya devam etmesi için çocuk 
hakiminden acil korunma kararı alınmalıdır. 

• Buna göre; çocuğun kurumda kalabilmesi ilk 5 gün 
idari işleme, sonraki günler ise hakim kararına 
dayalıdır. 

• Talebi alan hakim üç gün içinde kararını vermelidir.
• Acil korunma kararının verilmesinden sonra 30 gün 

içinde çocuğun durumu hakkında bir sonuç 
değerlendirme yapılmalıdır (ÇKK m.9/2).



Acil korunma kararı

Acil Korunma Kararı
Koruma ihtiyacının kuruma 
bildirimi ve çocuğun teslimi

(ÇKK. m.6)

ASPB
İncelemeye Derhal Başlar

Çocuk mahkemesinden 
KDTK talebi.

Aileye teslim

Çocuğun korunma 
ihtiyacı yok ise

Çocuğun korunma 
İhtiyacı var ise

İnceleme 5 günde biterse

Çocuk Mah.Acil kararını 
veren hakime

müracaat

Çocuğun korunma 
ihtiyacı yok ise

Çocuğun korunma 
İhtiyacı var ise

Acil korunma kararı sonrasında 
30 günlük inceleme başlar. 

İnceleme sonucunda;

İnceleme beş günde bitmezse

Çocuk hakiminden
acil korunma kararı istemi



Slayt No: 8 - 9 - 10

Öğrenme Hedefi: ÇKK 7., 8. ve 9. maddelerdeki acil korunma kararı sürecini öğrenmek

ÇKK 7., 8. ve 9. Maddelerdeki Acil Korunma Kararı Süreci

•	 Bildirimi alan ASBP, kendisine bildirilen olaylarla ilgili gerekli araştırmayı derhal yapar (ÇKK m.6/2). 

•	 Çocuğun derhal korunma altına alınmasını gerektiren bir durum var ise, çocuk, öncelikle ve derhal 
kurum bakımına alınır (ÇKK m.9/1).

•	 Çocuğun kuruma gelmesinden itibaren 5 gün içinde durumu hakkında bir sonuca varılamıyor ise acil 
korunma kararı alınması için en yakındaki çocuk hakimliğine, çocuk hakimliği yok ise aile mahkemesi 
hakimliğine bu da yoksa asliye hukuk mahkemesi hakimliğine başvuru yapılır (ÇKK m.9/1).

•	 Kuruma alınan çocuğun, durumu hakkında yapılacak inceleme 5 günden uzun sürecek ise, kurum 
bakımı altında kalmaya devam etmesi için çocuk hakiminden acil korunma kararı alınmalıdır. 

•	 Buna göre; çocuğun kurumda kalabilmesi ilk 5 gün idari işleme, sonraki günler ise hakim kararına 
dayalıdır. 

•	 Talebi alan hakim üç gün içinde kararını vermelidir.

•	 Acil korunma kararının verilmesinden sonra 30 gün içinde çocuğun durumu hakkında bir sonuç de-
ğerlendirmesi yapılmalıdır (ÇKK m.9/2).

•	 30 günlük süre sonunda, çocuğun korunma ihtiyacı içinde olmadığı sonucuna varılır ise, çocuğun 
aileye teslim edilip edilmeyeceği konusunda, acil korunma kararını veren hakimden karar istenir. 

•	 Hakim, çocuğun aileye teslim ile birlikte koruyucu ve destekleyici tedbirlere hükmedebileceği gibi, 
kurum bakımı altında kalmaya devam etmesi için bakım tedbiri kararı da verebilir.

Acil Korunma Kararı

T’nin aile yanında korunması temel hedef olmalıdır. Yapılan inceleme sonucunda ailesi yanında kalması 
uygun görülmeyen veya ailesine ulaşılamayan çocuklarla ilgili alternatif bakım hizmetleri düşünülmeli-
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dir. Bu vakada, öncelikli olarak barınma ihtiyacının karşılanması için (Genel olarak acil ihtiyaç olduğunda 
ve araştırmanın zaman alması durumunda) çocuk hakkında acil korunma kararı alınır (ÇKK m.9).

Acil korunma kararı, savcı tarafından veya ASPB İl Müdürlüğü tarafından talep edilebileceği gibi mah-
kemece resen de verilebilir. Bu kararın alınmasındaki özellik, alınması gereken tedbir için inceleme yap-
maya vakit olmamasıdır. Önce tedbir alınır, sonra inceleme yapılır ve ondan sonra karar tekrar gözden 
geçirilerek çocuk için gerekli tedbirler alınabilir.

Acil korunma kararlarının süresiz verilmesi mümkün değildir. Acil korunma kararı en fazla 30 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 yönde-
ki görüşünü ve sağlayacağı hizmetleri hâkime bildirir. Çocuğun, ailesine teslim edilip edilmeyeceğine 
veya uygun görülen başkaca bir tedbire hâkim tarafından karar verilir (ÇKK m. 9).

Okuyunuz: Acil korunma kararı ve korunma kararının alınması bölümü

Korunma İhtiyacı Olan Çocuk Vakası

3
ASPB’nin acil korunma kararı talebini alan çocuk hâkimi, 
kararında bir süre belirtmeksizin çocuk hakkında bakım 
tedbirine hükmeder. ASPB tarafından düzenlenen sosyal 
inceleme raporunda, çocukla yapılan mülakatta çocuğun 

ailesiyle neredeyse hiç ilişkisinin olmadığının ve ayrıca okula 
da devam etmediğinin öğrenildiği bildirilir. Bunun üzerine 

mahkemece duruşma yapılmaksızın; 
• Çocuk hakkında verilen bakım tedbirinin devamına,
• Çocuğun ana-babasının velayetinin kaldırılarak ASPB 

kurum çalışanının vasi olarak atanmasına,
• Çocuk hakkında eğitim tedbiri uygulanmasına karar 

vererek, kararın bir örneğini gereği için ASPB il 
müdürlüğüne gönderir.

Slayt No: 11

Sunum

Açıklamalar

Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler
(ÇKK md. 5)

EĞİTİM

SAĞLIK

BAKIM

DANIŞMANLIK

BARINMA

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

çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli 
geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan 
Maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına

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

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

barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede 
olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya

M.E.B.
ASPB
Yerel Yön.

M.E.B.
ASPB
Yerel Yön.

M.E.B.
ÇSGB

ASPB

Sağlık Bak.



Slayt No: 12

Öğrenme Hedefi: ASPB’ye bildirim veya çocuk mahkemesine ihbar 
edilerek ÇKK’nın 5. maddesinde yer alan tedbirlerin alınmasının 
sağlanması gereğini hatırlatmak

Acil Korunma Kararı ile Birlikte Tedbirlerin Alınması

Çocuk hakkında öncelikle gereksinim varsa çocuk kuruma yerleştirilip acil korunma alınması sağlanır. 
Çocuk hakkında acil korunma kararı alınmış ise çocuğun kuruma alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde 
çocuk ve ailesi hakkında sosyal inceleme çalışması tamamlanır. Bu çalışmaya göre çocuk hakkında ko-
ruyucu ve destekleyici tedbirlerden bir veya birkaçının alınması gerektiği sonucuna varılır ise, yapılan 
çalışma ve varılan sonuçlar, ASPB il müdürlüğü tarafından çocuk mahkemesine gönderilir.

Acil korunma kararı alınmamış ise çocuk ve ailesi hakkında sosyal inceleme çalışması tamamlandıktan 
sonra, çocuğun korunma ihtiyacı içinde olduğu tespit edilir ise, aynı başvuru çocuk mahkemesine ya-
pılır. 

Hakim gerekirse başka araştırmalar da yapabileceği gibi mahkemede görevli uzman vasıtası ile yeni 
bir sosyal inceleme çalışması da yaptırabilir, tüm deliller toplandıktan sonra, çocuğun ihtiyacına uygun 
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olarak ÇKK’nın 5. maddesinde yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerden bir veya bir kaçına karar 
verilir.

Okuyunuz: Acil koruma kararı bölümü

KDTK alınması usulü 
(ÇKK m. 7, 8; ÇKKKDTY m. 5-11)
• Çocuğun veliye teslimi kararı KDTK değildir. Böyle bir 

karar, çocuk hakkında, KDTK vermeye gerek 
olmadığına dair bir karar niteliğindedir.

• Çocuğun ailesinin desteklenmesi ile içinde 
bulunduğu tehlikenin bertaraf edileceğinin 
anlaşılması durumunda, çocuğun aileye tesliminin 
yanı sıra, ailenin desteklenmesi ile ilgili hizmet 
modellerine (ayni ve nakdi yardım, gündüz bakım 
hizmeti vb.) hükmedilmelidir (ÇKK’nın m.5/3).  



KDTK alınması usulü 
(ÇKK m. 7, 8; ÇKKKDTY m. 5-11)
• KDTK; çocuğun, anası, babası, vasisi, bakım ve 

gözetiminden sorumlu kimse, ASPB veya Cumhuriyet 
savcısının istemi üzerine veya re’sen çocuk hakimi, yok 
ise aile mahkemesi hakimi, yok ise asliye hukuk 
mahkemesi hakimi tarafından alınır (ÇKK m.7/1, ÇKK 
geçici madde 1/4). 

• KDTK verilmeden önce, çocuğun ihtiyaçlarının 
belirlenmesi için sosyal inceleme çalışması yaptırılabilir 
(ÇKK m.7/2). 

• Karar vermek için sosyal inceleme yapılmasını 
beklemek çocuğun yararına değil ise, öncelikle acil 
korunma kararı verilmelidir. 

KDTK alınması usulü 
(ÇKK m.7, 8; ÇKKKDTY m.5-11)
• KDTK veren mahkeme, çocuk hakkında, KDTK 

yanında Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre 
velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki 
kurulması hususlarında da karar vermeye yetkilidir 
(ÇKK m.7/6). 

• KDTK verilmeden önce çocuğun, ailesinin ve ASBP 
temsilcisinin dinlenmesi için duruşma yapılabileceği 
gibi, karar dosya üzerinden de karar verilebilir.



KDTK alınması usulü 
(ÇKK m.7, 8; ÇKKKDTY m.5-11)
• KDTK kendisinin, ana ve babasının, vasisinin veya 

birlikte yaşadığı kimselerin yaşadığı  yerdeki çocuk 
hakimi tarafından verilir. 

• KDTK’da tedbirin türü gösterilir. Çocuk hakkında 
birden fazla tedbire de karar verilebilir. Önemli olan 
çocuğun ihtiyacının ne olduğunun ortaya 
konulmasıdır.



KDTK alınması usulü
C.Savcısı, Aile, Kanuni temsilci, Çocuk 

ASPB’nin talebi veya Re’sen
(Çocuk hakimliği veya mahkemesi)

SİR

Çocuğun korunma 
ihtiyacı var

Çocuğun korunma ihtiyacı
var. Ancak ailenin 
desteklenmesi ile risk
giderilebiliyor ise, ailenin
desteklenmesi kararı 
(ÇKK m.5/3)

Çocuğun korunma 
korunma ihtiyacı yok

Danışmanlık

Eğitim 

Sağlık

Bakım

Barınma 

KDTK verilmesine
yer olmadığına 

dair karar



Slayt No: 13 - 17

Öğrenme Hedefi: Koruyucu 
ve destekleyici tedbir 
kararlarının (KDTK) 
verilmesinde usulünü 
hatırlatmak

Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Verilmesinde Usûl

Tedbir kararları duruşma yapılmaksızın verilir. Ancak hakim zaruret gördüğü hallerde duruşma yapa-
bilir (ÇKK m. 13/1). Dosya üzerinden yapılan inceleme hakimde yeterli kanaat oluşturmaz ise inceleme 
duruşmalı olarak yapılır. Velayetin kaldırılması kararı duruşmalı yargılama sonunda verilir (ÇKK m. 9). 

Okuyunuz: Koruyucu ve destekleyici tedbir kararının alınması bölümü

Korunma İhtiyacı Olan Çocuk Vakası

4
Karardan yedi ay sonra, çocuk hakimi H, şehir merkezinde 
alışveriş yaptığı sırada T’yi mendil satarken görür ve tanır. 

Yanına gidip kendisinin neden kurumda olmadığını 
sorduğunda T, kurumda kendisine iyi bakılmadığı ve diğer 

çocuklarla anlaşamadığı için kaçtığını, okula ise hiç 
başlamadığını, paraya ihtiyacı olduğu için tekrar çalışmaya 

başladığını söyler.

Bu duruma çok sinirlenen H, adliyeye dönerek T’nin dosyasını 
ister. Dosyaya baktığında, karardan sonra dosyaya takılmış 
olan bir adet uygulama planı ve süreç raporu görür. Süreç 
raporuna göre T sürekli arkadaşlarıyla kavga etmekte ve 

kurumun huzurunu bozmaktadır.

Slayt No: 18

Temel sorular
1. KDTK nasıl uygulanır?
2. Uygulanıp uygulanmadığı nasıl denetlenir? 
3. KDTK değiştirilebilir mi? Nasıl?
4. KDTK kesin midir? Bu karar değiştirilebilir mi?
5. Verilen KDTK’ya ek olarak başka bir KDTK da verilebilir mi?

6. Önceki karar değiştirilebilir ise veya ilave KDTK verilebilir ise bu nasıl yapılmalıdır?
7. KDTK veren hakim, bu kararın yerine getirilip getirilmediğini nasıl denetler?
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Açıklamalar

KDTK’nın uygulanması

• Hakim bu konudaki kararını vermeden önce 
mahkemesinde görevli SÇG’den bilgi isteyebilir.

• Uygulama planı, karara ve çocuğun yararına uygun 
ise, hakim tarafından onaylanır. 

• Tedbir kararını veren mahkeme veya hakim; 
karardan beklenen gayenin gerçekleşip 
gerçekleşmediğini, uygulanan tedbirin çocuğun 
gelişimini hangi yönde etkilediğini, üç aylık sürelerle 
incelettirir. Bu inceleme mahkemede görevli SÇG 
tarafından yapılır (ÇKKKDTY m. 18/4-5).



KDTK’nın uygulanması (ÇKKKDTY
m.12-18)
• KTDK kesinleşmesi beklenmeksizin derhal 

uygulamaya konulur (ÇKKKDTY m.9/2). 

• Alınan karar, kararın türüne göre, ÇKK’nın 45. 
maddesinde yazılı kurumlara gönderilir. 

• Kararı alan kurum, çocuğu teslim aldığı tarihten 
itibaren 10 gün içinde, kararı nasıl yerine getireceğini 
gösteren bir plan hazırlar ve bu planı kararı veren 
hakimin onayına sunar (ÇKKKDTY m. 18/1)

• Hazırlanan uygulama planı, kararın içeriğine veya 
çocuğun yararına uygun değil ise geri çevrilir ve 
değiştirilmesi istenir. 



KDTK’nın uygulanması

• SÇG’nin görev alanı haricinde başka bir uzmanlık 
dalına ihtiyaç duyulması hâlinde, ÇKK m.33/1 de 
yazılı niteliklere haiz kamu görevlisi veya serbest 
çalışan uzmanlar da inceleme yapmak için 
görevlendirilebilir. 

• Bu görevlendirme, çocuk mahkemesi veya hakimi 
tarafından bilirkişilik esaslarına göre yapılır ve tayin 
edilecek ücret Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü 
ödeneğinden ödenir (ÇKKKDTY m.18/11).

• Görevlendirilen uzman hazırlayacağı raporu on gün 
içinde, görevlendirmeyi yapan çocuk mahkemesine 
veya hakimine verir. 



KDTK’nın uygulanması

• Çocuk hakkında bakım ve barınma tedbiri kararı 
verilmiş ise; kurumda bulunan çocukla ilgili inceleme 
görevi öncelikle bu kurumda çalışan sosyal çalışma 
görevlilerine yaptırılır. Ancak, çocuğun yüksek 
yararının gerektirdiği durumlarda inceleme görevi 
mahkemeye atanan sosyal çalışma görevlilerine de 
yaptırılabilir.

• Bu işlemi yapacak SÇG bulunmaması halinde, ÇKK 
m.33/1’de  öngörülen niteliklere haiz  olan ve başka 
bir kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya 
serbest meslek icra eden sosyal çalışma görevlileri, 
inceleme için görevlendirilebilir.



Slayt No: 19-22

Öğrenme Hedefi: KDTK’nın uygulanmasına ilişkin süreci öğrenmek.

KDTK’’nın Uygulanması

•	 KTDK kesinleşmesi beklenmeksizin derhal uygulamaya konulur (ÇKKKDTY m.9/2). 
•	 Alınan karar, kararın türüne göre, ÇKK’nın 45. maddesinde yazılı kurumlara gönderilir. 
•	 Kararı alan kurum, çocuğu teslim aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde, kararı nasıl yerine getireceği-

ni gösteren bir plan hazırlar ve bu planı kararı veren hakimin onayına sunar (ÇKKKDTY m. 18/1)
•	 Hazırlanan uygulama planı, kararın içeriğine veya çocuğun yararına uygun değil ise geri çevrilir ve 

değiştirilmesi istenir.
•	 Hakim bu konudaki kararını vermeden önce mahkemesinde görevli SÇG’den bilgi isteyebilir.
•	 Uygulama planı, karara ve çocuğun yararına uygun ise, hakim tarafından onaylanır. 
•	 Tedbir kararını veren mahkeme veya hakim; karardan beklenen gayenin gerçekleşip gerçekleşmedi-

ğini, uygulanan tedbirin çocuğun gelişimini hangi yönde etkilediğini, 3 aylık sürelerle incelettirir. Bu 
inceleme mahkemede görevli SÇG tarafından yapılır (ÇKKKDTY m. 18/4-5).

•	 SÇG’nin görev alanı haricinde başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması hâlinde, ÇKK m.33/1’de 
yazılı niteliklere haiz kamu görevlisi veya serbest çalışan uzmanlar da inceleme yapmak için görev-
lendirilebilir. 

•	 Bu görevlendirme, çocuk mahkemesi veya hakimi tarafından bilirkişilik esaslarına göre yapılır ve 
tayin edilecek ücret Cumhuriyet başsavcılığının suçüstü ödeneğinden ödenir (ÇKKKDTY m.18/11.).

•	 Görevlendirilen uzman hazırlayacağı raporu 10 gün içinde, görevlendirmeyi yapan çocuk mahkeme-
sine veya hakimine verir.

•	 İnceleme görevi öncelikle bu kurumda çalışan sosyal çalışma görevlilerine yaptırılır. Ancak, çocuğun 
yüksek yararının gerektirdiği durumlarda inceleme görevi mahkemeye atanan sosyal çalışma görev-
lilerine de yaptırılabilir.

•	 Bu işlemi yapacak SÇG bulunmaması halinde, ÇKK m.33/1’de öngörülen niteliklere haiz olan ve baş-
ka bir kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya serbest meslek icra eden sosyal çalışma görevlile-
ri, inceleme için görevlendirilebilir.

Okuyunuz: Tedbir kararlarının uygulanması bölümü 
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KDTK’nın değiştirilmesi

• Hâkim veya mahkeme; denetim görevlileri, 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, süresini uzatabilir veya tedbiri değiştirebilir, yeni 
tedbirler verebilir (ÇKK m.8/3, ÇKKKDTKY m. 10).

• Hakim bir karar vermeden önce; tedbir kararını uygulayan kişi, 
kurum veya kuruluştan tedbirin uygulanması hakkında gerekçeli 
bir rapor isteyebilir.

• Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve 
destekleyici tedbirin kaldırılmasına karar verebilir. Bu karar acele 
hâllerde, çocuğun bulunduğu yer hâkimi tarafından da verilebilir. 
Ancak bu durumda karar, önceki kararı alan hâkim veya 
mahkemeye bildirilir.



Slayt No: 23

Öğrenme Hedefi: Hâkimin gerek gördüğünde, çocuğun bakımını 
üstlenen kurum, denetim görevlisi ve mahkemede görevli SÇG ta-
rafından hazırlanan raporlara göre, tedbir kararlarını değiştirebile-
ceğini öğrenmek

Koruyucu Destekleyici Tedbir Kararlarında Değişiklik Yapma

Hâkim veya mahkeme; denetim görevlileri, çocuğun velisi, vasisi, bakım ve gözetimini üstlenen kimse-
lerin, tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcisi ile Cumhuriyet savcısının talebi üzerine 
veya rsen çocuğa uygulanan tedbirin sonuçlarını inceleyerek, süresini uzatabilir veya değiştirebilir.

Hâkim veya mahkeme, koruyucu ve destekleyici tedbir kararının değiştirilmesi veya süresinin uzatıl-
ması yönünde bir karar vermeden önce tedbir kararını uygulayan kişi, kurum veya kuruluştan tedbirin 
uygulanması hakkında gerekçeli bir rapor isteyebilir.

Okuyunuz: Tedbir kararlarının kaldırılması ve değiştirilmesit

KDTK’nın uygulanması

KDTK’NIN UYGULANMASI
Karar verilince (Kesinleşme beklemeden) Karar ve SİR Örneği

Danışmanlık tedbiri Sağlık tedbiri Eğitim tedbiri Bakım – Barınma tedbiri

ASPB Yerel Yön MEB Sağlık Müdürlüğü MEB Çalışma SGB ASPB, Yerel Yön.,
MEB

Kararı alan kurum 10 gün içinde
Uygulama planı hazırlar

Kararı veren Hakim Planı

Geri çevirirse

Plan düzeltilir tekrar
Onaya sunulur

Hakim Onayı

Kararın uygulanması
başlar

Üçer aylık geri bildirim
raporları

HAKİM ONAYI



Slayt No: 24

Öğrenme Hedefi: Koruyucu ve destekleyici tedbir kararını uygula-
makla sorumlu olan kurumları ve süreci öğrenmek 

Tedbir Kararları Ve Uygulamakla Sorumlu Olan Kurumlar ve Süreç

Tedbir kararlarında uygulayıcı kurumların belirtilmesi zorunludur.

a) Danışmanlık ve barınma tedbir kararları, ilgisine göre il millî eğitim müdürlükleri, ilçe veya il sosyal 
hizmetler müdürlükleri ya da yerel yönetimler

b) Eğitim tedbiri kararı, ilgisine göre il millî eğitim müdürlüklerine veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı bölge müdürlükleri,

c) Bakım tedbiri kararı, ilçe veya il sosyal hizmetler müdürlükleri,

d) Sağlık tedbiri kararı, il sağlık müdürlükleri tarafından yerine getirilir.

KTDK kesinleşmesi beklenmeksizin derhal uygulamaya konulur (ÇKKKDTY m.9/2). Alınan karar, kararın 
türüne göre, ÇKK’nın 45. maddesinde yazılı kurumlara gönderilir. Kararı alan kurum, çocuğu teslim al-
dığı tarihten itibaren 10 gün içinde, kararı nasıl yerine getireceğini gösteren bir plan hazırlar ve bu planı 
kararı veren hakimin onayına sunar (ÇKKKDTY m. 18/1). Hazırlanan uygulama planı, kararın içeriğine 
veya çocuğun yararına uygun değil ise geri çevrilir ve değiştirilmesi istenir. Hakim bu konudaki kararını 
vermeden önce mahkemesinde görevli SÇG’den bilgi isteyebilir. Uygulama planı, karara ve çocuğun 
yararına uygun ise, hakim tarafından onaylanır. Tedbir kararını veren mahkeme veya hakim; karardan 
beklenen gayenin gerçekleşip gerçekleşmediğini, uygulanan tedbirin çocuğun gelişimini hangi yönde 
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etkilediğini, 3 aylık sürelerle incelettirilir. Bu inceleme mahkemede görevli SÇG tarafından yapılır (ÇKK-
KDTY m. 18/4-5). Çocuk hakkında bakım ve barınma tedbiri kararı verilmiş ise; kurumda bulunan çocukla 
ilgili inceleme görevi öncelikle bu kurumda çalışan sosyal çalışma görevlilerine yaptırılır. Ancak, çocu-
ğun yüksek yararının gerektirdiği durumlarda inceleme görevi mahkemeye atanan sosyal çalışma gö-
revlilerine de yaptırılabilir. Bu işlemi yapacak SÇG bulunmaması halinde, ÇKK m.33/1’de öngörülen nite-
liklere haiz olan ve başka bir kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan veya serbest meslek icra eden sosyal 
çalışma görevlileri, inceleme için görevlendirilebilir. SÇG’nin görev alanı haricinde başka bir uzmanlık 
dalına ihtiyaç duyulması hâlinde, ÇKK m.33/1’de yazılı niteliklere haiz kamu görevlisi veya serbest çalı-
şan uzmanlar da inceleme yapmak için görevlendirilebilir. Bu görevlendirme, çocuk mahkemesi veya 
hakimi tarafından bilirkişilik esaslarına göre yapılır ve tayin edilecek ücret Cumhuriyet başsavcılığının 
suçüstü ödeneğinden ödenir (ÇKKKDTY m.18/11). Görevlendirilen uzman hazırlayacağı raporu 10 gün 
içinde, görevlendirmeyi yapan çocuk mahkemesine veya hakimine verir. 

Okuyunuz: Tedbirlerin uygulanması bölümü (3.4.5.)

Korunma İhtiyacı Olan Çocuk Vakası

5
Çocuk hakimliği tarafından durum derhal 
ASPB’ye bildirilir ve raporların düzenli bir 
biçimde gönderilmesi istenir. Kararın bir 

örneği ayrıca MEB il müdürlüğüne de 
gönderilir. 

Hakim ayrıca, T’nin denetim altına alınmasına 
da karar vermiştir.

Slayt No: 25

Temel soru: Denetim kararı hangi koşullarda verilir?

Açıklamalar

KDTK’nın kaldırılması (ÇKK m7/6. 
ÇKKKDTY m.11) 
• Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak 

KDTK’nın kaldırılmasına karar verebilir. Bu karar acele 
hâllerde, çocuğun bulunduğu yer hâkimi tarafından da 
verilebilir. Ancak bu durumda karar, önceki kararı alan 
hâkim veya mahkemeye bildirilir. 

• Tedbir kararının kaldırılmasını, denetim görevlileri, 
çocuğun velisi, vasisi, bakım ve gözetimini üstlenen 
kimseler, tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun 
temsilcileri ile Cumhuriyet savcısı talep edebilir.

• Tedbirin uygulanması, 18 yaşın doldurulmasıyla ayrıca bir 
karara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak 
hâkim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için, 
çocuğun rızasını almak şartıyla, tedbirin uygulanmasına 
belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir.



Slayt No: 26

Öğrenme Hedefi: KDTK’nın kaldırılmasına ilişkin süreci öğrenmek 

KDTK’nın Kaldırılması

Hâkim, çocuğun gelişimini göz önünde bulundurarak koruyucu ve destekleyici tedbirin kaldırılmasına 
karar verebilir. Bu karar acele hâllerde, çocuğun bulunduğu yer hâkimi tarafından da verilebilir. Ancak 
bu durumda karar, önceki kararı alan hâkim veya mahkemeye bildirilir. 

Tedbir kararının kaldırılmasını, denetim görevlileri, çocuğun velisi, vasisi, bakım ve gözetimini üstlenen 
kimseler, tedbir kararını yerine getiren kişi ve kuruluşun temsilcileri ile Cumhuriyet savcısı talep edebilir.

Tedbirin uygulanması, 18 yaşın doldurulmasıyla ayrıca bir karara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona 
erer. Ancak hâkim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için, çocuğun rızasını almak şartıyla, tedbi-
rin uygulanmasına belli bir süre daha devam edilmesine karar verebilir.
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Okuyunuz: Tedbir kararlarının kaldırılması ve değiştirilmesi bölümü

Tedbir kararlarının izlenmesi

Çocuk 
hk. doğru 

tedbir

Hâkim

Denetim 
Raporları

SÇG ve 
Çocuğun 
Görüşü

KDT Süreç 
Raporları

Hakim tedbir kararlarının çocuğa 
uygun şekilde uygulanıp 
uygulanmadığını denetlerken;
• KDTK’yi uygulayan kurumların 

3 aylık raporlarından
• Denetim görevlisinin aylık ve 

üç aylık raporlarından
• SÇG’nin önerilerinden
• Çocuğun görüşünden
yararlanır. 

Hakim gerekirse tedbiri 
değiştirip, kaldırabilir.



Slayt No: 27

Öğrenme Hedefi: ÇKK’ya göre tedbir kararlarının izleme ve değer-
lendirme usullerini öğrenmek

Tedbir Kararlarının İzleme Ve Değerlendirme Usulleri

Tedbir kararlarını yerine getirmekle görevli kişi, kurum veya kuruluşlarca, bu tedbir kararlarının nasıl ye-
rine getirileceğine ilişkin uygulama planı hazırlanır. Bu plân çocuğun teslim edildiği ya da teslim alındığı 
tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde mahkeme veya çocuk hâkiminin onayına sunulur. Mahkeme 
veya çocuk hâkimi, gerektiğinde uygulama plânının değiştirilmesini isteyebilir (ÇKKTKY m. 18). 

Hâkim, tedbir kararlarının uygulanmasını izlemek için ayrıca denetim kararı verebilir (ÇKKTKY m. 8). 
Denetim görevlisi 10 gün içinde denetim planını hazırlar ve her ay veya hâkimin talebi halinde denetim 
raporu düzenler (ÇKK m. 36,39). 

Okuyunuz: Tedbir kararlarının denetlenmesi bölümü

KDTK’nın yerine getirilmemesi 

• ÇKK uyarınca verilen KDTK ile diğer kararları ve bu 
kanun kapsamına giren görevleri yerine getirmeyen 
kamu görevlileri hakkında memurların 
yargılanmasına ilişkin özel hükümler 
uygulanmaksızın genel hükümlere göre soruşturma 
yapılır (ÇKK m. 44).



Slayt No: 28

Öğrenme Hedefi: İhmali bulunan personele yönelik yaptırımları 
öğrenmek

İhmali Bulunan Personele Yönelik Yaptırımlar

ÇKK’da belirtilen kararların ve bu kanun kapsamına giren görevleri yerine getirmeyen kamu görevlileri 
hakkında memurların yargılanmasına ilişkin özel hükümler uygulanmaksızın genel hükümlere göre so-
ruşturma yapılır (ÇKK m. 44).

Denetim (ÇKK 36 vd., ÇKKY 23 vd.)
Hakkında KDTK verilen, kamu davasının açılmasının ertelenmesi 
kararı onanan, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı 

verilen çocuğun denetim altına alınmasına karar verilebilir.

Denetim, hakkında KDTK verilmiş çocuğa verilen 
bir tür SÜPERVİZYONDUR.

Zorunlu değil, hakimin/mahkemenin takdirindedir.

DENETİM  ≠ DENETİMLİ SERBESTLİK

SUÇA SÜRÜKLENEN 
ÇOCUKLAR (12 yaş altı hariç)

bakımından
DENETİMLİ SERBESTLİK 

ve YARDIM MERKEZİ 
uygular

KORUNMA İHT. OLAN 
ÇOCUKLAR
bakımından

ASPB uygular.
(gözetim esaslarına göre)



Slayt No: 29

Öğrenme Hedefi: Denetim kararını ve amacını öğrenmek
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Denetim Kararı

Tedbir kararlarının amacı çocuğa yönelik riski ortadan kaldırmak suretiyle korunmasını sağlamaktır. 
Dolayısı ile tedbir kararları kesin olmayıp her zaman değiştirilebilir ve kaldırılabilir. Tedbir kararını değiş-
tirecek ya da kaldıracak olan hâkim, bu kararların uygulamasını takip eder ve gerektiğinde tedbir kara-
rının yanında denetim kararı da verebilir. Denetim kararının uygulanması için görevlendirilen denetim 
görevlisi; kararla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesi için çocuğun eğitim, aile, kurum, iş ve sosyal 
çevreye uyumunu sağlamak üzere onu desteklemek, yardımcı olmak, gerektiğinde önerilerde bulun-
mak, rehberlik etmekle görevlidir. Denetim görevlisi hazırladığı raporlarla, çocuk hakkındaki tedbirin 
değiştirilmesi, süresinin uzatılması, kaldırılması, yeni tedbir kararlarının alınması konusunda mahkeme-
ye yol gösterir. 

Denetim altına alma kararı; 

a)  Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen çocuk hakkındaki kararın amacına ulaşmasını ve çocu-
ğa etkili bir koruma ve gözetim hizmeti sunulmasını sağlamak üzere kararların yerine getirilmesinin 
izlenmesi ve denetlenmesini, 

b) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen 
çocuk hakkında mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim plânı doğrultusunda suça 
sürüklenen çocuğun toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program 
ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı,

ifade eder.

Denetim altına alma, denetimli serbestlik değildir.

Denetim görevlisi görevlendirme 

• 12 yaşından büyük SSÇ hakkında denetim altına 
alma kararı verilmiş ise; denetim kararı Cumhuriyet 
başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet başsavcılığı 
kararı denetimli serbestlik genel defterine 
kaydedildikten sonra denetimli serbestlik şube 
müdürlüğü veya bürosuna iletilir.  

• Şube müdürlüğü veya büro bu kararı çocukların 
denetimine ilişkin deftere kaydeder ve bir denetim 
görevlisi görevlendirir. 

• SSÇ hakkında kamu davasının açılması ertelenmiş 
veya hükmün açıklanması geri bırakılmış ise ve 
denetim altına alınmasına karar verilmiş ise aynı 
şekilde denetim görevlisi görevlendirilir.



Denetim görevlisi görevlendirme 

• Denetim görevlisinin görevlendirilmesi sırasında 
çocuğun kişisel özellik ve ihtiyaçları dikkate alınır ve 
çocukla iyi iletişim kurabilecek olanlar tercih edilir.

• KİOÇ veya suç tarihinde 12 yaşını bitirmemiş SSÇ 
hakkında, aileye teslimi yönünde verilmesi hâlinde, 
denetim görevi gözetim esaslarına göre ASPB tarafından 
yerine getirilir. Bu hâlde denetime ilişkin mahkeme 
kararı CBS tarafından denetimli serbestlik genel 
defterine kaydedildikten sonra doğrudan bu kuruma 
gönderilir. 

• Denetim altına alınmasına karar verilen çocuk hakkında 
aynı zamanda KDTK verilmesi hâlinde denetim görevinin 
ifasında, tedbir kararını ya da kararlarını yerine getirecek 
kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapılır.



Slayt No: 30 - 31

Öğrenme Hedefi: Denetim 
görevlisinin görevlendirilme 
süreçlerini öğrenmek

Denetim Görevlisi Görevlendirme

o 12 yaşından büyük SSÇ hakkında denetim altına alma kararı verilmiş ise; denetime ilişkin mahkeme 
kararı Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Karar Cumhuriyet başsavcılığınca denetimli serbestlik 
genel defterine kaydedildikten sonra denetimli serbestlik şube müdürlüğü veya bürosuna iletilir. 

o Şube müdürlüğü veya büro bu kararı çocukların denetimine ilişkin deftere kaydeder ve bir denetim 
görevlisi görevlendirir.

o SSÇ hakkında kamu davasının açılması ertelenmiş veya hükmün açıklanması geri bırakılmış ise ve 
denetim altına alınmasına karar verilmiş ise aynı şekilde denetim görevlisi görevlendirilir.

o Denetim görevlisinin görevlendirilmesi sırasında çocuğun kişisel özellik ve ihtiyaçları dikkate alınır 
ve çocukla iyi iletişim kurabilecek olanlar tercih edilir.

o KİOÇ veya suç tarihinde 12 yaşını bitirmemiş SSÇ hakkında, aileye teslimi yönünde verilmesi hâlinde, 
denetim görevi gözetim esaslarına göre ASPB tarafından yerine getirilir. Bu hâlde denetime ilişkin 
mahkeme kararı Cumhuriyet başsavcılığınca denetimli serbestlik genel defterine kaydedildikten 
sonra doğrudan bu kuruma gönderilir. 

o Denetim altına alınmasına karar verilen çocuk hakkında aynı zamanda KDTK verilmesi hâlinde de-
netim görevinin ifasında, tedbir kararını ya da kararlarını yerine getirecek kurum veya kuruluşlarla 
işbirliği yapılır.
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Okuyunuz: Tedbir kararlarının uygulanmasının denetlenmesi bölümü, çocuk adalet sisteminde yer 
alan kurumlar, kuruluşlar, meslek elemanları, rol ve sorumlulukları bölümü

Denetim görevlisinin görevleri

• Kaldığı yerleri ve ilişki kurduğu kişileri ziyaret ederek 
çocuğun içinde yaşadığı şartları, ailesi ve çevresiyle 
ilişkilerini, eğitim ve iş durumunu, boş zamanlarını 
değerlendirme faaliyetlerini yerinde incelemek.

• Alınan kararın uygulanmasını, bu uygulamanın 
sonuçlarını ve çocuk üzerindeki etkilerini izlemek, 
tâbi tutulduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesini 
denetlemek. 

• Çocuğun gelişimi hakkında, üçer aylık sürelerle 
Cumhuriyet savcısı veya mahkemeye rapor vermek.



Denetim görevlisinin görevleri

• Kararla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesi için 
çocuğun eğitim, aile, kurum, iş ve sosyal çevreye 
uyumunu sağlamak üzere onu desteklemek, 
yardımcı olmak, gerektiğinde önerilerde bulunmak. 

• Çocuğa eğitim, iş, destek alabileceği kurumlar, 
hakları ve haklarını kullanma konularında rehberlik 
etmek.

• İhtiyaç duyacağı hizmetlerden yararlanmasında 
yardımcı olmak.



Denetim görevlisinin görevleri

• Denetim görevlisi, görevini yerine getirirken 
gerektiğinde çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve 
gözetiminden sorumlu kimse ve öğretmenleriyle 
işbirliği yapar.

• Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden 
sorumlu kimse çocuğun devam ettiği okul, işyeri veya 
çocukla ilgili bilgiye sahip kurumların yetkilileri, 
denetim görevlisine yardımcı olmak, görevi gereğince 
istediği bilgileri vermek zorundadırlar.

• Çocuğun yakınları denetim görevlisinin yetkilerine 
müdahale edemezler.



Slayt No: 32 - 33 - 34

Öğrenme Hedefi: Denetim görevlisinin görevlerini ve SÇG’lerle işbirliği yapmasının önemini kavramak

Denetim Görevlisinin Görevleri

Denetimin amacı, çocuğun toplum içinde, toplum temelli bir müdahale yoluyla ihtiyaçlarının karşılan-
masına dayanır. Bu süreçte kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliği büyük önem taşır. 
T’nin ihtiyacına bütüncül bakabilmek ihtiyaçlarını çok yönlü ele alabilmekle doğrudan ilgilidir. Bu da çok 
disiplinli ekip çalışmasını gerekli kılar. Her disiplin, çocuğun yararı temelinde rollerini yerine getirirken, 
çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. T’nin toplumda üretken bir birey olarak yerini almasında, bi-
yo-psiko-sosyal sağlığı ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması için sistemdeki tüm disiplin ve meslekler çocu-
ğun yararını gözeten bir bakışa sahip olmalı ve çocuğun yararına çalışmalıdır.

Denetim görevlisinin görevleri şunlardır;

a) Kararla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesi için çocuğun eğitim, aile, kurum, iş ve sosyal çevre-
ye uyumunu sağlamak üzere onu desteklemek, yardımcı olmak, gerektiğinde önerilerde bulunmak.

b) Çocuğa eğitim, iş, destek alabileceği kurumlar, hakları ve haklarını kullanma konularında rehberlik 
etmek.

c) İhtiyaç duyacağı hizmetlerden yararlanmasında çocuğa yardımcı olmak.

d) Kaldığı yerleri ve ilişki kurduğu kişileri ziyaret ederek çocuğun içinde yaşadığı şartları, ailesi ve çev-
resiyle ilişkilerini, eğitim ve iş durumunu, boş zamanlarını değerlendirme faaliyetlerini yerinde ince-
lemek.

e) Alınan kararın uygulanmasını, bu uygulamanın sonuçlarını ve çocuk üzerindeki etkilerini izlemek, 
tâbi tutulduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesini denetlemek. 

f) Çocuğun gelişimi hakkında, üçer aylık sürelerle Cumhuriyet savcısı veya mahkemeye rapor vermek.

g) Denetim görevlisi, görevini yerine getirirken gerektiğinde çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve 
gözetiminden sorumlu kimse ve öğretmenleriyle işbirliği yapar.

h) Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse çocuğun devam ettiği okul, 
işyeri veya çocukla ilgili bilgiye sahip kurumların yetkilileri, denetim görevlisine yardımcı olmak, gö-
revi gereğince istediği bilgileri vermek zorundadırlar.

I) Çocuğun yakınları denetim görevlisinin yetkilerine müdahale edemezler.
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Okuyunuz: Bütüncül yaklaşımda çocuk ve aileleri değerlendirme bölümü, koordinasyon ve çok disip-
linli çalışma bölümü

Denetim (ÇKK 36 vd., ÇKKY 23 vd.)

DENETİM PLANI

Çocuk hakkında alınan tedbirin 
amacı, niteliği ve süresi,

Çocuğun ihtiyaçları, 

Çocuğun içinde bulunduğu 
tehlike hâlinin ciddiyeti, 

Çocuğun ana ve babası, vasisi, 
bakım ve gözetiminden 
sorumlu kimse tarafından 
çocuğa verilen desteğin 
derecesi,

Suça sürüklenmesi sebebiyle 
tedbir alınmış ise suç teşkil 
eden fiilin mahiyeti, 

Çocuğun görüşü

10 GÜN
içinde

MAHKEME
/HAKİM

ONAY

Denetim görevlisi, kararın 
uygulama biçimi, çocuk 
üzerindeki etkileri ile çocuğun 
ana ve babası, vasisi, bakım ve 
gözetiminden sorumlu 
kimselerin veya kurumların 
çocuğa karşı sorumluluklarını 
gereğince yerine getirip 
getirmedikleri, kararın 
değiştirilmesini gerektirir bir 
durum olup olmadığı ve 

istenen diğer hususlarda her 
ay, ayrıca talep hâlinde 
mahkeme veya çocuk 
hâkimine rapor verir.

Çocuğun gelişimi hakkında, üçer 
aylık sürelerle rapor


Slayt No: 35

Öğrenme Hedefi: Denetim planı ile ilgili süreci öğrenmek

Denetim Planı

Denetim planı; çocuk hakkında alınan tedbirin amacı, niteliği ve süresini, çocuğun ihtiyaçlarını, çocuğun 
içinde bulunduğu tehlike hâlinin ciddiyetini, çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden so-
rumlu kimse tarafından çocuğa verilen desteğin derecesini, suça sürüklenmesi sebebiyle tedbir alınmış 
ise suç teşkil eden fiilin mahiyetini ve çocuğun görüşünü kapsar.

Denetim görevlisi, kararın uygulama biçimi, çocuk üzerindeki etkileri ile çocuğun ana ve babası, vasisi, 
bakım ve gözetiminden sorumlu kimselerin veya kurumların çocuğa karşı sorumluluklarını gereğince 
yerine getirip getirmedikleri, kararın değiştirilmesini gerektirir bir durum olup olmadığı ve istenen diğer 
hususlarda her ay, ayrıca talep hâlinde mahkeme veya çocuk hâkimine rapor verir.

Çocuğun gelişimi hakkında, üçer aylık sürelerle rapor hazırlanır.

Okuyunuz: Tedbir kararlarının denetlenmesi bölümü 

Korunma İhtiyacı Olan Çocuk Vakası

6
Karardan üç ay sonra SÇG, hâkime T ile ilgili olarak 

uygulayıcı kurumlar ve denetim görevlisince gönderilen 
raporları özetler.  Raporlar doğrultusunda T tekrar 

kuruma yerleştirilir ve okula kaydı yaptırılır. Çocuğun 
bakımını üstlenen kurum aileye ulaşır ve ailenin 

durumunu inceler. Denetim görevlisinin raporuna göre 
T okulda ve kurumda kendisini mutlu hissetmemekte, 

ailesi ile barıştığını ve ailesinin yanına dönmek 
istediğini söylemektedir. 

Slayt No: 36

Temel sorular: Bu durumda ne yapılabilir? Çocuk aileye hangi 
koşullarda teslim edilmelidir? 



120 Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı Kolaylaştırıcılar için Vaka Temelli Eğitim Kitabı

Açıklamalar

Aile ile çalışmanın önemi

• Aile, her çocuğun ilk sosyalleştiği, toplumsal rol ve 
kuralları öğrendiği bir ortamdır. 

• Ailenin,  çocuğu koruyan ve olumlu sosyalleşmesini 
destekleyen bir kurum olarak işlevini yerine getirmesi 
için, ailenin de ihtiyaçları yönünde (sosyal, ekonomik, 
ebeveynlik becerileri, sağlık vb.) desteklenmesi gerekir. 



Aile ile çalışmanın önemi

• Ailenin ihtiyaçlarının kapsamlı bir değerlendirmesini 
yapmak, ailenin işlevlerinin bir resmini çizmek hem 
de ihtiyaç noktalarını doğru tespit edebilmek 
açısından önemlidir. 

• Gözden kaçırılmaması gereken konu, bütüncül 
müdahale sürecinde değerlendirmenin yeni bilgilerle 
(ve değişmelerle) devam eden bir süreç ve etkinlik 
olduğudur. Bu değerlendirmeler, müdahale planına 
yansıtılır ve yeni müdahaleler yapılabilir.



Slayt No: 37 - 38

Öğrenme Hedefi: Çocuk ve 
ailenin değerlendirilmesinin, 
aile ile çalışmanın önemini 
kavramak 

Çocuk ve Ailenin Değerlendirilmesi, Aile ile Çalışmanın Önemi

Aile, her çocuk gibi T için de ilk sosyalleştiği, toplumsal rol ve kuralları öğrendiği bir ortamdır. Ailesinin, 
T’yi koruyan ve olumlu sosyalleşmesini destekleyen bir kurum olarak işlevini yerine getirmesi için, aile-
nin de ihtiyaçları yönünde (sosyal, ekonomik, ebeveynlik becerileri, sağlık vb.) desteklenmesi gerekir. 
Ailenin ihtiyaçlarının kapsamlı bir değerlendirmesi, ailenin işlevlerinin bir resmini çizmek hem de ihtiyaç 
noktalarını doğru tespit edebilmek açısından önemlidir. Bu durum, T’nin sağlıklı bir aile ortamında ol-
masını ve desteklenmesini mümkün kılacaktır. Burada gözden kaçırılmaması gereken bir diğer konu, 
bütüncül müdahale sürecinde değerlendirmenin yeni bilgilerle (ve değişmelerle) devam eden bir süreç 
ve etkinlik olduğudur. Bu değerlendirmeler, müdahale planına yansıtılır ve yeni müdahaleler yapılabilir. 
T’nin ailesiyle ilişkilerini düzelttiğine ilişkin değişim etraflıca değerlendirilmeli bu değerlendirme teme-
linde müdahale yolu belirlenmelidir. 

Okuyunuz: Bütüncül yaklaşımda çocuk ve aileleri değerlendirme bölümü

Korunma İhtiyacı Olan Çocuk Vakası

7
Çocuk hâkimi, adliye yemekhanesinde Başsavcı S ile 
karşılaşır. S, çocuk hâkimine ASPB’den bir resmi yazı 

geldiğini, il koordinasyon toplantısı yapılacağını, 
toplantıya kendisi ile birlikte katılıp 

katılamayacağını sorar.

Slayt No: 39

Temel soru: Koordinasyon kurulu toplantısına katılmak, verilen 
kararların uygulanması açısından ne sağlar?

Açıklamalar
Kurumlararası işbirliği ve 
koordinasyon

Merkezi 
Koord.

İl/ilçe 
Koord.

Mahkemece 
İzleme

Tedbir kararlarının idari 
boyutta incelenmesi, il 
düzeyinde ilgili vali 
yardımcısı başkanlığında 
toplanan il koordinasyon, 
merkezi düzeyinde ise 
merkezi koordinasyonca 
gerçekleştirilir. 

İl düzeyinde mahkemeler 
ile il koordinasyonun 
eşgüdümlü çalışması 
önemlidir.



Slayt No: 40

Öğrenme hedefleri
- Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun nasıl yapılandığını 

öğrenmek
- İl/İlçe koordinasyon mekanizmasının önem ve işleyişini öğren-

mek

Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyon

Tedbir kararlarının idari boyutta incelenmesi, il düzeyinde ilgili vali yardımcısı başkanlığında toplanan il 
koordinasyon, merkezi düzeyde ise merkezi koordinasyonca gerçekleştirilir. İl düzeyinde mahkemeler 
ile il koordinasyonun eşgüdümlü çalışması önemlidir.
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Okuyunuz: Bütüncül bakış açısı ve Türkiye’de çocuk adalet sistemi bölümü, çok sektörlü ve disiplinler 
arası çocuk adalet sistemi bölümü, çocuğun yüksek yararı, koordinasyon, işbirliği ve ekip çalışması 
bölümü

Koordinasyon Kurulları

• Çocukların korunması için pek çok kurumun ve 
uzmanlık alanının birlikte çalışması gerekir. 

• Kurumların farklı hizmet modellerini, çalışma usul ve 
esaslarını, çalışma alışkanlıklarını, çocuğun yüksek 
yararını sağlayacak şekilde eşgüdüm içinde yapması 
gerekir. 

• Oluşacak aksaklıkların giderilmesi için, bakanlıklar 
düzeyinde merkezi, il ve ilçelerde ise il ve ilçe 
koordinasyon kurulları kurulmuştur.



Koordinasyon Kurulları

• Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği 
Cumhuriyet savcısı bu kurulların üyesidir. 

• Anayasa gereği hakimlere idari görev 
verilemeyeceğinden, hakimler bu kurulun üyesi 
sayılmamıştır.  Ancak ÇKK’da yazılı tedbir 
kararlarını almaya yetkili mahkeme hâkimleri 
kendi istekleri halinde il ve ilçe koordinasyon 
kurullarına katılabilir.

• İl ve ilçe koordinasyon kurulu toplantılarına ilişkin 
tarih ve gündemin, belirtilen hakimlere de 
bildirilmesi gerekir. 



Slayt No: 41 - 42

Öğrenme Hedefi: Koordi-
nasyon kurullarının yapısı ve 
işlevini öğrenmek

Koordinasyon Kurulları

İllerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlar arasında bağlantı, uyum, 
düzen ve eşgüdümün sağlanması açısından il/ilçe koordinasyon kurulları büyük önem taşımaktadır. ÇK-
KY’de kurulun; vali veya vali yardımcısının başkanlığında, Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği 
Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısı ile il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, il millî 
eğitim müdürü, il sağlık müdürü, büyükşehir, il ve merkez ilçe belediye başkanları, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bölge müdürü, olmadığı yerlerde Türkiye İş Kurumu il müdürü, gençlik ve spor il 
müdürü, sosyal hizmetler il müdürü, il özel idaresi müdürü ya da görevlendirecekleri yardımcıları veya 
vekilleri, denetimli serbestlik ve yardım merkezî şube müdürü ve baro temsilcisi marifetiyle yerine geti-
rileceği kabul edilmiştir. Anayasanın 140/5 hükmü gereğince, hakimlere kanunda belirtilenlerden başka, 
resmi görev verilemeyeceğinden, koordinasyon kurumuna katılacaklar arasında çocuk hakimleri sayıl-
mamıştır. Bununla birlikte hakimlerin kendi isteği ile bu kurul toplantılarına katılmalarına engel yoktur. 
ÇKK’nın uygulanması bakımından önem arz eden koordinasyon kurulu toplantılarına çocuk hakiminin 
katılması yerinde olacaktır. 

Etkili işbirliği ve koordinasyon için:

- Çocukların korunması için pek çok kurumun ve uzmanlık alanının birlikte çalışması gerekir. 

- Kurumların farklı hizmet modellerini, çalışma usul ve esaslarını, çalışma alışkanlıklarını, çocuğun 
yüksek yararını sağlayacak şekilde eşgüdüm içinde yapması gerekir. 

- Oluşacak aksaklıkların giderilmesi için, bakanlıklar düzeyinde merkezi, il ve ilçelerde ise il ve ilçe 
koordinasyon kurulları kurulmuştur. 

- Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısı bu kurulların üyesidir. 

- Anayasa gereği hakimlere idari görev verilemeyeceğinden, hakimler bu kurulun üyesi sayılmamıştır. 
Ancak ÇKK’da yazılı tedbir kararlarını almaya yetkili mahkeme hâkimleri kendi istekleri halinde il ve 
ilçe koordinasyon kurullarına katılabilir.

- İl ve ilçe koordinasyon kurulu toplantılarına ilişkin tarih ve gündemin, belirtilen hakimlere de bildiril-
mesi gerekir.

Okuyunuz: Bütüncül bakış açısı ve Türkiye’de çocuk adalet sistemi bölümü, çok sektörlü ve disiplinler 
arası çocuk adalet sistemi bölümü, çocuğun yüksek yararı, koordinasyon, işbirliği ve ekip çalışması 
bölümü
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• Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin eşgüdüm hâlinde 
yerine getirilmesini sağlamak üzere Kanunda öngörülen 
tedbir ve hizmetlerin hızlı, etkili, amaca uygun ve verimli 
yürütülmesini sağlamak.

• Tedbir kararlarının yerine getirileceği kurumların yapısı ve 
özellikleri ile tedbir kararlarını uygulayacak kişilerin tespit 
edilerek mahkemeleri bilgilendirilmek. 

• ÇKK’nın 6. ve 9. maddelerine göre, çocuğun ihbarı ve ASBP 
kurumlarına teslimi ile başlayan süreçte; çocuğun tedavisi 
ve sosyal inceleme raporu ile benzeri hizmetlerin yerine 
getirilmesi için mekan ve personel tahsisi dahil olmak üzere 
gereken tüm tedbirleri almak. 



Koordinasyon Kurullarının görevleri Koordinasyon Kurullarının görevleri

• Söz konusu kurullara hakim, sosyal çalışma 
görevlisi ve Cumhuriyet savcılarının katılımı son 
derece önemlidir. 

• Bu katılım ile aksayan yönler vurgulanmalı, birlikte 
çalışma yolları aranmalıdır. 

• Genel tartışmaların yanı sıra, somut olaylar ve 
kararlar ortaya konulmalı ve, somut olaya konu çocuk 
hakkında verilen kararın yerine getirilmesi konusunda 
çözüm aranmalıdır. 

• Kurum yetkilileri ile oluşacak tanışıklık sayesinde, 
çalışma sırasında ortaya çıkacak sorunların 
giderilmesinde işbirliği sağlamak daha kolay olacaktır.



Slayt No: 43 - 44

Öğrenme Hedefi: Koordi-
nasyon kurullarının görevlerini 
öğrenmek

Koordinasyon kurullarının görevleri şunlardır: 

a) Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin eşgüdüm hâlinde yerine getirilmesini sağlamak üzere Ka-
nunda öngörülen tedbir ve hizmetlerin hızlı, etkili, amaca uygun ve verimli yürütülmesini sağla-
mak. 

b) Tedbir kararlarının yerine getirileceği kurumların yapısı ve özellikleri ile tedbir kararlarını uygulaya-
cak kişilerin tespit edilerek mahkemeleri bilgilendirilmek. 

c) ÇKK’nın 6. ve 9. maddelerine göre, çocuğun ihbarı ve ASBP kurumlarına teslimi ile başlayan süreçte; 
çocuğun tedavisi ve sosyal inceleme raporu ile benzeri hizmetlerin yerine getirilmesi için mekan ve 
personel tahsisi dahil olmak üzere gereken tüm tedbirleri almak. 

d) Söz konusu kurullara hakim ve Cumhuriyet savcılarının katılımı son derece önemlidir. 

e) Bu katılım ile aksayan yönler vurgulanmalı, birlikte çalışma yolları aranmalıdır. 

f) Genel tartışmaların yanı sıra, somut olaylar ve kararlar ortaya konulmalı ve somut olaya konu çocuk 
hakkında verilen kararın yerine getirilmesi konusunda çözüm aranmalıdır. 

g) Kurum yetkilileri ile oluşacak tanışıklık sayesinde, çalışma sırasında ortaya çıkacak sorunların gideril-
mesinde işbirliği sağlamak daha kolay olacaktır. 

Okuyunuz: Koordinasyon, işbirliği ve ekip çalışması bölümü

İl/İlçe koordinasyon sekretarya 
sorumlusu

• Koordinasyonun sekretaryası 633 s. KHK ile 
Adalet Bakanlığı’ndan ASPB’ye devredilmiştir.

• Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon 
Stratejisi (2013 – 2018) çerçevesine ASPB 
tarafından illerde «koordinasyon sekretarya 
sorumluları» atanmaya başlamıştır.

• TEMEL GÖREVİ İL DÜZEYİNDE ÇKK’nın DOĞRU 
ŞEKİLDE UYGULANMASINA ve KURUMLARIN 
DAHA İYİ ŞEKİLDE İŞBİRLİĞİ YAPMASINA 
YARDIMCI OLMAKTIR.

• Özellikle hakim ve SÇG’lerin bu görevlilerle 
işbirliği halinde çalışması önemlidir.



Slayt No: 45

Öğrenme Hedefi: İl/ilçe koordinasyon sekretaryasının rol ve 
işlevini öğrenmek

İl/İlçe Koordinasyon Sekretaryası

Çocuk koruma hizmetlerinde koordinasyon işleyişinin iyileştirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen 
Koruyucu Ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkezi, İl Ve İlçe Koordinas-
yonların Çalışma, Usûl Ve Esasları Yönergesi” Ile her ilde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin koordinas-
yonu ve izlenmesinden sorumlu bir sekreterya birimi kurulması öngörülmektedir.

İl koordinasyon sekretaryası, büyükşehir belediyesi olan illerde valilik içerisinde, büyükşehir olmayan 
illerde il müdürlüğü bünyesinde, İlçe koordinasyon sekretaryası, kaymakamın uygun gördüğü yerde ku-
rulacaktır. İl koordinasyon sekretarya sorumlusu ve gerek görülmesi halinde sosyal çalışma görevlileri 
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ve digger görevlilerden oluşur. Bu sorumlu, İl koordinasyon sekretaryalarının yönetiminden sorumlu-
dur ve il müdürüne bağlı olarak çalışır.

İl koordinasyon sekreteryasının yürüteceği görevlerden bazıları şunlardır:

- Tedbir kararlarını uygulamakla görevli kurumlardan gelen önerileri dikkate alarak toplantı gündemi-
ni hazırlar ve on beş gün öncesinden toplantıya katılacaklara bildirir.

- Tedbir kararlarını uygulayan kurum ve kuruluşların yapısını, özelliklerinin tespit edilmesini ve konu-
ya ilişkin mahkemelerin bilgilendirilmesini sağlar.

- İl koordinasyon kararı ile kurulacak çalışma gruplarının faaliyetlerine ilişkin yazışma ve organizas-
yonları gerçekleştirir.

- Mahkemelerden ve tedbiri uygulamakla yükümlü kurumlardan gelen elektronik kayıtlar ile sağla-
nan tedbir kararlarına yönelik veri tabanının takibini yapar. 

- İl koordinasyonda değerlendirilen vakaların istatistiksel analizini yapar ve il risk haritalarının çıkarıl-
masını takip eder. 

- Çocuğun yüksek yararı için önleme ve erken müdahale mekanizmalarının kurulmasına ilişkin çalışma 
ve projeleri takip eder, buna ilişkin raporları hazırlar. İlin güçlü yanları ve ihtiyaçları analiz edilerek 
kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken çalışmaları içeren planları ve uygulama raporlarını dü-
zenli olarak merkezi koordinasyona gönderir. 

- Çocuk koruma alanındaki hizmetlerin yürütülmesini izler,

- Koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasında yaşanan sorunları tespit eder, bu sorunlara yöne-
lik çözüm önerilerini uygulamaya koyar,

- Merkez teşkilatlarınca çözülmesi gereken sorunlar hakkında merkezi koordinasyonu bilgilendirir. 

Okuyunuz: Merkezi koordinasyon ve il koordinasyon bölümü

• Koruyucu destekleyici tedbirlerin uygulanmasında çocuğun rıza göstermemesi konusunu 
nasıl ele alırsınız?

• Koordinasyon mekanizmasının güçlendirilmesi için yapılması gerekenler nelerdir?

Tartışma

Hatırlatma!
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji 

Belgesi 2014 - 2019
 Bu strateji belgesi daha önce Adalet Bakanlığı tarafından AB’nin mali, UNICEF’in teknik 

desteğinde yürütülen “Önce Çocuklar” projesi kapsamında hazırlanan strateji belgesinin 
Çocuk Koruma Hizmetlerinin ASPB’ye devredilmesinden sonra, “Çocuklar için Adalet Pro-
jesi” kapsamında revize edilmesi suretiyle oluşturulmuştur. Belge çocuk koruma hizmetle-
rinden sorumlu olan tüm kurumların görev ve sorumluluklarını stratejik bir anlayışla kurgu-
lamakta ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi için yeni bir model geliştirmektedir. 
Çocuk koruma sisteminin temel bileşeni ve denetleyicisi konumunda olan adalet sistemi 
çalışanlarının belgeye hakim olmaları önem taşımaktadır.
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YAPILANDIRILMAMIŞ VAKA ÇALIŞMASI
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YAPILANDIRILMAMIŞ VAKA ÇALIŞMASI

Vaka Çalışması Sürecine dair Temel Bilgiler

  Amaç: Vaka çalışmasının amacı çocuk adalet sistemi çalışanlarıyla, çocuk adalet sistemine giren bir 
çocuğa, çocuğa özgü adalet sisteminin gereklilikleri doğrultusunda yaklaşım sergilenip sergilenmedi-
ğini örnek vaka temelinde değerlendirmektir. Bu bağlamda çocuk adalet sistemi çalışanlarıyla birlikte, 
başta uygulama süreçlerinde olmak üzere çocuğun hakları gözetilerek karşılaştığı veya karşılaşabilece-
ği sorunları tanımlamak, uygulamalardaki olası aksaklıkların çözümüne yönelik önerileri değerlendir-
mek ve birlikte çalışma alışkanlığını geliştirmek hedeflenmektedir.

  Alt Amaçlar:

Vaka çalışmasının katılımcılara yönelik alt amaçları ise şunlardır:

1. Vaka çalışmasında çocuk odaklı ve çocuğun yararına değerlendirme, karar ve müdahale önerisi ge-
liştirme deneyimi kazanmaları

a. Çocuk adalet sistemindeki aksaklıkları görmeleri

b. Çocuk hakkında bir sosyal inceleme raporu hazırlamaları

c. Çocukla ilgili hüküm ve koruyucu ve destekleyici tedbir kararı oluşturmaları

2. Çocuk adalet sisteminin temel aktörleri olarak ortak çalışma deneyimi kazanmaları

3. Birbirlerinin (hukukçular ve sosyal çalışma görevlileri) rol ve sorumlulukları hakkında farkındalık ka-
zanmaları

  Kolaylaştırıcı ekip: 4 kişi

  Katılımcı Sayısı: 25 kişi

  Süre: 45 dakikalık 6 oturum (4 oturum küçük grup çalışması, 2 oturum grup sunumları ve tartışma)

  Fiziksel Ortamlar: 

- Başlangıçta grup yönergesini vermek ve sonuç değerlendirmesi için 25 kişilik U şeklinde toplantı 
düzeni

- Kolaylaştırıcı ekip için U düzeninde oturan katılımcıları rahatça görebilecek şekilde yerleştirilmiş 
sandalyeler

- Alt grup çalışmaları için 6-8 kişilik çalışma ortamı

  Ön hazırlıklar:

- Grup kolaylaştırıcılarının rolleri belirlenir:

o Büyük grupta öncelikle genel akışı yönlendirecek bir kolaylaştırıcı belirlenir.

o Küçük gruplar için birer kolaylaştırıcı belirlenir.

o Grup sunumları ve tartışma bölümü için bir hukukçu ve bir sosyal çalışma görevlisi kolaylaştırıcı 
ekip olarak belirlenir.

- Çalışma grupları belirlenir:

o 6-8 kişilik alt çalışma grupları oluşturulur.

o Alt gruplarda eşit sayıda hukukçu ve sosyal çalışma görevlisi bulunması sağlanır.
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o Grup oluşumunda katılımcıların farklı mahkeme ve farklı ilde çalışıyor olması ve cinsiyet dağılımı 
göz önünde bulundurulur.

o Her alt grupta katılımcıların bilgi ve deneyim açısından mümkün olduğunca birbirlerini dengele-
meleri ve desteklemelerine yönelik bir dağılım sağlanır.

- Ortak vaka grup çalışmalarında kullanılacak kartlar kontrol edilir.

- Vaka çalışmasıyla ilgili materyaller belirlenen grup sayısı kadar gruplandırılarak hazırlanır.

- Küçük grup çalışmalarında grupların çalışmalarını kolaylaştırmak üzere kağıt, kalem, yazı tahtası ve 
tahta kalemi hazırlıkları tamamlanır.

- Çalışma yönergesi gözden geçirilir.

  Yöntem: Küçük grup çalışması, sunum, tartışma.

  Kolaylaştırıcının Kullanacağı Materyal

- Vaka çalışması akışı

- Vaka kartları

- Tartışmalarda kullanılmak üzere yazı tahtası ve tahta kalemi

- Hukukçular için eğitim kitabı

- Sosyal çalışma görevlileri için eğitim kitabı

  Katılımcılara Dağıtılacak Materyal

- Ortak vaka kartları 

- Çocuğun mağdur olduğu dosyası içindeki bilgi kartları

- Çocuğun suça sürüklenen çocuk olduğu dosyası içindeki bilgi kartları

- Sosyal inceleme raporu yazımı için gerekli olan bilgi kartları

- Model sosyal inceleme raporu formatı

NOT: Yapılandırılmamış vaka çalışması cevap anahtarı yönergeden sonraki bölümde yer almaktadır.

  Temel Mesajlar!

1. Çocuğa özgü adalet sistemi, tüm aktörlerin çocuğa duyarlı olmasını gerektirir!

2. Çocuk adalet sistemi ile tanışan çocuğun korunma ihtiyacı sürekli sorgulanması gereken bir konu-
dur!

3. Çocuğun yüksek yararını gözeten ve bütüncül bir karar, kapsamlı bir sosyal inceleme ile mümkün-
dür!

4. Çocuk adalet sistemi içerisindeki bir çocuk için etkin kararlar ve müdahaleler ancak sistemin ak-
törleri birarada çalıştığında mümkündür!
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VAKA ÇALIŞMASI YÖNERGESİ

1. AŞAMA: Büyük grup bilgilendirme çalışması

  Süre: 15 dakika

- Büyük grubun bölünerek küçük gruplar halinde ortak bir vaka üzerinde çalışacağı belirtilir.

- Küçük grupların nasıl oluşturulduğu aktarılır.

- Alt grupların çalışmalarına başlamadan kendi aralarında bir toplantı kolaylaştırıcısı ve bir raportör 
belirlemeleri istenir. Bu kişilerin sözcü olarak değil, toplantının etkin geçmesi ve kayıt altına alınması 
için belirlendiği iletilir. Grup sözcülerinin nasıl belirleneceğinin grup çalışması sırasında açıklanacağı 
söylenir.

- Alt gruplar açıklanır.

- Çalışmanın küçük gruplara verilecek ortak vaka bilgisi ile başlayacağı, her grubun üç temel görevi 
olduğu, her birinin ne olduğu ve süresinin alt gruplarda açıklanacağı söylenir.

- Gruplar çalışma mekanına geçer.

2. AŞAMA: Küçük grup çalışması

  Toplam Süre: 165 dakika

- Daha önce belirtildiği gibi alt grupların çalışmalarına başlamadan kendi aralarında bir toplantı kolay-
laştırıcısı ve bir raportör belirlemeleri hatırlatılır.

- Kolaylaştırıcı ve raportörün belirlenmesinin ardından ilk göreve geçilir.

I. Görev: Vakada hukuk ve sosyal hizmet açısından yapılan hataların bulunması

  Süre:  20 dakika

- Alt gruplara ortak vaka kartı dağıtılır.

- Ortak vakanın okunması istenir.

- Vakanın içinde hukuk ve sosyal hizmet açısından yapılan hataların bulunması ve bunların yazılması 
istenir.

- Birinci görevin 20 dakikada tamamlanması sağlanır.

Kolaylaştırıcıların bu aşamada mümkün olduğunca izlemede ve gözlemci olarak kalması ve de 
tartışmayı amaç dahilinde tutmaya çalışmaları gerekmektedir.

İkinci göreve geçerken, katılımcıların birinci görev ile ilgili kalan tartışmalarını büyük gruba 
aktarabilecekleri söylenerek, ikinci göreve odaklanmaları rica edilir.

Dikkat

 II. Görev: Çocuk hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanması

  Süre:  125 dakika

- Gruba çocukla ilgili bir sosyal inceleme raporu hazırlamalarının beklendiği iletilir. 

- Gruba çocuğun dosyası içindeki bilgi kartları dağıtılır. 

	Öncelikle çocuğun SSÇ olarak yargılandığı dosyanın kartları verilir (SSÇ ifade tutanağı, Mağdur be-
yan tutanağı, Yetişkin için genel adli muayene raporu, Ç.’nin adli sicil kaydı, Adli psikiyatrik değerlen-
dirme raporu)
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	Ardından çocuğun mağdur sıfatıyla bulunduğu dosya kartları verilir (Mağdur çocuk beyanı, Beden 
ve psikolojik sağlık raporu, Cinsel saldırı raporu).

- Çocukla ilgili bir sosyal inceleme raporu hazırlamak için başka neye ve neden ihtiyaçları olduğu so-
rularak tartışmaları istenir.

- Rapor hazırlamak üzere ihtiyaç duyulabilecek bazı bilgilerin mevcut olduğu açıklanır.

- Grup tarafından ortak kararla talep edilen görüşme kartları mevcutsa verilir. Mevcut değilse olma-
dığı söylenir.

- Kartlar şeffaf dosya içerisinde tutulur (Çocuğun SÇG’ye verdiği bilgiler, Okulun verdiği bilgiler, Ç’nin 
ailesinden alınan bilgiler, Komşuların verdiği bilgiler, Kurum (ASPB) yetkilisinin verdiği bilgiler).

- Böylece katılımcıların talep edebilecekleri görüşme kartları olup olmadığını takip edebilmeleri sağ-
lanır.

- Tartışma sırasında hazırlanması beklenen raporun model sosyal inceleme raporu formatına uygun 
bir biçimde hazırlanması beklendiği söylenir. Bu aşamada format verilir.

- Tüm grubun ana hatlarıyla bir sosyal inceleme raporu hazırlaması istenir.

- Sosyal inceleme raporu hazırlığı sırasında eldeki ve toplanan bilgilerin ışığında mutlaka;

o Çocuğun ve çevresinin ihtiyaçlarının, güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesi

o Çocuğun nasıl ve hangi yollarla desteklenmesi konularındaki önerilerin oluşturulması 

o Ulaşılamayan bilgilerin neler olduğu ve neden ulaşılamadığının belirtilmesi istenir.

- İkinci görevin 125 dakikada tamamlanması sağlanır.

Kolaylaştırıcıların bu aşamada mümkün olduğunca izlemede kalması ve tartışmayı amaç dahi-
linde tutmaya çalışmaları gerekmektedir.

Dikkat

III. Görev: Çocuk hakkında hüküm ve koruyucu destekleyici tedbir kararı kurulması

  Süre:  20 dakika

- Gruptan dosya ve hazırlanan sosyal inceleme raporu doğrultusunda çocuk hakkında bir hüküm ve 
gerekiyorsa koruyucu destekleyici tedbir kararı kurulması istenir.

- Grubun hangi karara neden ihtiyaç duyduğunu tartışması istenir.

- Hükmü yazmaları istenir.

- Üç görevin sonunda sunum yapmak üzere bir sosyal çalışma görevlisi ve bir hukukçu grup temsilcisi 
seçmeleri istenir.

- Üçüncü görevin 20 dakikada tamamlanması sağlanır.

- Sonraki oturumun büyük grupta devam edeceği söylenir.

3. AŞAMA: Büyük grup çalışması

  Süre:  90 dakika

- Oturum başlamadan önce tüm küçük grupların ikişer sözcüsü için sahneye sandalyeler hazırlanır. 
Sandalyelerin U düzeninde oturan diğer katılımcıları rahatça görebilecek şekilde yerleştirilmeleri 
sağlanır.
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- Büyük grup çalışması kolaylaştırıcıları (Bir hukukçu ve bir sosyal çalışma görevlisi) her küçük grubun 
iki temsilcisini sahneye davet eder.

- Her grubun önce hukukçu sonra sosyal çalışma görevlisi temsilcilerine vakada hukuk ve sosyal hiz-
met açısından tespit ettikleri hatalarla ilgili söz verilir. Bu aşamada her temsilcinin sadece bir eksik 
söylemesi ve öncekileri tekrarlamaması istenir. 

- Her bir sözcü için en çok 2 dakika süre verilir. 

  Öneri:  Sürenin takip edilebilmesi için kronometre kullanılabilir!

- Sahnedeki sözcülerin tespitleri sona erdiğinde kolaylaştırıcılardan biri büyük gruba başka eksiklik 
olup olmadığını sorar. 

- Geri bildirimler sonrasında kolaylaştırıcı, 1. görevle ilgili kontrol listesinde olup da henüz ifade edil-
memiş konularla ilgili tamamlayıcı açıklamalar yapar.

- Kolaylaştırıcı grupların sosyal çalışma görevlisi sözcülerinden sosyal inceleme raporu yazımında 
kullandıkları bilgi kaynakları, yöntemleri ve önerdikleri müdahaleyi aktarmaları istenir. Her sözcüye 
5’er dakika verilir.

- Her sosyal çalışma görevlisi sözcüsünün sunumu ardından grubun hukukçu sözcüsüne sosyal ince-
leme raporu yazım sürecini nasıl değerlendirdikleri ve ne hissettikleri sorulur.

- Sözcülerin sunum ve paylaşımları sona erdiğinde kolaylaştırıcı büyük grup üyelerine de sosyal ince-
leme raporu yazım sürecini nasıl değerlendirdiklerini ve ne hissettiklerini sorar.

- Geri bildirimler sonrasında sosyal çalışma görevlisi kolaylaştırıcısı, 2. görevle ilgili kontrol listesinde 
sosyal inceleme raporu yazımı ile ilgili tamamlayıcı açıklamalar yapar.

- Kolaylaştırıcı tarafından grupların hukuk sözcülerinden hüküm ve kararlarını açıklamaları istenir. 
Her sözcüye 3’er dakika verilir.

- Her hukuk sözcüsünün sunumu ardından grubun sosyal çalışma görevlisi sözcülerine hüküm/ karar 
yazım sürecini nasıl değerlendirdikleri ve ne hissettikleri sorulur.

- Sözcülerin sunum ve paylaşımları sona erdiğinde kolaylaştırıcı büyük grup üyelerine de hüküm/ ka-
rar yazım sürecini nasıl değerlendirdiklerini ve ne hissettiklerini sorar.

- Geri bildirimler sonrasında hukuk kolaylaştırıcısı, 3. görevle ilgili kontrol listesinde hüküm ve karar 
ile ilgili tamamlayıcı açıklamalar yapar.

Kolaylaştırıcıların bu aşamada mümkün olduğunca süreye uyulmasının sağlaması, gerekli yer-
lerde yönergeye bağlı kalarak tamamlayıcı açıklamalarda bulunması ve temel mesajlara vurgu 
yapması gerekmektedir.

Dikkat

• Çocuğa özgü bir adalet sistemi için kendi uygulamalarımızda neleri güçlendirebiliriz? Neleri 
değiştirebiliriz?

Tartışma
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YAPILANDIRILMAMIŞ VAKA ÇALIŞMASI GÖREVLERE İLİŞKİN CEVAP ANAHTARLARI

I. GÖREV: VAKADAKİ EKSİKLİKLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

a) 14 Yaşındaki Ç yaşadığı olaylar nedeniyle okuldan alınmıştır. Ç, zorunlu eğitim çağında olması-
na rağmen, Ç’nin okuldan ayrılması, okuldaki öğretmenin ve okul idaresinin dikkatini çekme-
miş, çocuk ve ailesi ile irtibata geçilip, çocuğun neden okula gelmediği sorgulanmamıştır. Bu 
nedenle, Ç’nin intihara teşebbüsü engellenememiştir.

b) Ç’nin intihar girişiminde bulunmasından sonra hastaneye kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Hasta-
nede bulunan sağlık çalışanları ile sosyal hizmet birimlerinin, çocuğun durumunu fark eder 
etmez, ÇKK’nın 6.maddesi uyarınca ASPB’nin il/ilçe müdürlüğüne gerekli ihbarı yapması ve 
koruma sürecini başlatması gerekliydi. Bu yapılmamıştır. 

c) Çocuğun olayı polise anlatmasından sonra, polis tarafından ihbar ve kuruma teslim mekaniz-
ması işletilmiştir. 

d) Çocuk kuruma alındıktan sonra, ÇKK’nın 9. maddesi uyarınca, hakkında hakim kararı olma-
dan kurumda kalma süresi 5 günü geçemez. Kurum, çocuğun ihbar ve teslim edilmesinden 
sonra, çocuğun durumunu araştırmaya başlamalı, bu sırada gerekli önlemleri kendiliğinden 
almalıdır. Bu önlemler kapsamında çocuk kurum bakımına alınacak ise, (çocuğun ihtiyacının 
ne olduğunu tespit etmek 5 günden daha uzun bir zaman alacak ise) çocuk hakiminden acil 
koruma kararı alınmalıdır. Böylesi bir karar olmadan çocuğun 10 gün boyunca kurumda tutul-
ması hukuka aykırıdır. 

e) Çocuk kuruma alındıktan sonra, hakkında acil koruma kararı varsa, çocuğun ailesine teslim 
edilmesi gerektiği kanısı oluşsa bile, bu teslim işlemi kurum tarafından yapılamaz. Kurumun, 
çocuğun ailesine teslim edilmesinde sakınca olmadığına dair görüşü ile birlikte, teslim sonra-
sında çocuğa ve ailesine yapılacak destek hizmetleri de açıklanarak aileye teslim konusunda 
çocuk hakiminden karar istemesi ve onun kararına göre hareket etmesi gerekir. Başka bir an-
latımla, çocuk kurumda hakim kararına dayalı olarak kalıyor ise, aileye teslim de ancak hakim 
kararı ile mümkündür. 

f) Çocuğun ailesi ile yeterince çalışmadan, çocuğun aileye dönmesinin çocuğun yararına olup 
olmadığı ortaya konulmadan, sadece ailenin dilekçesine dayalı olarak çocuğun aileye teslimi 
yerinde değildir. Çocuk ve ailesi ile gerekli mesleki müdahalenin yapılması, riskin ölçülmesi ve 
bundan sonra aileye teslim konusunun değerlendirilmesi gereklidir. 

g) Nitekim, aile çocuğu teslim aldıktan sonra da okula göndermemiş, daha sonra çocuğu isteği 
dışında, arasında büyük yaş farkı olan bir kişi ile evlendirmiştir. Çocuk aileye teslim edildikten 
sonra da takip edilmeli, risklere karşı korunmalıdır. Takip sırasında çocuğun yararına aykırı bir 
durum ortaya çıkmış ise yeniden kurum bakımı altına alma değerlendirilmelidir.

h) Cinsel istismar suçunun mağduru ile sanığı, duruşma çıkışında aynı koridorda karşılaşmıştır. 
Yargılamanın taraflarının aynı koridoru kullanmaları ve bu nedenle yeni olayların meydana 
gelmesi adliyelerimizin fiziki koşullarından kaynaklanan bir gerçek olsa da söz konusu olan 
bir çocuk, özellikle de cinsel suç mağduru bir çocuk olduğunda durumun daha hassas ele 
alınması ve gerekli önlemlerin alınması gerekirdi.

i) Ç, kurum bakımından alınıp ailesine teslim edildikten sonra da okula gönderilmemiş, zorunlu 
eğitim çağındaki çocuğun eğitime devam edip etmediği ne eğitim ne de sosyal hizmet kurum-
ları tarafından takip edilmemiştir. Bu kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanama-
mıştır. 
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j) Çocuğun evlenmesine izin veren mahkemenin çocuğun durumunu, yaşadıklarını iyi inceleme-
si, çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırması, evlilikle ilgili çocuğun ve SÇG’nin görüşlerini 
alması ve bundan sonra karar vermesi gerekirdi. Her durumda, 16 yaşındaki bir çocuğun 40 
yaşındaki bir kişi ile evlenmesine izin verilmesi, çocuğun yüksek yararı çerçevesinde, ayrıntılı 
gerekçelere dayanmalıdır. 

k) Evlenme izni için kendisine başvurulan mahkeme, çocuğun durumunu tespit ettikten sonra 
(okula gönderilmeme, yaş farkı büyük birisi ile evlendirilmek istenmesi gibi) durumu ÇKK 6. 
maddesi uyarınca ASPB’ye ihbar etmeliydi. 

l) Ç’nin yaşadıklarının bölge tarafından duyulması ve yaygın şekilde dedikodu yapılması, çocu-
ğun sosyal çevresini değiştirmeyi de gerekli kılabilir. Sosyal inceleme raporunun bu durumu 
da dikkate alır ve çözüm üretir şekilde hazırlanması gerekir. 

m) Ç’nin, işlediği iddia olunan kasten yaralama suçundan dolayı, ÇKK hükümlerine göre, çocuk 
mahkemesi tarafından yargılanması gerektiği halde, yargılaması görevsiz mahkemede (sulh 
ceza mahkemesi) yapılmaktadır. 

n) Bütün davalar bakımından makul sürede yargılama önemlidir. Söz konusu olan çocuk oldu-
ğunda, hızlı ve adil yargılama daha da önem kazanır. Ç hakkındaki yargılamanın görevli ve 
yetkili mahkemede hızlı bir biçimde yerine getirilmesi gerekirdi. 

II. GÖREV: SOSYAL İNCELEME RAPORU YAZIMI İLE İLGİLİ VURGULANMASI GEREKENLER

a) SİR, çocuğa özgü adalet sisteminin bel kemiğidir ve uygulamada standardizasyonu önemli-
dir. 

b) Model SİR formatı Prof. Dr. Sevda Uluğtekin tarafından tasarlanmış, Adalet Bakanlığı’nın da 
içinde bulunduğu çalışmalarda benimsenmiştir.

c) Model SİR formatına sadık kalmak ve içeriği yeterli biçimde hazırlamak ve buna uygun bir 
değerlendirme ve müdahale oluşturmak önemlidir.

d) SİR yazımında karşılaşılan sorunlar (ulaşım, mekan, güvenlik vb.) görünür hale gelmesi ve 
karar vericilerin gündemine girebilmesi için rapor içeriğinde belirtilmelidir.

e) Çocukla ilgili sosyal inceleme raporunun odağı çevresi içinde çocuk, çocuk, çocuğun yararı ve 
çocuğun güçlenmesidir. Bu nedenle çocuğun (çevresel aktörler ve koşullarla birlikte ele alına-
rak) güçlü yönlerinin rapor yazımı ve değerlendirme sürecinde göz önünde tutulması gerekir.

f) Çocukla ilgili müdahale bölümünde çocuğun güçlenmesi konusunda neler yapılacağına dair 
öneriler sunulmalıdır. Önerilerin çocuğun yaşamında neler değiştireceğine değinilmelidir.

Not: Grup çalışması sonrasında vaka özelinde hazırlanmış olan Örnek Sosyal İnceleme Raporu’nu pay-
laşınız.
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III. GÖREV: KARAR VE HÜKÜM ÖRNEKLERİ

A. Ç’nin Korunma İhtiyacı İçinde Olduğuna Dair KDT Kararı

Korunma ihtiyacı içinde olduğu anlaşılan Ç hakkında, korunma kararı verilmesine ilişkin ASPB İl 
Müdürlüğünün isteminin KABULÜNE, Y kızı Ç hakkında, 5395 sayılı ÇKK’nın 5/1-c maddesi uyarın-
ca BAKIM TEDBİRİ UYGULANMASINA, çocuğun yaşına ve eğitim durumuna uygun sosyal hizmet 
kurumunda bakım altına alınmasına, Kararın bir örneğinin ASPB İl Müdürlüğüne gönderilmesine, 
Davanın niteliği gereği yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına, 

Dair tarafların yokluğunda ÇKK 14, CMK 268 maddesi uyarınca 7 gün içerisinde mahkememize 
verilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilecek beyanla gidilebilecek ve M. Çocuk Mahkemesi 
tarafından incelenecek itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 

B. Ç’nin Maruz Kaldığı Cinsel İstismar Suçuna İlişkin Verilen Hüküm Örneği 

Dosya incelendi, araştırılacak başka bir husus kalmadığından duruşmanın bittiği bildirildi. 

G.D. ; Gerekçesi gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;

Sanık X’in üzerine atılı “çocuğun cinsel istismarı” suçunu işlediği anlaşılmakla; suçu işleyiş biçi-
mine, suç kastının yoğunluğuna göre eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 103/1 maddesi uyarınca 
takdiren ve ağırlaştırılarak 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemi aynı kasıt altında birden fazla kez tekrarlaması nedeniyle cezasının 5237 sayılı 
CK’nın 43/1 maddesi uyarınca takdiren 1/4 oranında artırılarak NETİCETEN 5 YIL HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın suçu işleyiş biçimine, suçtan sonraki davranışlarına, verilen cezanın olaya uygunluğuna 
göre, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına, 

Sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına (getirilen kısıtlamanın ve-
layet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından sanığın şartla tahliye tarihine kadar geçerli olma-
sına), 

Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 sayılı TCK’nın 63. maddesi uyarınca 
cezasından mahsubuna, 

Sanığın suçu işleyiş biçimine, delil durumuna göre sanık hakkında başkaca artırım ve indirim ne-
denleri ile lehine olabilecek sair hükümlerin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

Aşağıda dökümü yapılan (   ) TL yargılama giderinin sanıktan alınarak Hazineye gelir kaydına,

Dair; sanık ve müdafii ile müdahil ve vekilinin yüzüne karşı, yüzüne karşı karar verilenler için bu-
günden itibaren, yokluğunda karar verilenler için kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde 
Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilecek beyan ile gidilebilecek ve Yargıtay 
tarafından incelenecek olan temyiz yolu açık olmak üzere (temyiz yoluna başvurulmadığı tak-
dirde kararın kesinleşeceği ve yerine getirileceği ihtar edilerek) verilen karar okunup anlatıldı. 
11/06/2012



Çocuk Adalet Sistemi İçin Vaka Temelli Eğitim Stratejisi 135

EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitimin İzlenmesi ve Değerlendirmesi

Eğitim çalışmalarında aktarımın hedefine ulaşıp ulaşmadığını gözden geçirmemiz, çalışmanın 
sonucunu ortaya koymamız yani bir değerlendirme yapmamız önemli ve gereklidir. 

Değerlendirme süreci;

- eğitim sürecinin amaca uygun bir biçimde yapılandırılıp yapılandırılmadığını,

- katılımcılara bir yarar sağlayıp sağlamadığını,

- ve ‘daha iyi’ nasıl yapılandırabileceğini

ortaya koyar.

Değerlendirmenin önemi sürecin gözden geçirilmesini, geliştirilmesini, gerekli durumlarda 
yeniden yapılandırılmasını ve sürecin bütüncül bir biçimde ele alınmasını sağlayan bir araç ol-
masıdır.

Değerlendirme çok çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Değerlendirme yapılacak konunun/ etkin-
liğin/ etkinlik sürecinin veya tüm çalışmanın taraflarıyla görüşmeler, toplantılar, oyunlar gibi 
sözlü yöntemlerle yapılabileceği gibi soru kağıtları, değerlendirme formları gibi yazılı yöntem-
lerle de yapılabilir. Yöntem seçimi, yapılacak değerlendirmenin kapsamı ile ilişkilidir.

Çocuk adalet sistemi çalışanları için vaka temelli eğitim uygulamasının değerlendirilmesi için 4 bileşen 
öngörülmektedir. Bunlar (1) Gün sonu değerlendirmesi, (2) Genel değerlendirme / Kapanış değerlen-
dirmesi, (3) Katılımcı anketleri ve (4) Kolaylaştırıcı raporlarıdır.

1. Gün Sonu Değerlendirmesi

  Genel Amaç: Çocuk adalet sistemi çalışanlarına yönelik eğitim programı kapsamında katılımcıların 
günlük geri bildirimlerini almak.

  İçerik ve Süre: Günlük program içerisinde aktarım ve paylaşımların amaca ulaşıp ulaşmadığını de-
ğerlendirmek üzere katılımcıların kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanmasıdır. Günlük değerlen-
dirme için birinci ve ikinci gün sonunda 30’ar dakika bulunmaktadır.

  Ön Hazırlıklar: 

	Program öncesinde gün sonu değerlendirme yapmak üzere belirlenen kolaylaştırıcının, katılımcıla-
rın yorgunluk ve enerji durumlarını göz önünde bulundurarak bir yöntem belirlemesi gerekmekte-
dir.

Gün sonu değerlendirmeleri katılımcıların, hem bir günü nasıl değerlendirdiklerini öğrenmeye hem de 
gün içerisinde söyleyemedikleri konuları aktarmalarına olanak sağlanması için önemlidir.
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Vaka Temelli Eğitim Programının aktif bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle değerlen-
dirme çalışmalarının mümkünse her oturum veya etkinlik sonunda, gün sonunda ve kapanışta 
yapılması faydalıdır. 

Dikkat

Vaka temelli eğitim programı kapsamında her oturum veya etkinlik sonlandırılırken katılımcılardan 
sözlü olarak geri bildirim alınmasına olanak verilmesi söz konusu çalışmayı değerlendirmek için yeterli 
görülmektedir. Günlük değerlendirmeler için ise program kapsamında görüleceği gibi birinci ve ikinci 
günün sonunda yarım saatlik gün sonu değerlendirme zamanı ayrılmıştır. Kolaylaştırıcılardan bu süreyi, 
katılımcıların geri bildirimlerini almak için kullanmaları beklenmektedir.

  Günlük Değerlendirme için Örnek Sorular: Geri bildirimleri almak için;

- Bugün nasıl geçti?

- Bugün neler öğrendik?

- Bugünden aklınızda kalanlar nedir? vb.

şeklinde sorular yöneltilerek katılımcıların kendilerini ve süreci ifade etmeleri sağlanır.

  Günlük Değerlendirme için Örnek Yöntemler: Bu sorular doğrudan bir tartışma ve paylaşım ortamı 
yaratılarak cevaplandırılabileceği gibi küçük bir top kullanılarak da sırayla veya rastgele bir düzen ile 
cevaplanması sağlanabilir. Başka bir değişle bir top kullanılarak katılımcılara söz verilebilir. 

Değerlendirmelerin yazılı hale getirilmesi önemlidir ancak bu noktada programın yoğunluğu ve katılım-
cıların enerji durumlarını göz önünde tutmak gerekmektedir. Bu nedenle yazılı görüş toplamak her za-
man mümkün olmasa da genel paylaşım ortamlarında kolaylaştırıcılardan birinin gelen geri bildirimleri 
anahtar kelimeler şeklinde herkesin görebileceği şekilde not alması sağlanabilir.

Eğer katılımcıların gün sonunda enerjileri yüksek ise yazılı geri bildirim vermeleri de sağlanabilir. Yazılı 
bildirim için katılımcılara farklı renklerde post-itler dağıtılıp sorulan sorulara cevaplarını yazmaları iste-
nebilir.

Örneğin, sarı renkli post-it’e “Bugün benim ilgimi çeken ve hoşuma giden…” ibaresini, yeşil post-it’e 
de “Bugün benim ilgimi çekmeyen ve hoşuma gitmeyen…» ibaresini doldurması istenebilir. Yapışkan 
kağıtları yazanların bir duvara geri bildirimlerini asmaları rica edilebilir.

Kolaylaştırıcıların değerlendirme sürecinde dikkat etmeleri gereken konulardan biri tüm katı-
lımcıların söz almış olmalarını takip etmek ve söz isteyip de söz alamayan katılımcının olmadı-
ğından emin olmaktır. 

Dikkat

Değerlendirme sürecinde kolaylaştırıcıların katılımcıları etkin dinleyerek takip etmeleri ve geri bildirim-
leri programı geliştirmek üzere değerlendirmeleri önemlidir.

Kolaylaştırıcıların mutlaka sözlü veya yazılı geri bildirimleri değerlendirerek programın kalan bölümle-
rinde dikkate almaları beklenmektedir. Bu hem eğitim sürecinin etkinliğini attıracak hem de katılımcı-
nın dikkate alındığını gösterecektir.
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Programın verimli yürütülebilmesi katılımcıların aktif katılımı ile yakından ilişkilidir. 

Bu nedenle her bir kolaylaştırıcının;

- Çalışma öncesinde hazırlık yapması ve sürece hakim olması (Düzenlenecek oturumlar, yü-
rütülecek vaka çalışmaları, canlandırmalar vb.),

- Diğer kolaylaştırıcılar ile ekip halinde çalışması,

- Grup dinamiğinin enerjisini yüksek tutması,

- Yönlendirici, anlayışlı ve sabırlı olması, 

- Katılımcıların aktif ve katılımcı olabilmeleri için olanak sağlamaya çaba göstermesi,

- Katılımcıların süreçte düşünmelerini sağlayacak anahtar soruları kullanması ve yönlendir-
me yapabilmesi,

- Tartışma sırasında kendi bilgilerini dayatmaması,

- Katılımcıların kendi düşüncelerini ortaya koymalarına olanak sağlaması,

- Tartışma sonunda önerilen çözümlerin değerlendirilmesini sağlaması

ÖNEMLİDİR!

Unutmayın

2. Genel Değerlendirme / Kapanış Değerlendirmesi

  Genel Amaç: Çocuk adalet sistemi çalışanlarına yönelik eğitim programı kapsamında katılımcıların 
eğitim hakkındaki genel görüş ve geri bildirimlerini almak.

  İçerik ve Süre: Programın genel akışının ve içeriğinin katılımcılara yararlı olup olmadığının ve amaca 
ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmek üzere katılımcıların kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanma-
sıdır. Genel değerlendirme / kapanış değerlendirmesi üçüncü gün sonunda 75 dakika bulunmaktadır. 

  Ön Hazırlıklar: 

	Program öncesinde değerlendirme ve kapanışı yapacak olan kolaylaştrıcılar belirlenmelidir. Belir-
lenen kolaylaştırıcıların katılımcıların yorgunluk ve enerji durumlarını göz önünde bulundurarak bir 
yöntem belirlemesi gerekmektedir.

Kapanış ve değerlendirme için öngörülen süre (75 dk.) hem 3. Gün hem de eğitimin genel 
değerlendirmesini kapsamaktadır. Bu nedenle kolaylaştırıcılar katılımcılardan her iki konudaki 
görüşlerini beraber isteyebilecekleri gibi, bu süreci ayrı ayrı da yürütebilirler.

Dikkat

İlk yöntemin seçilmesi halinde, verilen sürede (3 dk.) katılımcılardan her iki konuyu ayrı ayrı değerlen-
dirmelerinin istenmesi, İkinci yöntemin seilmesi halinde ilk yarım saatin 3. Günün değerlendirmesine, 
kalan sürenin ise kapanış değerlendirmesine ayrılması önerilmektedir.
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  Genel Değerlendirme için Örnek Sorular: Geri bildirimleri almak için;

- (Bugün ve) eğitimin geneli nasıl geçti? 

- Eğitimin size yararlı olduğunu ve yaptığınız iş bakımından bir farklılık yarattığını düşünüyor musu-
nuz?

- Eğitim boyunca en beğendiğiniz ve en beğenmediğiniz birer yönü bizimle paylaşır mısınız?

şeklinde sorular yöneltilerek katılımcıların kendilerini ve süreci ifade etmeleri sağlanır.

Kolaylaştırıcıların değerlendirme sürecinde dikkat etmeleri gereken konulardan biri tüm katı-
lımcıların söz almış olmalarını takip etmek ve söz isteyip de söz alamayan katılımcının olmadı-
ğından emin olmaktır. 

Dikkat

Değerlendirme sürecinde kolaylaştırıcıların katılımcıları etkin dinleyerek takip etmeleri ve geri bildirim-
leri programı geliştirmek üzere değerlendirmeleri önemlidir.

Kolaylaştırıcıların mutlaka sözlü veya yazılı geri bildirimleri değerlendirerek ilerleyen eğitimde dikkate 
almaları beklenmektedir. Bu hem eğitim sürecinin etkinliğini attıracak hem de katılımcının dikkate alın-
dığını gösterecektir.

Katılımcılara sözlü geri bildirimlerinin yanı sıra yazılı anket formunun doldurulması gerekliliği 
de hatırlatılmalıdır. (bkz. aşa. “Katılımcı Anketleri bölümü)

Dikkat

KAPANIŞ

Katılımcıların geri bildirimleri alındıktan sonra programın sonlandırılmasına geçilir. 

Bu süreçte (eğer katılım var ise) üst düzey katılımcıların kapanış konuşması yapması söz ko-
nusu olabilir.

Her durumda eğitimin pozitif bir dil kullanılarak sonlandırılması çok önemlidir. Bunun için,

- Tüm katılımcılara katılımları ve geri bildirimleri için teşekkür edilmeli,

- Herhangi bir soru olması halinde kolaylaştırıcıya, proje paydaşlarına ve diğer katılımcılara 
ulaşabilecekleri belirtilmeli,

- E-öğrenme portalına giriş yaparak sunumlara ve materyallere ulaşabilecekleri hatırlatılmalı,

- Katılımcılara başarılar dilenmelidir.
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3. Katılımcı Anketleri

Eğitimin değerlendirilmesi ve yazılı olarak raporlanabilmesi için katılımcıların yazılı geri bildirimleri de 
oldukça önemlidir. Bu nedenle sözlü geri bildirimlerin hemen akabinde katılımcılardan yazılı anket 
formlarını doldurmaları istenmelidir.

Katılımcı anketleri iki şekilde doldurabilir5:

- E-öğrenme portalı üzerinden online olarak doldurma: Katılımcıların eğitimden itibaren 5 GÜN içinde 
belirtilen web sitesine giderek geri bildirim anketini doldurmaları istenir.

ya da

- Değerlendirmenin hemen sonrasında yazılı doldurma: Formlar dağıtılır ve katılımcılardan formları 
doldurarak kolaylaştırıcılara iletmeleri istenir. Toplanan formlar ilgili paydaş kuruma teslim edilir.

4. Kolaylaştırıcı Değerlendirme Formu

Kolaylaştırıcıların eğitime ilişkin gözlemlerini raporlamaları ve bunun için belirlenen formu doldurmala-
rı eğitimlerin geliştirilmesi açısından çok önemlidir. 

Bu nedenle her kolaylaştırıcı eğitimden sonra 10 GÜN içerisinde belirlenen formu doldurarak proje pay-
daşlarına iletmelidir6.

Raporun içeriğinde;

- Kolaylaştırıcının eğitime ve eğitim materyallerine ilişkin gözlem ve görüşleri,

- Eğitimin geneline ve işleyişine ilişkin gözlemleri ve görüşleri,

- Katılımcılara ilişkin gözlem ve görüşleri,

- Varsa önerileri,

- Varsa desteklenmeyi talep ettiği konular 

yer alır.

5  Katılımcı anketlerinin formatı ve toplanma biçimi eğitimin yeri, zamanı ve diğer başka unsurlara göre değişiklik gösterebi-
leceği için format ve yönteme eklerde yer verilmemiştir. Ancak bu konuda eğitimden önce kolaylaştırıcılara bilgi verilecek-
tir.

6  Rapor/form formatı ve gönderim yöntemi (e-mail, MIS vs.) zaman içerisinde revize edilebileceği için bu kitaba konmamıştır. 
Ancak eğitimlerden önce kolaylaştırıcılara bu konuda bilgi verilecektir.



140 Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı Kolaylaştırıcılar için Vaka Temelli Eğitim Kitabı

I. Tanışma ve Isınma Oyunları
II. Vaka Uygulama Materyalleri
1. Ortak vaka kartı
2. Ç’nin SSÇ olarak yargılandığı dosya kartları
3. Ç’nin mağdur sıfatıyla yargılandığı dosya 

kartları
4. SİR hazırlık kartları
5. Model sosyal inceleme raporu formatı
6. Örnek sosyal inceleme raporu 

Sunum ve Materyal DVD’si (İçindekiler)
1- Teorik Oturum Sunumları
o Oturum 1 (Cocuk_Cocukluk).pptx
o Oturum 2 (Modern Cocukluk ve Cocuk 

Koruma Anlayisi).pptx
o Oturum 3 (Cocuk Adalet Sisteminin Temel 

Ilkeleri).pptx
o Oturum 4 (Butuncul Bakis Acisi ve Turkiye’de 

Cocuk Adalet Sistemi).pptx
o Oturum 5 (SCG rol ve sorumluluklari).pptx
o Oturum 6 (Cocuklarla Iletisim ve Gorusme).

pptx
2- Vaka sunumları
o SSC Vakasi.pptx
o Magdur Vakasi.pptx
o KIOC Vakasi.pptx
3- Eğitim Kitapları
o Hukukcular Egitim Kitabi.pdf
o Sosyal Calisma Gorevlileri Egitim Kitabi.pdf
o Vaka Temelli Egitim Kitabi.pdf
o Yetiskin Egitim Rehberi.pdf

Film DVD’si (İçindekiler)
1. Okul terapisti
2. 3 ay 16 gün
3. Yetişkinler için çocuklarla konuşma dersi
4. Ben sorun değilim
5. Yük
6. Hayat ellerimizde
7. Babama
8. Mevzuatta kaybolmak
9. Pişmanlık ve yalnızlık
10. KO
11. Hayat bir oyun değildir
12. İki telefon
13. Eli kolu bağlı
14. İçeriye bakış
15. Cam kırıkları
16. İkinci şans
17. Ben suçlu değilim
18. Kalbim kanıyor
19. Ailevi sorunlar
20. Sorumluluk

EKLER



Çocuk Adalet Sistemi İçin Vaka Temelli Eğitim Stratejisi 141

Ek I

Tanışma ve Isınma Oyunları1

A. GİRİŞ

Açıklama

Yetişkin eğitiminde sürenin sınırlı ve hedeflenen kazanımların çok olması nedeni ile katılımcıları eğitim 
sürecinde aktif ve dikkatli tutmak önemlidir. Bu nedenle özellikle güne başlarken sabah ve öğleden 
sonraki oturumlardan önce yapılacak ısınma çalışmaları eğitimin verimliliğini arttıracaktır. Bu nedenle 
bu bölümde eğitim başlangıcında ve devamında uygulanabilecek tanışma ve ısınma oyunlarına yer ve-
rilmektedir. Program uygulanırken özellikle ilk gün tanışma oyunlarına, devam eden günlerde de ısın-
ma oyunlarına yer verilmesi önerilmektedir.

AKIŞ TABLOSU

Başlık Yöntem Amaç Süre

Top Atma - Katılımcıların birbirinin ismini keyif alarak öğrenmesi Tanışma oyunu 15’

Sıraya Girme - Katılımcıların birbirinin farklı özelliklerini keyif alarak öğrenmesi Tanışma oyunu 15’

Gümbede Güm Güm - Katılımcıların birbirinin ismini keyif alarak öğrenmesi Tanışma oyunu 10’

Halka - Katılımcıların birbirlerini tanıması Tanışma oyunu 20’

Afrodit Paris’e Gitmiş, Ne Getirmiş? - Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmesi Isınma oyunu 10’

Makro – Mikro - Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmesi Isınma oyunu 10’

Sen Ne Yapıyorsun Bakayım? - Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmesi Isınma oyunu 10’

Tavşan Yuvası - Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmesi Isınma oyunu 15’

Köşe Kapmaca - Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmesi Isınma oyunu 15’

Güven Çemberi - Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmesi
- Katılımcıların öğrenme ortamında güvenin önemini fark etmesi Isınma oyunu 15’

Ev Sahibi Kiracı - Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmesi Isınma oyunu 15’

Sayı Sayma - Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmesi Isınma oyunu 10’

Köpek Balığı - Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmesi Isınma oyunu 15’

Postacı - Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmesi Isınma oyunu 15’

Atom - Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmesi Isınma oyunu 20’

1 Bu oyunlar, T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi 
amacıyla yürütülen Ardıç Programı kapsamında oluşturulan Personel- Yönetici Eğitici El Kitabı’ndan alınmıştır.
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1. Top Atma

Amaç / Kazanım: Katılımcıların; birbirlerinin ismini keyif alarak öğrenmesi ve her katılımcının tanımadı-
ğı üç kişinin ismini sayabilir hale gelmesi.

Katılımcı Sayısı: Tüm grup

Fiziksel Ortam: Bahçe veya bütün katılımcıların yuvarlak bir halka olabilecekleri geniş bir alan

Yöntem: Tanışma oyunu

Süre: 15’

Akış

1.  Çalışma katılımcıların birbirlerini tanımasına ve gruptaki resmi havayı dağıtmaya yöneliktir. Bunun 
için grup, kolaylaştırıcı tarafından herkesin ayakta durup, bir daire oluşturabileceği bir alana davet 
edilir. Daire şeklinde sıralanmaları istenir ve aşağıdaki yönerge verilir.

	Yönerge: “Herkes ayağa kalkarak (gösterilen alanda) toplansın. Benim topu attığım kişi adını söyle-
sin. Daha sonra o topu bir başkasına atsın. Topu alan herkes adını söylesin.” 

2.  Oyunun başında kolaylaştırıcı yönergeyi verir ve oyunu başlatır. Kolaylaştırıcı topu daire içinde yer 
alan katılımcılardan birine atar ve ondan adını söylemesini ister. Bir top belli bir süre dolaştıktan 
sonra eğitimci ikinci topu, bir süre sonra da üçüncü topu devreye sokar.

3.  Bu etkinlik 5 dakika uygulandıktan sonra kolaylaştırıcı yavaş yavaş topları toplar. Sonrasında yine 
benzer bir faaliyet yapacaklarını, bu sefer topu alanın atana teşekkür ederek adını söyleyeceğini 
belirtir ve aşağıdaki yönergeyi verir. Topu adını söyleyerek bir kişiye atar. Oyuna aynı şekilde devam 
edilir. Bir süre sonra ikinci ve üçüncü top devreye sokulur.

	Yönerge: “Şimdi benzer bir faaliyet daha yapacağız. Ben yine ismimi söyleyerek bir kişiye topu ata-
cağım. Topu olan kişi teşekkür ederek topu adanın adını söyleyecek”

Temel Mesajlar: Bu oturuma özel bir temel mesaj yoktur.

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Akışa sadık kalınması önerilir.

Eğitimcinin Kullanacağı Materyal: Bezden yapılmış 3 tane top

Katılımcılara Dağıtılacak Materyal: Bulunmamaktadır.
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2. Sıraya Girme

Amaç / Kazanım: Katılımcıların; birbirlerinin farklı özelliklerini keyif alarak öğrenmeleri.

Katılımcı Sayısı: Tüm grup

Fiziksel Ortam: Bahçe veya bütün katılımcıların yuvarlak bir halka olabilecekleri geniş bir alan

Yöntem: Tanışma oyunu

Süre: 15’

Akış

1.  Çalışma, katılımcıların birbirini tanımasına ve gruptaki resmi havayı dağıtmaya yöneliktir. Bunun için 
gruba, eğitimci tarafından bir oyunun oynanacağı söylenir. Eğitimci yönergeyi verir.

	Yönerge: “Herkes ayağa kalkarak (gösterilen alanda) toplansın. Birbirinin yüzüne bakarak hiç ko-
nuşmadan (yaş, hizmet yılı, vb.) küçükten büyüğe sıraya girsin. Sonra doğru olup olmadığını kontrol 
edelim.”

2.  Bu çalışmada herkesin birbirini yakından tanıması için birbirinin yüzüne bakması ve baktıkları kişi-
lerle ilgili konuşmadan tahminde bulunması ve bu tahminler doğrultusunda sıralanmaları beklenir. 
Sıralanmanın sonunda tahminlerin doğru olup olmadığını anlamak için katılımcılardan sorunun so-
rulduğu kategorideki (yaş, hizmet yılı, vb.den biri) özelliğini söylemesi istenir. Doğru bir sırada ise 
katılımcı yerinde kalır, değilse yerini değiştirip doğru sıraya girmesi istenir.

Temel Mesajlar: Bu oturuma özel bir temel mesaj yoktur.

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Bu oyunun top atma oyunundan sonra oynanması önerilir.

Eğitimcinin Kullanacağı Materyal: Kullanılmaz.

Katılımcılara Dağıtılacak Materyal: Bulunmamaktadır.
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3. Gümbede Güm Güm

Amaç / Kazanım: Katılımcıların birbirlerinin ismini keyif alarak öğrenmesi.

Katılımcı Sayısı: Tüm grup

Fiziksel Ortam: Bahçe veya bütün katılımcıların yuvarlak bir halka olabilecekleri geniş bir alan

Yöntem: Tanışma oyunu

Süre: 10’

Akış

1.  Çalışma, katılımcıların birbirini tanımasına ve gruptaki resmi havayı dağıtmaya yöneliktir. Bunun için 
grup, eğitimci tarafından herkesin ayakta durup, bir daire oluşturabileceği bir alana davet edilir. 
Daire şeklinde sıralanmaları istenir, eğitici bu dairenin ortasında durur ve aşağıdaki yönerge verilir.

	Yönerge: “Ben birazdan içinizden birinin karşısında duracağım ve sağ ya da sol olarak bir yön söyle-
yip Gümbede Güm Güm diyeceğim. Karşısında durduğum kişi ben tekerlemeyi söyleyinceye kadar söy-
lediğim yöndeki kişinin adını söyleyecek. Eğer yanındaki kişinin ismini söyleyemez, yanlış söyler veya 
zamanında söyleyemezse ortaya geçercek ve benim yerimi alarak oyunu devam ettirecek.”

2.  10-15 dakika oynandıktan sonra oyun sona erer.

Temel Mesajlar: Bu oturuma özel bir temel mesaj yoktur.

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Akışa sadık kalınması önerilir.
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4. Halka

Amaç / Kazanım: Katılımcıların birbirlerinin tanıması.

Katılımcı Sayısı: Tüm grup

Fiziksel Ortam: Bahçe veya bütün katılımcıların yuvarlak bir halka olabilecekleri geniş bir alan

Yöntem: Tanışma oyunu

Süre: 20’

Akış

1.  Çalışma, katılımcıların birbirini tanımasına ve gruptaki resmi havayı dağıtmaya yöneliktir. Bunun için 
grup, eğitimci tarafından herkesin ayakta durup, bir daire oluşturabileceği bir alana davet edilir. 
Daire şeklinde sıralanmaları istenir, eğitici bu dairenin ortasında durur, büyük daireyi ikiye ayırır. 
Oluşturulan yeni gruplardan birine yüzleri dışa dönük olarak yeni bir daire oluşturmaları istenir. 
İkinci gruba ise dairedeki katılımcılardan birinin karşısına geçmesi söylenerek iç içe geçmiş iki daire 
oluşturması sağlanır.

	Yönerge: Birbirlerini tanıyan gruplar için: “Dış daireyi oluşturan kişilerden, karşısında duran kişinin 
hayatlarında son bir yıl içinde meydana gelen değişimleri öğrenmesini, değişin dediğimde ise solunda 
yer alan kişinin yerine geçmesini istiyorum.” Denilerek dış dairenin iç daire etrafında hareket etmesi 
sağlanır. Birbirlerini tanımayan gruplar için: ”Dış daireyi oluşturan kişilerden, karşısında duran kişinin 
ismini, ne iş yaptığını, hangi kurumda ve hangi birimde çalıştığını, ne kadar süredir bu mesleği yaptığını 
öğrenmesini, değişin dediğimde ise, solunda yer alan kişinin yerine geçmesini istiyorum.” denilerek dış 
dairenin iç daire etrafında hareket etmesi sağlanır.

2.  Dış dairenin bir turu tamamlaması ile oyun sonlanır.

Temel Mesajlar: Bu oturuma özel bir temel mesaj yoktur.

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Akışa sadık kalınması önerilir.

Eğitimcinin Kullanacağı Materyal: Kullanılmaz.

Katılımcılara Dağıtılacak Materyal: Bulunmamaktadır.
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5. Afrodit Paris’e Gitmiş, Ne Getirmiş?

Amaç / Kazanım: Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmeleri.

Katılımcı Sayısı: Tüm grup

Fiziksel Ortam: Bahçe veya bütün katılımcıların yuvarlak bir halka olabilecekleri geniş bir alan

Yöntem: Isınma oyunu

Süre: 10’

Akış

1.  “Afrodit Paris’e Gitmiş, Ne Getirmiş?” oyunu, grupta yer alan kişilerin birbirlerini daha eğlenceli bir 
şekilde yakından tanımalarını sağlamak amacı ile uygulanır.

2.  Eğitimci, grubu uygun bir fiziksel ortama götürür ve ayakta daire şeklinde olmalarını ister. Kendisi 
de dairenin bir üyesidir. Oyunu aşağıdaki yönergeye uygun olarak başlatır.

	Yönerge: Eğitimci, hemen yanında yer alan katılımcıya dönerek, “Bana ‘Afrodit Paris’e Gitmiş, Ne 
Getirmiş’ sorusunu yüksek sesle sorar mısın?” der. Sonra katılımcılara dönerek; “Şimdi duyduğunuz 
gibi, benim sağımdaki kişi bana bu soruyu sordu. Cevabını sonra vereceğim, ama önce şuna dikkat et-
melisiniz. Herkes solundaki kişiye aynı soruyu soracak ve benim verdiğim cevabı verip, benim yaptığım 
hareketi tekrarlayacak. Bir tur döndükten sonra benim sağımdaki yine bana aynı soruyu soracak ve 
grup biraz önce olduğu gibi tekrarlayacak ve benim yaptığım hareketi yapacak.

“Afrodit Paris’e Gitmiş, Ne Getirmiş?”: Cevap, “bir çift yelpaze”dir. Bu arada eğitimci yelpazeyi her iki 
eliyle yüzüne sallıyormuş gibi yapar. Hemen eğitimcinin yanındaki kişiye, onun hemen sağındaki kişi 
tarafından aynı soru sorulur. Bu soru tüm gruba sorulduktan sonra, sıra tekrar eğitimciye gelir. Yine 
aynı soru sorulur.

“Afrodit Paris’e Gitmiş, Ne Getirmiş?”: Cevap, “bir çift yelpaze, bir de elek”tir.

Eğitimci bu arada hem yelpazeyi sallamaya devam eder, hem de elek ile ilgili hareket olarak, belini kıvı-
rır. Tüm grup tamamlayınca, aynı soru yine sorulur.

“Afrodit Paris’e Gitmiş, Ne Getirmiş?”: Cevap, “bir çift yelpaze, bir elek, bir de tokmak”tır. Eğitimci bu 
arada hem yelpazeyi sallamaya devam eder, hem elek ile ilgili hareket olarak belini kıvırır, hem de başı 
ile tokmakla yana doğru eğilerek, bir şeye vuruyormuş gibi yapar. Tüm grup sırayla tekrarlar.

Temel Mesajlar: Bu oturuma özel bir temel mesaj yoktur.

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Akışa sadık kalınması önerilir.

Eğitimcinin Kullanacağı Materyal: Kullanılmaz.

Katılımcılara Dağıtılacak Materyal: Bulunmamaktadır.
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6. Makro – Mikro

Amaç / Kazanım: Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmeleri.

Katılımcı Sayısı: Tüm grup

Fiziksel Ortam: Bahçe veya bütün katılımcıların yuvarlak bir halka olabilecekleri geniş bir alan

Yöntem: Isınma oyunu

Süre: 10’

Akış

1.  “Makro – Mikro” oyunu grupta yer alan kişilerin birbirlerini eğlenceli bir yöntemle tanımalarını sağ-
lamak amacı ile uygulanır. Bir ısınma ve tanışma oyunudur. Eğitimci grubu uygun bir fiziksel ortama 
götürür ve ayakta daire şeklinde olmalarını ister. Kendisi de dairenin bir üyesidir. Oyunla ilgili yöner-
geyi verir.

	Yönerge: “Şimdi ben bir mikro (parmak oynatmak gibi, basit, fazla hareket etmeyi gerektirmeyen, 
küçük kasları çalıştıran) hareket yapacağım. Tüm grup bunu tekrarlayacak. Benim sağımdaki katılımcı 
bir makro (bacak kaldırmak veya zıplamak gibi biraz daha fazla hareket etmeyi gerektiren, büyük kas-
ları çalıştıran) hareket yapacak ve yine tüm grup bu hareketi tekrarlayacak.”

2.  Grupta yer alan herkes makro ya da mikro hareketini yaptıktan sonra oyun sona erer.

Temel Mesajlar: Bu oturuma özel bir temel mesaj yoktur.

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Bu etkinlik sırasında, katılımcılar bazen makro ve mikro hareketi 
karıştırabilirler. Bu durumda eğitimcinin bu duruma dikkat ederek makro ya da mikro hareketin ne 
olduğunu hatırlatmasında yarar vardır.

Eğitimcinin Kullanacağı Materyal: Kullanılmaz.

Katılımcılara Dağıtılacak Materyal: Bulunmamaktadır.
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7. Sen Ne Yapıyorsun Bakayım?

Amaç / Kazanım: Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmeleri.

Katılımcı Sayısı: Tüm grup

Fiziksel Ortam: Bahçe veya bütün katılımcıların yuvarlak bir halka olabilecekleri geniş bir alan

Yöntem: Isınma oyunu

Süre: 10’

Akış

1.  “Sen Ne Yapıyorsun Bakayım?” oyunu da bir ısınma ve tanışma oyunudur. Eğitimci, grubu uygun 
bir fiziksel ortama götürür ve ayakta daire şeklinde olmalarını ister. Kendisi de dairenin bir üyesidir. 
Oyunla ilgili yönergeyi verir.

	Yönerge: “Şimdi ben bir hareket yapacağım. Benim sağımda yer alan katılımcı bana ‘sen ne yapıyor-
sun bakayım?’ diye soracak. Ben hem hareketi yapacağım, hem de ne yaptığımı söyleyeceğim (örneğin, 
‘elma topluyorum’ diyerek elma toplar gibi yukarı uzanılacaktır). Tüm grup hem sözleri hem de hareketi 
tekrarlayacak.”

2.  Grupta yer alan herkes kendi söz ve hareketini tamamladıktan sonra oyun sona erer.

Temel Mesajlar: Bu oturuma özel bir temel mesaj yoktur.

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Bu oyunun, “Makro – Mikro” oyunundan sonra oynanması önerilir. 
Her iki oyun sıra ile oynanacaksa, gruptan yeniden bir daire oluşturmaları istenir. Bu etkinlik sırasında, 
katılımcılar bazen ne tür hareket yapacağını bulmakta zorlanabilirler. Eğitimcinin bu durumlarda katı-
lımcılara destek verip bir hareket söylemesi ve göstermesi uygun olabilir.

Ayrıca “hiç bir şey yapmıyorum” şeklinde bir cevapla da karşılaşmak mümkündür. Bu durumda “hiç 
bir şey yapmıyorum”u bir hareket olarak kabul etmek ve gruba tekrarlatmak eğlenceli olur.

Eğitimcinin Kullanacağı Materyal: Kullanılmaz.

Katılımcılara Dağıtılacak Materyal: Bulunmamaktadır.
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8. Tavşan Yuvası

Amaç / Kazanım: Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmeleri.

Katılımcı Sayısı: Tüm grup

Fiziksel Ortam: Bahçe veya geniş iç mekan

Yöntem: Isınma oyunu

Süre: 10’

Akış

1.  “Tavşan Yuvası” oyunu grupta yer alan kişilerin birbirlerini eğlenceli bir yöntemle tanımalarını, eğ-
lenmelerini ve eğitime motive olmalarını sağlamak amacı ile oynanır. Bir ısınma oyunudur.

2.  Eğitimci grubu uygun bir fiziksel ortama götürür ve ayakta ikişerli eş olmalarını ister. Tek kalan olur-
sa yanına alır ve rolünü biraz sonra açıklayacağını söyler; tek kalan olmazsa bir çifti gönüllü olarak 
yanına alır. Oyunla ilgili yönergeyi verir.

	Yönerge: “Şimdi eş olanlar kol kola girsin. İkili olanlar yuvadaki tavşanlardır. Tavşan yuvası küçük 
olduğundan bir yuvaya 2 tavşandan fazlası sığamaz. Şimdi kendine yuva arayan bir tavşanımız ve onu 
kovalayan bir tazımız var. Tazı kovaladığı tavşana dokunduğu anda tavşan tazı oluyor, tazı da tavşan 
oluyor. Tavşan kaçarken yuvalardaki ikili tavşanlardan birinin koluna giriyor. Koluna girdiğinin yanındaki 
kişi bu sefer açığa çıkıyor ve tazıya yakalanmadan yuvalardan birine girmeye çalışıyor. İsterseniz bir 
deneyelim, ben tazıyım tek kalan … arkadaşımız tavşan, onu yakalamaya çalışacağım başlayalım mı?”

3.  10-15 dakika oynandıktan sonra oyun sona erer.

Temel Mesajlar: Bu oturuma özel bir temel mesaj yoktur.

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Bu etkinlik sırasında, katılımcılar bazen tavşanı ve tazıyı karıştıra-
bilir. Eğitimci oyun esnasında yönlendirmeler yaparak oyunun yönergeye uygun oynanmasını sağla-
malıdır.
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9. Köşe Kapmaca

Amaç / Kazanım: Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmeleri.

Katılımcı Sayısı: Tüm grup

Fiziksel Ortam: Bahçe veya geniş iç mekan

Yöntem: Isınma oyunu

Süre: 15’

Akış

1.  Eğitimci, katılımcıları uygun bir mekana (mümkünse açık alana) götürür; grubu kendi içinde 5 gru-
ba ayırır (eğer grup 40 kişiden fazla ise önce 2 gruba ayırıp, sonra bu 2 grubu kendi içinde 5 gruba 
böler). 4 grubu birer köşeye yerleştirir. Bir grubu ebe olarak ortaya alır. Grup üyelerinin kol kola 
girmesini söyler ve ardından yönergeyi verir.

	Yönerge: “Şimdi köşe kapmaca oyunu oynayacağız. Gördüğünüz gibi 4 köşede birer grubumuz ve 
ortada 1 ebe grubumuz var. Ben ‘değişin’ dediğimde köşeler kopmadan ve dağılmadan yer değiştire-
cek; bu arada ortadaki grup kendine köşe kapmaya çalışacak; köşesiz kalan veya değişim esnasında 
kopan grup ebe olacak. İsterseniz bir deneme yapalım, hazır mısınız?”

2.  Eğitimci “Değişin…..” diyerek grupların değişmesini gözler. Bu ilk denemeden sonra, “Evet, dene-
meden sonra sanırım anlaşıldı; şimdi başlıyoruz. Değişin….” diyerek devam eder.

3.  10-15 dakika oynandıktan sonra oyun sona erer.

Temel Mesajlar: Bu oturuma özel bir temel mesaj yoktur.

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Bu etkinlik sırasında, köşeler birbirine çarpabilir. İstenmeyen kaza-
ların olmaması için dikkatli olunması önerilir.
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10. Güven Çemberi

Amaç / Kazanım: Katılımcıların; öğrenmeye hazır hale gelmesi, eğitim sürecinde güvenin önemini fark 
etmeleri.

Katılımcı Sayısı: Tüm grup

Fiziksel Ortam: Bahçe veya geniş iç mekan

Yöntem: Isınma oyunu

Süre: 15’

Akış

Bu oyunu oynarken bulunan yerin imkanlarına göre iç veya dış mekan kullanılabilir. Bütün grubun ayak-
ta rahat edebileceği bir yer seçilir. Grup oraya götürülür. Katılımcıların üçer kişilik gruplar olması istenir. 
Katılımcılardan ikisinin yüz yüze dönmesi, üçüncü kişinin ise aralarına geçmesi istenir. Dışarıda kalan iki 
kişi kollarını ileriye doğru uzatır ve ortadakine dokunur. Bu esnada ayaklarından birini de yarım adım 
öne getirir. Yavaşca ortadakini ileri geri sallar. Ortadaki ise dimdik durur, belini kırmaz. Herkes bir kez 
ortaya girip sallandıktan sonra üç tane üçlü grup bir araya getirilir. Herkes omuz temasını koruyarak bir 
daire oluşturulur. Yine bir ayaklarını yarım adım öne getirirler ve ellerini uzatırlar. Ortaya geçen kişiyi 
yavaşça sağdan sola veya soldan sağa elden ele dolaştırırlar. Herkes bir kez ortaya girdikten sonra 
paylaşım soruları sorulur.

Paylaşım soruları:

Sallanırken ne hissetiniz?

Katılımcıların gruba güvenmesi neden önemlidir?

Katılımcıların güven duymasını sağlamak için eğitimci olarak neler yapabiliriz.

Temel Mesajlar: Eğitimde ve kurumda güven önemlidir. Kişiler birbirine ne kadar güvenebilirse, o ka-
dar etkili ve verimli çalışabilirler.

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Bu oyun, eğitimin son günleri için daha uygundur. Bu etkinlik sıra-
sında kişiler ilk başta zorluk yaşayabilir, espriler olabilir. Bu nedenle, bu etkinlik sırasında birden fazla 
eğitimci olması ve grupların başında devamlı bulunmaları önerilir.
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11. Ev Sahibi/Kiracı

Amaç / Kazanım: Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmeleri.

Katılımcı Sayısı: Üçün katlarından 1 fazla ve en az 16 katılımcı

Fiziksel Ortam: Bahçe veya geniş iç mekan

Yöntem: Isınma oyunu

Süre: 15’

Akış

1.  “Ev Sahibi Kiracı” oyunu grupta yer alan kişilerin eğlenmelerini ve eğitime motive olmalarını sağla-
mak amacı ile oynanır.

2.  Eğitimci grubu uygun bir fiziksel ortama götürür ve ayakta üçerli eş olmalarını ister. Tek kalan kişiye 
oyundaki rolünün ev arayan kiracı olduğunu söyler ve oyunla ilgili yönergeyi verir.

	Yönerge: “Eş olanlardan ikisi kollarını birbirlerine uzatsın ve el ele tutuşsunlar. Eş olan üçüncü kişi iki 
arkadaşının kolları arasına girsin. El ele tutuşanlar, ev sahibidir ve bir ev kurmuşlardır, ortadaki kişi ise 
bu evin kiracısıdır.

Ben kiracılar taşınsın dediğimde ev sahipleri yerlerinde sabit kalacak ve tüm kiracılar yeni evlere taşına-
caklar, bu esnada ev arayan kiracıda boş evlerden birine taşınmaya çalışacak. Tek kalan kiracı kendine 
ev aramaya devam edecek.

Ben ev sahipleri yeni kiracılar bulsun dediğimde, kiracılar yerlerinde sabit kalacaklar ev sahipleri eşinin 
elini bırakacak, başka bir ev sahibi ile ev kurarak kendisine yeni kiracı bulacak, ev arayan kiracı da bir ev 
sahibi ile el ele tutuşarak artık ev sahibi olacak, tek kalan ev sahibi, ev arayan kiracı olacak.

Ben yeni evler kurun dediğimde herkes eşlerinden ayrılacak, farklı bir kişi ile yeni bir ev kurabilir veya 
yeni kurulan evlerden birine kiracı olabilir.”

3.  Yönergeler karışık olarak verilir, 10-15 dakika oynandıktan sonra oyun sona erer.

Temel Mesajlar: Bu oturuma özel bir temel mesaj yoktur.

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Akışa sadık kalınması önerilir.
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12. Sayı Sayma

Amaç / Kazanım: Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmeleri.

Katılımcı Sayısı: Tüm grup

Fiziksel Ortam: Bahçe veya geniş iç mekan

Yöntem: Isınma oyunu

Süre: 10’

Akış

1.  Grubun gösterilen yerde daire oluşturması istenir ve yönerge verilir.

	Yönerge: “Sizden söyleyeceğim kurallara uymak koşulu ile grup halinde 1 den 10’a kadar saymanızı 
istiyorum. Kurallar; yan yana olan kişiler ardışık olarak sayamazlar, grup halinde karma olarak sayılacak, 
2 saniyeden fazla beklenemez, rakamlar tekrar edilemez, rakam atlanamaz. Kurallara uyulmaz ise 1 den 
tekrar saymaya başlanacak”

2.  Oyun grup 1 den 10’a sayıncaya kadar veya 10 dakika boyunca oynanır.

Temel Mesajlar: Bu oturuma özel bir temel mesaj yoktur.

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Katılımcıların herhangi bir ardışıklık kuralı dahilinde saymalarına, 
bir kişinin sayacak kişiyi göstermesi gibi bir yöntem ile yönlendirici olmasına engel olunmalıdır.
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13. Köpek Balığı

Amaç / Kazanım: Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmeleri.

Katılımcı Sayısı: Tüm grup

Fiziksel Ortam: Bahçe veya geniş iç mekan

Yöntem: Isınma oyunu

Süre: 15’

Akış

1.  Bu oyuna başlamadan önce katılımcılardan biri köpek balığı olarak seçilir ve bu katılımcının oyun 
bitinceye kadar kimse ile bu bilgiyi paylaşmaması istenir.

2.  Grubun gösterilen yerde daire oluşturması istenir ve yönerge verilir.

	Yönerge: “Hepiniz gözlerinizi kapatın, tropikal bir adanın etrafında keyifle yüzdüğünüzü hayal 
edin.” Bir süre bekleyin, “herkes gözlerini açsın sınıf içinde yüzer gibi gezinsin, siz ada çevresinde yü-
zerken bir köpek balığı aranıza katıldı. Aramızdaki köpek balığı göz kırparak karşısındaki avlamaktadır. 
Köpek balığından korunmanın yolu onun kim olduğunu doğru tahmin etmektir. Köpekbalığının ismini 
kulağıma doğru olarak söyleyen kişiler koruma altında olacaktır. Köpekbalığı tarafından avlananlar ve 
yanlış tahminde bulunanlar köpekbalığı tarafından avlanmış olacak yerlerine oturacaklardır.”

3.  Oyun köpekbalığı herkesi avlayıncaya veya köpekbalığının kim olduğu herkes tarafından anlaşılınca-
ya kadar sürdürülür.

Temel Mesajlar: Bu oturuma özel bir temel mesaj yoktur.

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Köpekbalığı olarak seçeceğiniz kişi konusunda dikkatli olunmalı, 
katılımcıların göz temasını kesmemeleri gerektiği köpek balığından korunmanın tek yolunun onun 
kim olduğunu doğru tahmin etmek olduğu uyarısında bulunulmalıdır.
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14. Postacı

Amaç / Kazanım: Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmeleri.

Katılımcı Sayısı: Tüm grup

Fiziksel Ortam: Bahçe veya geniş iç mekan

Yöntem: Isınma oyunu

Süre: 15’

Akış

1.  Oyun öncesinde, sınıf içinde hazırlık yapılmalıdır. Katılımcı sayısından bir eksik sayıda sandalye sınıf 
içerisine daire oluşturulacak şekilde dizilmelidir.

	Yönerge: Katılımcıların sandalyelere oturması istenir. Ayakta kalan kişilerin postacı olacakları söyle-
nir ve tekerleme öğretilir.

Postacı:-Postacı geldi,

Oturanlar: -Ne getirdi,

Postacı:-Mektup,

Oturanlar: -Kime?

Postacı: -(oturanların ortak bir özelliğini söyler) Siyah ayakkabılılara, gözlüklülere, mavi gömleklilere vs.

Tekerlemenin sonunda söylenen ortak özelliği taşıyanlar sandalyelerini değiştireceklerdir. Bu esnada 
postacı kendine bir sandalye bulmaya çalışacaktır.

2.  10-15 dakika oynandıktan sonra oyun sona erer.

Temel Mesajlar: Bu oturuma özel bir temel mesaj yoktur.

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Postacı olan kişilerin farklı ortak özellikler söylemelerine yardımcı 
olunmalı, ortak özelliklere sahip olan herkesin sandalyelerini değiştirdiğine emin olunmalıdır.
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15. Atom

Amaç / Kazanım: Katılımcıların öğrenmeye hazır hale gelmeleri.

Katılımcı Sayısı: Tüm grup

Fiziksel Ortam: Bahçe veya geniş iç mekan

Yöntem: Isınma oyunu

Süre: 20’

Akış

1.  Büyük gruplarda oynatılmaya uygun bir ısınma oyunudur. Eşgüdümlü yürütülen eğitimlerde 2 grup 
bir araya gelerek oynatılabilir.

2.  Atom oyunu son derece hareketli, fiziksel temasın yoğun olduğu bir ısınma oyunudur. Oyuna katıl-
mak istemeyen katılımcıların izleyici olmalarını isteyin.

	Yönerge: “Bu oyun boyunca her biriniz maddenin en küçük parçası olan atomlarsınız. Atomlar baş-
ka atomlar ile birleşerek moleküller oluşturma eğilimindedirler. Benim söylediğim sayı kadar atom bir 
araya gelerek (kol kola girerek) moleküller oluşturacaksınız, molekül oluşturamayan atomlar, aranız-
dan ayrılacaklar.”

3.  Grup üyelerinin sayısı göz önünde bulundurularak çeşitli sayılar da moleküller oluşturulması istenir. 
Son iki atom kalıncaya kadar oyun sürdürülür.

Temel Mesajlar: Bu oturuma özel bir temel mesaj yoktur.

Dikkat Edilmesi Önerilen Konular: Mümkün olduğunca çok sayıda katılımcının oyuna dahil olması için 
motive edici olun. Çok sayıda katılımcının (atom) oyun dışı kalmaması için oyuna devam eden atomla-
rın sayısı sürekli kontrol edilmeli molekül sayısı buna göre belirlenmelidir.
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Ek II

Vaka Uygulama Materyalleri

1. Ortak vaka kartı

2. Ç’nin SSÇ olarak yargılandığı dosya kartları

3. Ç’nin mağdur sıfatıyla yargılandığı dosya kartları

4. SİR hazırlık kartları

5. Model sosyal inceleme raporu formatı

6. Örnek sosyal inceleme raporu 
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14 yaşındaki Ç, sabah saat 7.30 civarında tek 
katlı bahçeli evin salonunda yer alan kanepe-
de uyurken bahçede foseptik çukuru kazan 
kepçe operatörü X isimli 35 yaşındaki şahıs 
tarafından elle dürtülerek uyandırılmıştır. Ç bir 
anda karşısında gördüğü X’ten korkmuştur.

X, çocuğu uyandırınca önce çocuğa anne 
babasının nerede olduğunu sormuş ve bir 
bardak su istemiştir. Ç, önce korkmasına ve 
şaşırmasına rağmen bir haftadır evin bahçe-
sinde çukur açma işini yapan X’i tanıdığından, 
su vermek üzere mutfağa yönelmiştir. Ç’nin 
peşinden mutfağa giden X, çocuğa iltifatlarda 
bulunmuş ve sarılıp öpmüştür.

Aynı esnada kepçe operatörünü bahçede gö-
remeyen komşu K1, Ç’nin anne ve babasının 
işe gittiğini bildiğinden durumdan şüphelen-
miş ve çocuğa bakmak üzere Ç’nin bulunduğu 
eve yönelmiştir. Evin önüne gelen K1 mutfak 
penceresinden X’i Ç’yi öperken görmüştür. 
X’e “utanmıyor musun kızın yaşındaki çocuğu 
öpüyorsun” deyip evden kovmuştur.

Ç bu olaydan bir ay sonra, babasının sakladı-
ğı, X’e ait kartviziti tesadüfen evde görmüş 
ve üzerindeki telefon numarasını arayarak X 
ile görüşmüştür. X, “Ne o? Beni özledin mi? 
Yaptıklarım hoşuna mı gitti? Bir daha ister mi-
sin?” vb. sözler söyledikten sonra çocukla bir 
şekilde randevulaşmış ve sahilde kayalıklarda 
buluşmuştur. X, beraber geçirdikleri sürede 
çocuğun cinsel bölgelerine el ile dokunmuş 
ve tekrar öpmüştür.

Aynı gün sahilde tesadüfen Ç ve X’i el ele yü-
rürken gören Ç’nin diğer komşusu K2 hemen 
Ç’nin babası B’yi telefonla arayıp ‘’kızının iyili-
ğini istiyorsan okula gönderme, okula gidiyo-
rum deyip başka şeyler yapıyor’’ demiştir.

Ç’nin babası bunun üzerine çocuğunu okul-
dan almıştır. Ancak X, Ç’yi aramaya devam 
etmiş ve yeniden buluşma talep etmiştir. Ç, 
okuldan alındıktan sonra ilaç almak suretiyle 
intihara kalkışmıştır. Hastaneye kaldırılan Ç 

tedavisi yapıldıktan sonra Jandarmaya ifade 
vermiş ve yaşadığı tüm süreç tutanağa geçi-
rilmiştir…

Jandarma tarafından ASPB İl Müdürlüğüne 
haber verilmiş ve Ç kuruma yerleştirilmiştir. 
Ancak 10 gün sonra anne ve baba çocuğu 
kendilerine teslim etmeleri durumunda çocu-
ğa zarar vermeyeceklerini içeren bir dilekçe 
ile kuruma başvurmuş ve bunun üzerine ku-
rum Ç’yi anne babasına teslim etmiştir.

Adli Tıp Şubesinde görevli Adli Tip Uzmanı 
tarafından imzalanan tek kişilik raporda Ç’nin 
beden ve ruh sağlığının bozulmadığı bildiril-
miştir. 

Asliye ceza mahkemesinde yargılanan X, du-
ruşma çıkışında Ç’ye “beni bir daha ararsan 
ne mal olduğunu herkese yayarım senin yü-
zünden bu haldeyim” demiştir. Bunun üzeri-
ne Ç, X’e tokat atarak yüzünü tırmalamıştır. X, 
Ç hakkında şikayetçi olmuştur. Hakkında basit 
yaralama suçundan dava açılan Ç, sulh ceza 
mahkemesinde yargılanmaktadır.

Ç’yi kurumdan teslim alan anne ve baba Ç’yi 
okula göndermemiş, 15 yaşında nişanlamış-
tır. 16 yaşını doldurur doldurmaz mahkemeye 
başvuru yaparak evliliğe izin kararı almış ve 
çocuğu 40 yaşındaki D ile evlendirmiştir. 

D, Ç ile 6 ay nişanlı kalmış ve yaşanılan tüm 
süreci Ç’nin anlatması sonucu öğrenmiştir. 
Bu olaylardan sadece D değil bölgedeki diğer 
belde ve köy halkı dedikodu yoluyla haberdar 
olmuş ve Ç’yi suçlayıcı söylemlerde bulun-
muştur.

Çıkan dedikodulardan etkilenen D, Ç ile sü-
rekli kavga etmeye başlamış, bu kavgaların 
birinde Ç’yi babasının evine göndermiştir. 

Halen babasının evinde ikamet eden Ç, anne 
babasının suçlayıcı tavırlarından dolayı tekrar 
kuruma yerleşmek ve okula gitmek istemek-
tedir.

1. Ortak Vaka Kartı
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2. Ç’nin SSÇ olarak yargılandığı dosya kartları

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK İFADE TUTANAĞI (I)

Beyan Veren Ç

Ç’nin ifadesi

 Ben olay tarihinde X ile olan mahkememize katılmak üzere adliyeye gittim. Annem ve babam yanımdaydı. 
Mah- kemede X sürekli yalan söylüyordu. Kendisi beni taciz etmiştir. Dava bununla ilgilidir. Çıkışta bana 
dönüp “beni bir daha ararsan ne mal olduğunu herkese yayarım” dedi. Ben de çok sinirlendim. Yanına gidip 
tokat attım. Sonra beni şikâyet etmiş. Ancak önce kendisi kötü söz söylemiştir. Bu nedenle yaptım. Yaptı-
ğımdan dolayı pişmanım. Uzlaşmak istemiyorum.
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MAĞDUR BEYAN TUTANAĞI (I)

Beyan Veren X

X’in ifadesi

 Ben Ç’nin evinde çalışıyordum. Bu sırada kendisi ile bir yakınlaşmamız oldu. Kendisi de benden hoşlandığını 
söylüyor ve benimle buluşuyordu. Bir süre görüştük. Daha sonra ailesi ilişkimizi öğrendi. Bunun üzerine Ç’yi 
okuldan almışlar. Ç de beni aramaya devam etti. Fakat bir süre sonra sıkılmıştım. Ç bu arada intihara kal-
kışmış. Bunun üzerine beni şikayet etmiş. Kendisine tecavüz ettiğimi söylemiş. Hakkımda dava açıldı. Ama 
Ç buna rağmen beni aramaya devam etti. Ben onu aramadım. Dava çıkışında beni aramamasını söyledim. 
Bundan çok rahatsız olduğumu belirttim. Onu sevmediğimi ve onun yüzünden bu hale düştüğümü söyledim. 
Başka bir şey söylemedim. Gelip yüzüme vurdu ve yüzümü tırmaladı. Yüzüm kan içinde kaldı. Ama ben yine 
kendimi tuttum, ona vurmadım. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum. Uzlaşmak istemiyorum.
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Ç’NİN ADLİ SİCİL KAYDI (I)

 Adli sicil kaydı yoktur.
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YETİŞKİN İÇİN GENEL ADLİ MUAYENE RAPORU (I)

Muayenesi Yapılan X

 Yapılan muayenesinde;

•	 Sağ	kolunda	kızarıklık,

•	 Sol	yanağında	muhtemelen	tırnak	izi	şeklinde	sıyırık,

•	 Dudağının	üst	kısmında	hematom

Tespit edilmiş olup, bu yaraları nedeni ile hayati tehlike geçirmediği, yaraların vücut üzerindeki etkisinin basit 
bir tıbbi müdahale ile giderilebileceği kanaatine varılmıştır.



Çocuk Adalet Sistemi İçin Vaka Temelli Eğitim Stratejisi 163

ADLİ PSİKİYATRİ DEĞERLENDİRME RAPORU (I)

Muayenesi Yapılan X

Kim Tarafından Yapıldı? Adli Tıp Psikiyatri Uzmanı

 14 yaşında olan Ç’nin, çocukluk çağı hastalığının, akıl hastalığının ve zeka geriliğinin bulunmadığı, 
5/12/2011 tarihinde işlediği iddia olunan kasten yaralama suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını kavrama 
ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıran veya azaltan bir durumunun olmadığı, ceza so-
rumluluğunun tam olduğu kanaatine varılmıştır.
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3. Ç’nin mağdur sıfatıyla yargılandığı dosya kartları

MAĞDUR ÇOCUK BEYAN TUTANAĞI (II)

Beyan Veren Ç

Mağdur Ç’nin beyanı

 Ben olay günü sabah saat 7.30 civarında evin salonundaki kanepede uyurken bahçemizde çalışan X tarafın-
dan uyandırıldım. Kendisi bizim evin bahçesinde çalışır. Karşımda onu görünce korktum. Eve nasıl girdiğini 
bilmiyorum. Bana önce anne babamın nerede olduğunu sordu sonra su istedi. Mutfağa su vermek için git-
tiğimde arkamdan geldiğini fark etmedim. Sonra çok güzel olduğumu söyleyip beni öpmeye çalıştı ve öptü. 
Önce diren- meye çalıştım. Sonra pencereden komşumuz K1’i gördüm. X’e bir şeyler söyledi ve X yanımdan 
ayrıldı. K1’in ne söylediğini duymadım ancak sinirli olduğunu gördüm.

Daha sonra, bir ay kadar sonra, babamın ceketinin cebinde X’in kartını buldum. X’i telefonla aradım. Neden 
aradığımı bilmiyorum. Canım aramak istedi. X de sonra beni aradı. X de bana onu özleyip özlemediğimi sor-
du ve tekrar buluşmayı teklif etti. Kendisi ile sahildeki kayalıklarda buluştum. Beni öptü ve bana dokundu.

SORULDU: (Ç şüphelinin dokunduğu yer olarak cinsel bölgesini ve göğüslerini gösterdi.)

Daha sonra durmasını söyledim. O da elimi tuttu ve sahilde beraber yürüdük. Öğleden sonra eve döndüm. 
Dön- düğümde babam çok sinirliydi ve beni okuldan alacağını söyledi. Çok üzülmüştüm, bana sadece X 
destek olduğu için onu aramaya devam ettim. O da beni aradı. Ancak okuldan alındığıma çok üzüldüm. Bu 
yüzden annemin ecza dolabındaki ilaçlarını içip ölmek istedim. Olayla ilgili anlatmak istediklerim bunlardır
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CİNSEL SALDIRI RAPORU (II)

Muayenesi Yapılan Ç

Muayeneyi yapan Adli tıp uzmanı hekim

Ç’nin ifadesi

 Madurun yapılan muayenesinde;

- Darp ve cebir izi olmadığı,

- Cinsel saldırı bulgusunun bulunmadığı, tespit edilmiştir.
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BEDEN VE RUH SAĞLIĞI RAPORU (II)

Beyan Veren Ç

Kim Tarafından Yapıldı?
Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Başkanlığında, İki Adli Tıp uzmanı, Kadın 
Hastalıkları ve Doğum uzmanı, Üroloji uzmanı, Radyoloji uzmanı ve Çocuk 
Cerrahi uzmanı

Mağdur Ç’nin beyanı

 Madurun yapılan muayenesinde ve dosyasının tetkiki sonucunda;

Cinsel istismara uğradığı zaman 15 yaşından küçük olduğu anlaşılan Ç’nin, yapılan beden ve ruh sağlı-
ğı muayenesinde, yetişkin bir erkek tarafından genital bölgesine ve göğüslerine dokunulmak ve öpülmek 
suretiyle uğradığı cinsel istismar sonrasında uyku uyumakta zorlandığı, çabuk sinirlendiği, huzursuzluk, 
korku, güvensizlik, başına kötü bir şey gelecekmiş gibi hissettiği saptanmıştır. Çocuk uğradığı istismarla 
birlikte okulundan alınması sonrasında intihar girişiminde bulunmuştur. Çocuğun yaşı ve olgunluk düzeyi, 
saldırganın kendinden yaşça büyük olması, saldırının birden çok gerçekleşmiş olması, ailenin olaya tepkisi 
ve istismara uğraması ile muayenesi arasında bir yıl 9 ay gibi bir sure geçmiş olması nedeniyle Ç’nin post 
travmatik stres bozukluğu belirtileri gösterdiği kanaatine varılmıştır.

Sonuç olarak Ç’nin beden ve ruh sağlığının bozulmuş olduğu tespit edilmiştir.
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4. SİR hazırlık kartları

ÇOCUĞUN SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİSİNE VERDİĞİ BİLGİLER (III)

Bilgiyi Alan Ç’nin Çocuk mahkemesinde, suça sürüklenen çocuk olarak yargılandığı dosya 
ile ilgili olarak mahkeme tarafından görevlendirilen SÇG

Görüşme Yapılan Yer Ç’nin evi

SÇG’nin verdiği bilgiler

 14 yaşındaki Ç görüşmede, annesinin ilaçlarını içerek ölmek istediğini, babasının kendisini okuldan aldığını, 
bunun için çok üzüldüğünü söylemiştir. Ç annesinin ve babasının okula gitmek için ağlayıp yalvarmasına 
rağmen onu dinlemediklerini, eve kapattıklarını, bazen de kızıp bağırarak ya da ona vurarak susturmaya 
çalıştıklarını anlatmıştır. Ç. ailesinin neden onu okuldan aldığı sorusuna; “bizim bahçede çalışan X bir gün 
ben uyurken eve girmiş ve beni uyandırmıştı. Benden su istediğini söyleyince ben mutfağa gittim ona su 
vermek için. Ama o peşimden gelmiş. Arkadan bana çok güzelsin diyerek sarıldı ve beni öptü. Ben onu itme-
ye çalışırken pencerede komşumuzu gördüm. Komşumuz X’e kızgın bir şeyler söyledi ve X evden çıktı. Sonra 
bir şey olmadı. Annem ve babam çalışmak için evden hep erkenden giderler. Ben yalnız kalırım. Uyanınca 
hazırlanır okula giderim. Bir ay kadar sonra ben babamın ceketini temizlemek için ceplerini boşaltırken 
cebinde X’in kartını buldum. O an aklıma onu aramak geldi. Bana güzel şeyler söylediğini hatırlamıştım. 
Onu aradım ve bana beni özledin mi dedi. Sahile gel seninle buluşalım diye beni çağırdı. Okula gitmeden 
önce sahile gittim. Orada bana dokundu, beni öptü. Ben onu yine ittim. Bu sefer elimi tuttu ve beraber sa-
hilde yürüdük. Sonra eve döndüm. Okula gidemedim. Eve geldiğimde babam evdeydi, bana neredesin sen 
diye bağırdı. Çok kızgındı, beni okuldan alacağını söyledi ve ertesi gün beni okula göndermediler. Kapıyı 
üstümden kilitleyip işe gittiler. Bir hafta yalvardım, ağladım değişen bir şey olmadı. Bana iş yaptırıp sürekli 
azarlıyorlardı. Eskiden de beni döver benim isteklerimi dinlemez ve beni yalnız bırakırlardı. Artık böyle 
yaşayamazdım. Eskiden okulum vardı, okuyup meslek sahibi olacağım diye hayal kurardım. Ama babam ve 
annem hayalimi de elimden almışlardı. Ben de ölmek istedim ama başaramadım diye öyküsünü ağlayarak 
anlattı. Çocuğun beden dili ve duygularının anlattıkları ile uyumlu olduğu gözlendi.

Çocuğun orta 2. sınıfta okuldan alındığı

Annesinin tarlada gündelikçi olarak çalıştığı, tarlada iş olmadığı dönemlerde evlere temizliğe gittiği

Babasının dolmuş şoförü olduğu

Düşük sosyal ekonomik düzeyde tanımlanabilecek mahallede, tek katlı, bahçe içerisinde kendilerine ait bir 
gecekonduda ikamet ettikleri

Evde anne babası ve kendisinden 3 yaş küçük erkek kardeşi ile birlikte yaşadığı

Ailenin düzenli bir aylık gelirinin olmadığı, aylık toplam gelirlerinin 1200TL ile 1500TL arasında değiştiği

Ç’nin okul dışı zamanlarda mahallesindeki akranı olan A1 ve A2 isimli kız arkadaşları ile sohbet ettiği, deniz 
kenarına gezmeye gittiği, boş vakitlerinde TV seyrettiği, en sevdiği dizinin Aşkı Memnu olduğu, arkadaşları 
ile birlikte yakışıklı zengin bir kişi ile evlilik hayali kurduğu

Ç’nin bugüne kadar bir erkek arkadaşı olmadığı, karşı cinsle herhangi bir bedensel temasının olmadığı

Okulda orta düzeyde başarılı olduğu

Arkadaşları ve öğretmenleri ile herhangi bir sorunu olmadığı anlaşılmıştır.
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OKULUN VERDİĞİ BİLGİLER (III)

Bilgiyi Alan Ç’nin Çocuk mahkemesinde, suça sürüklenen çocuk olarak yargılandığı dosya 
ile ilgili olarak mahkeme tarafından görevlendirilen SÇG

Görüşme Yapılan Yer Okul

Rehber öğretmenin verdiği bilgiler

 Ç’nin rehber öğretmeni ile yapılan görüşmede Ö, çocuğun babasını çocuğun okuldan alındığı güne kadar 
hiç görmediğini, veli toplantısına annesinin geldiğini ancak sadece notlarını öğrenip gittiğini belirterek 
kendi yaşantılarıyla ilgili çok az bilgisi olduğunu, annesinin tarlada gündelikçi, babasının da dolmuş şoförü 
olduğunu bildiğini söylemiştir. Diğer yandan söylentilere rağmen Ç’nin sevecen ve içe kapanık bir çocuk 
olduğunu belirtmiştir. Zaman zaman çocuğun sevgi ihtiyacı olduğunu hissettiğini hatta bazen onun başını 
okşayarak onu sevdiğini ve çocuğun bu yaklaşımına sevinçle ona sarıldığını söylemiştir. Ç’nin okula ödev-
lerini yapmış olarak geldiğini, okumaya istekli olduğunu ve derslerinde başarılı olduğunu belirtmiştir. Ö, 
ayrıca Ç’nin okul arkadaşları ile okul dışında zaman geçirmediğini ancak okulda yanında oturan arkadaşı ile 
yakın olduğunu ve arkadaş ilişkilerinde bir sorun olmadığını da belirtmiştir.

Anne ve babasıyla birlikte yaşayan Ç’nin okula düzenli olarak devam ettiği, ödevlerini zamanında yaptığı 
ve okulda başarılı olduğu anlaşılmaktadır. Anne ve babasını Ç’nin okul ve ders durumuyla yakından ilgilen-
medik leri; ödev yapma ve ders çalışma konusunda Ç’ye yardımcı olmadıkları kanaati edinilmiştir. Özellikle 
annenin çalışması nedeniyle ev işlerinin de Ç’ye kaldığı Ç’nin kardeşinin bakımı, temizlik bulaşık vesaire 
ev işlerinde annesine oldukça destek olduğu anlaşılmıştır. Ç’nin okulundan çok memnun olduğu; alışmış 
olduğu ve ayrılmak istemediği kanısına varılmıştır.
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Ç’NİN AİLESİNDEN ALINAN BİLGİLER (III)

Bilgiyi Alan Ç’nin Çocuk mahkemesinde, suça sürüklenen çocuk olarak yargılandığı dosya 
ile ilgili olarak mahkeme tarafından görevlendirilen SÇG

Görüşme Yapılan Yer Ç’nin evi

Ç’nin ailesinden alınan bilgiler

 Ç nin annesi S ve babası B ile adliyede yapılan görüşmede aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır;

S’nin 48 yaşında okur-yazar olduğu, tarlalarda gündelikçi olarak çalıştığı, tarlada iş olmadığında evlere 
temizliğe gittiği,

B’nin 51 yaşında, ilkokul mezunu olduğu, 4 senedir dolmuş şoförlüğü yaptığı,

S ve B’nin evlendiklerinde 16 ve 19 yaşlarında oldukları, ilk 2 çocuklarını doğumda kaybettikleri (evde ebe 
yardımı ile doğumların gerçekleştiği),

Ç’nin hastanede doğduğunu

Ç’nin doğumundan 5 sene sonra köyden ilçeye göç ettikleri, göç etmelerine B’nin erkek kardeşleri ile ya-
şadığı sorunların neden olduğu, ilçede yaşamaya başladıkları tarihten itibaren B’nin kardeşleri ile görüşme 
dikleri,

İlçeye göç ettikten sonra Ç’nin ve kardeşinin bakımını B’nin annesinin üstlendiğini,

Ç’nin ailesinin kirada oturdukları, aylık 350 TL kira verdikleri, tuvalet ve banyonun evin içinde olduğu, mut-
fak tuvalet ve banyo dışında evde 2 oda olduğu, oturma odasının aynı zamanda çocukların yatak odası ola-
rak kullanıldığı, anne ve babanın ise ayrı yatak odasının bulunduğu, evde aile üyelerinin temel ihtiyaçlarını 
karşılayacak düzeyde elektrikli eşya ve mobilyanın bulunduğu,

Ç’nin ebeveynlerine aylık gelir durumları sorulduğunda;

2000 TL civarında olduğu, kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürdükleri belirtmişlerdir. Ebeveynlere 
her ikisinin de çalıştığı zamanlarda küçük çocuklarına kimin baktığı sorulduğunda,

Okul dışı zamanlarda Ç’nin baktığını, zaman zaman komşulardan yardım istediklerini belirtmişlerdir.

Ç’nin annesi S, kocası B’nin çok sinirli olduğunu bu nedenle Ç ile babasının sık sık kavga ettiğini, kendisinin 
de bunu önleyemediğini zaten B’nin sinirli olduğundan dolayı kendi ailesi ile kavga ettiğini, köyden bu 
sebeple göç ettiklerini ifade etmiştir.

S, evi geçindirebilmek için kendisinin de çalışmak zorunda kaldığını, bu sebeple Ç ve kardeşi ile yeterince 
ilgilenemediklerini düşünmüştür.

B ise S’ye kızarak sabahtan akşama kadar para kazanmak için çalıştığını, daha ne yapabileceğini söyle-
miştir.

B “Zaten Ç artık onu evlendireceğim, annesi Ç’yi şımartıyordu, bu nedenle benim sözümü dinlemiyordu.

Evlensin onunla artık kocası uğraşsın.” dedi.  B “bizde anne babamızdan böyle gördük, kız çocuğunu fazla 
serbest bırakmayacaksın, bizim buralarda 15 yaşından sonra kız çocukları evlendirilir.” dedi.

Görüşme sırasında S’nin kendine güvenli bir tutum içerisinde olduğu, B ile sıklıkla çatıştığı, buna karşı B’nin 
sözel ve sözel olmayan şiddet unsurlarını kullandığı gözlemlenmiştir.
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KOMŞULARIN VERDİĞİ BİLGİLER (III)

Bilgiyi Alan Ç’nin, suça sürüklenen çocuk olarak yargılandığı dosya ile ilgili olarak mah-
keme tarafından görevlendirilen SÇG

Görüşme Yapılan Yer Komşu K1’in evi

Komşu K1’den alınan bilgiler 

 Ç’nin komşularından K1 ile yapılan görüşmede anne ve babasının işinde gücünde insanlar oldukları, her 
ailede olduğu gibi ara sıra kavga ettikleri, babasının zaman zaman alkol alıp Ç’yi dövdüğü, Ç’nin genellikle 
kendi halinde sakin ve sessiz bir çocuk olduğu, okul saatine kadar 6 yaşındaki kardeşine baktığı, Ç’nin 
mahallesindeki yaşıtları ile pek bir araya gelmediği öğrenilmiştir. K1, Ç’nin anne ve babasının çalışmak 
zorunda oldukları için çocuklar ile yeterince ilgilenemediklerini özellikle 6 yaşındaki çocuğun bazen evde 
yalnız kaldığını belirtmiştir.

Mahalledeki diğer aileler gibi Ç’nin ailesinin dar gelirli bir aile olduğunu, kendi yağlarında kavrularak ge-
çindiklerini söylemiştir.

Komşu K1 ile yapılan görüşmede Ç’nin annesinin çocuklara göz kulak olmasını istediği için ara sıra Ç’nin 
bir şeye ihtiyacı olup olmadığını anlamak için kontrol ettiğini söylemiştir. Bir gün Ç’nin evlerinin bahçesinde 
birkaç gündür çalışan X’in çocuğu taciz ettiğini gördüğünü ve X’i azarlayarak evden kovduğunu belirtmiştir. 
Ç’nin annesine bu durumu aktardığını ama S hanımın aman babası duymasın diyerek konuyu gizli tutmasını 
istediğini belirtmiştir. Sonrasında Ç’yi, K2 adlı komşunun sahilde görüp babasına bildirdiğini B’nin de ço-
cuğu okuldan aldığını söylemiştir. Ayrıca K1, Ç’nin haline acıdıklarını anne-babasının onu evlendirmek için 
plan yaptıklarını eklemiştir.
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KURUM (ASPB) YETKİLİSİNİN VERDİĞİ BİLGİLER (III)

Bilgiyi Alan ASPB Kurum psikoloğu 

Görüşme Yapılan Yer   ASPB Kurumu 

Kurum psikoloğu tarafından verilen bilgiler

 Çocuk intihar girişimi nedeniyle hastanede gerekli müdahalesi yapıldıktan sonra kuruma alınmıştır. Ku-
rumda bulunduğu süre içinde sessiz, sakin ve uyumlu bir çocuk olduğu gözlenmiştir. Yaşıtı çocuklarla pek 
konuşmadığı, sorulmadıkça kimseye bir şey söylemediği gözlenmiştir. Sadece kurum psikologunun yaptığı 
görüşmede çok üzgünüm, okuldan evden ayrıldım. Artık herkes hakkımda bir şey söyleyecek demiştir. Keşke 
o adam benden hiç su istemeseydi diyerek ağlamıştır. Çocuğun başına gelenler nedeniyle çok üzgün oldu-
ğu, kendisini ve X’i suçladığı gözlenmiştir. Çocuğun ailesinin verdiği dilekçe üzerine çocuğa zarar vermeye-
cekleri kanaati edinilerek çocuk aileye teslim edilmiştir.
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MODEL SOSYAL İNCELEME RAPORUNUN ÖZET SUNUMU

SOSYAL İNCELEME RAPORU

…… Sayılı Kanunun …… Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin …… Maddesi Gereğince Hazırlanmıştır. 

FORMEL BİLGİLER

F.1. RAPORUN YASAL DAYANAĞI
•		 Görevlendirilen	makam	ve	dosya	numarası

•		 Rapor	istem	nedeni

•		 Rapor	istem	tarihi

•		 Rapor	teslim	tarihi

•		 Raporu	hazırlayanın	adı	ve	soyadı,	unvanı

F.2. KİMLİK BİLGİLERİ
•		 Hakkında	rapor	hazırlanacak	çocuğun	T.C.	kimlik	numarası

•		 Adı	ve	soyadı

•		 Cinsiyeti

•		 Doğum	yeri	ve	tarihi

•		 Nüfusa	tescil	tarihi

•		 İkametgah	adresi

•		 Baba	adı	ve	soyadı,	iletişim	bilgileri

•		 Anne	adı	ve	soyadı,	iletişim	bilgileri	

•		 Anne	baba	yoksa	yasal	temsilcinin	adı	ve	soyadı,	iletişim	bilgileri

F.3. KULLANILAN KAYNAKLAR VE BİLGİ TOPLAMA YOLLARI 
•		 Çocukla	yapılan	görüşmeler	(görüşme	sayısı,	süreleri,	nerelerde,	hangi	tarihlerde	ve	nasıl	gerçekleştiği)

•		 Görüşülen	sistemler,	kişi	ve	kurumlar	(görüşme	sayısı,	süreleri,	nerelerde,	hangi	tarihlerde	ve	nasıl	
gerçekleştiği)

•		 Yapılan	mahalle	ve	ev	ziyareti	(ziyaret	sayısı,	süreleri,	nerede,	hangi	tarihlerde	ve	nasıl	gerçekleştiği)

•		 İncelenen	belge	ve	kayıtlar	(mahkeme	dosyası,	muhtarlık,	okul	ve	okul	dışı	eğitim	kuruluşu,	polis,	ASPB,	
RAM – rehberlik ve araştırma merkezi) hastane, ruh sağlığı ve madde bağımlılığı tedavi merkezi kayıtları) 

•		 Gerektiği	halde	görüşülemeyen	kişi	ve	kuruluşlar,	görüşülememe	nedenleri

DEĞERLENDİRME

D.1. SUÇA İLİŞKİN BİLGİLER

•		 “Suç”	olayı	ve	çocuğun	suç	eylemindeki	rolüne	ilişkin	bilgiler	

•		 Çocuk	tarafından	işlenen	diğer	suçlara	ilişkin	bilgiler

•		 Suçu	anlama	ve	olumsuz	etkisini	görebilmeye	ilişkin	bilgiler

•		 Suçla	ilgili	motivasyon,	tutum	ve	pişmanlığa	ilişkin	bilgiler

•		 Suçla	ilgili	öncül	ve	ardıl	sorunlara	ilişkin	bilgiler

5. Model sosyal inceleme raporu formatı



Çocuk Adalet Sistemi İçin Vaka Temelli Eğitim Stratejisi 173

D.2. BİREYSEL ÖZELLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLER

•		 Gelişim	dönemleri	ve	alanları	açısından	çocuğun	gelişimsel	özelliklerinin	suçla	bağlantısına	ilişkin	bilgiler

•		 Çocuğun	sosyal	çalışma	görevlisi	ile	kurduğu	ilişkinin	niteliğine	ilişkin	bilgiler

•		 Çocuğun	sosyoduygusal	ve	bilişsel	kontrol	alanı	açısından	olgunluk	düzeyine	ilişkin	bilgiler

D.3. ÇEVRE (TOPLUMSAL YAPI, KÜLTÜR) VE AİLEYE İLİŞKİN BİLGİLER

•		 Çevre	(toplumsal	yapı,	kültür)	ile	ilgili	bilgiler

•		 Aile	ile	ilgili	bilgiler	

	•		 Aile	yapısı	ve	işlevselliğine	ilişkin	bilgiler

	•		 Ailenin	sosyoekonomik	durumuna	ilişkin	bilgiler

	•		 Ailenin	gelişim	tarihi	ve	göç	öyküsüne	ilişkin	bilgiler

	•		 Aile	içi	ilişkiler,	iletişim	ve	aile	çatışmalarına	ilişkin	bilgiler

	•		 Aile	sorunları,	çözüm	yolları	ve	ailenin	diğer	kaynak	sistemlerle	ilişkisine	ilişkin	bilgiler

•		 Ailenin	çocuğun	suçuyla	bağlantılı	görüşü,	gereksinim	ve	sorunları	

D.4. OKUL, İŞ, ARKADAŞ GRUBU VE BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

•		 Okul	yaşamına	ilişkin	bilgiler

•		 İş	yaşamına	ilişkin	bilgiler

•		 Arkadaş	grubu	ve	boş	zamanları	değerlendirmeye	ilişkin	bilgiler

D.5. “SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞI”, “CEZA SORUMLULUĞU” VE “SUÇUN DENETLENMESİ”NE İLİŞKİN 
SONUÇ-DEĞERLENDİRME 

•		 “Suçun	ortaya	çıkışı”na	ilişkin	sonuç-değerlendirme

•		 “Ceza	sorumluluğu”na	ilişkin	sonuç-değerlendirme

•		 “Suçun	denetlenmesi”ne	ilişkin	sonuç-değerlendirme

MÜDAHALE

M.1. “MÜDAHALE PLANI” HAZIRLAMA
M.2. YASAL TEDBİR, YAPTIRIM VE YÖNLENDİRME SEÇENEKLERİNİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M.3. “OLASI ÖNERİLER”

       Sosyal Çalışma Görevlisi

       İsim, Soyadı

       İmza

Raporu Teslim Alma Tarihi:

(Gün/Ay/Yıl)

Çocuk Mahkemesi Hakimi

İsim, Soyadı

İmza
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Örnek

SOSYAL İNCELEME RAPORU 

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunun 35. Maddesi gereğince hazırlanmıştır. 

FORMEL BİLGİLER

Dosya No : 2012/

Görevlendiren Makam : …..1. Çocuk Mahkemesi

Suça Sürüklenen Çocuğun Adı ve Soyadı : Çiğdem K.

T.C. Kimlik : XXXXXXXXXXX

Cinsiyeti : Kız

Doğum Yeri ve Tarihi : XXXX/18.03.1997

İkametgâh Adresi : XXXXXXXXXXX

Nüfusa Tescil Tarihi  : XXXXXXXXXXX

Anne Adı-Soyadı, iletişim bilgileri : Ayşe K., XXX

Baba Adı-Soyadı, iletişim bilgileri : Bahri K., XXX

Yargılanma Nedeni  : Kasten yaralama

Suç Tarihi                  :

Rapor Teslim Tarihi : 15/04/2012

Raporu Düzenleyen  : Deniz Başer-Sosyal Hizmet Uzmanı /Psikolog/Öğretmen/

İSTEM:  İstanbul 1.Çocuk Mahkemesinin 2012 / … esas numaralı ve basit yaralama suçu nedeniyle hak-
kında dava açılan suça sürüklenen 18.03.1997 doğumlu Çiğdem K. hakkında mahkemenin 15/3/2012 ta-
rihli oturumunda 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunun 35. Maddesi gereğince sosyal inceleme raporu 
düzenlenmesi istenmiştir.

KULLANILAN KAYNAKLAR VE BİLGİ TOPLAMA YOLLARI:

1. Suça sürüklenen çocuk Çiğdem K ile 15.03.2012 ve 22.03.2012 tarihinde adliyede bulunan görüşme 
odasında 45 dakika olmak üzere iki görüşme,

2. Suça sürüklenen çocuk Çiğdem K.nın annesi Ayşe K. ile 15.03.2012 tarihinde ve 22.03.2012 tarihinde 
adliyede bulunan görüşme odasında 45 dakika olmak üzere iki görüşme,

3.  Randevu verilmesine karşın görüşmelere katılmayan suça sürüklenen çocuk Çiğdem K.’nın babası 
Bahri K. ile ev incelemesinde tanışılmış, genel bilgi alınmış,   28.03.2012 tarihine randevu verilen Bah-
ri Bey ile adliyede bulunan görüşme odasında 45 dakika olmak üzere bir görüşme yapılmıştır. 

4.  26.03.2012 tarihinde Çiğdem K.’nın … ikamet adresine ev incelemesine gidilmiş, evde bulunan Çiğ-
dem, anne, baba ve Çiğdem’ in kardeşi Fahri ile görüşülmüş, aile ile birlikte yaşayan babaanne ile 
görüşme yapılmak istenmesine karşın bir demans hastası olması nedeniyle görüşülememiştir. 

5.  Ev incelemesi aşamasında ailenin  ……adresindeki komşuları Kadriye M. ve Süheyla Z. ile görüşül-
müştür.

6.  26.03.2012 tarihinde Çiğdem K.’nın ……..adresinde bulunan ........ Okuluna gidilerek  sınıf öğretmeni 
Öykü N. Ve okulun rehber öğretmeni Reyhan S.  ile görüşme yapılmıştır. 
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2. İncelenen Belgeler ve Kayıtlar

Çiğdem K.nın mahkeme dosyası, okuldaki eğitim durumuna ilişkin gelişimini gösteren öğrenci dosyası 
incelenmiştir. 

……..Adli Tıp Şube Müdürlüğünün 2012/M ve ……tarihli raporunda Çiğdem K.nın kendisine isnat edi-
len “bıçakla yaralamak” suçunun bedeni ve ruhi gelişimi itibari ile anlam ve sonuçlarını kavrayabilme ve 
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunduğu kanaatini bildirir raporu bulunmaktadır.  

Yapılan dosya incelemeleri, çocuk ve aile görüşmeleri,  bireysel görüşmeler, ev ve okul ziyaretleri so-
nucunda elde edinilen bilgiler, gözlemler ve mesleki değerlendirmeler sonucu aşağıdaki bilgilere ulaşıl-
mıştır. 

DEĞERLENDİRME 

D.1. SUÇA İLİŞKİN BİLGİLER

İstanbul …….. Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Büro Savcılığının 2012/…..soruşturma nolu ve …….. ta-
rihli iddianamesiyle 1.Çocuk Mahkemesine hakkında kasten yaralama suçundan hakkında dava  açılan 
Çiğdem K.’nın …… doğumlu müşteki Ahmet Y. , ile Çiğdem K. arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı …soruşturma numarası ile asliye ceza mahkemesinde Çiğdem K.nın mağdur statüsünde bulunduğu 
ve  cinsel istismar suçu nedeniyle hakkında  dava açılan Ahmet Y ile  aralarında husumet olduğu, olay 
tarihinde Çiğdem K.’ nın müşteki Ahmet Y.’nin söz konusu suç nedeniyle bulundukları adliyeden çıktık-
tan sonra aralarında sözlü sataşmanın başladığı, Çiğdem K.’nın bu aşamada;

Müştekiyi hayati tehlike geçirecek, basit tıbbi müdahale ile giderilemez nitelikte yaraladığı ve bu şekil-
de atılı suçu işlediği iddia edilmektedir. 

Olay sebebiyle müştekinin  şikayetçi olup, uzlaşmayı kabul etmediği belirlenmiştir. Çiğdem, bu şekilde 
atılı suçu işlediği iddiasıyla yargılanmaktadır. 

Çocuk mahkemesinin 2012/…. Esas sayılı dosya içeriğinde müşteki Ahmet Y.’ nin sanık olarak, suça sü-
rüklenen çocuk Çiğdem K.’nın ise mağdur olarak yer aldığı iddianame yer almaktadır. Söz konusu iddi-
anamede sanık Ahmet Y’nin,  …./…./…./ tarihinden olayın olduğu tarihe kadar Çiğdem K.’ nın ailesinin 
bahçesinde, kepçe operatörü olarak çalıştığı, suç tarihinde Çiğdem K.’nın anne ve babasının sabah er-
ken saatte işe gitmek için çıktıkları, sabah yaklaşık saat 07.30 sularında eve giren Ahmet . Y.’nin salonda 
kanepede uyuyan Çiğdem’in yanına gelerek onu uyandırdığı, kendisinden su istediği, Çiğdem’in daha 
önceki günlerde de ara ara evde yemek yiyen su içen, Ahmet Y. ‘ye su getirmek için mutfağa gittiğinde 
Ahmet Y.’nin arkasından gelerek ona kendisinin ne kadar güzel bir kız olduğunu ve onu ilk gördüğü 
andan itibaren çok etkilendiğini, ona âşık olduğunu söylediği, sonrasında direnmeye çalışan Çiğdem K.’ 
yı öptüğü,  bu sırada komşuları olan Kadriye M.’nin olayı pencereden gördüğü ve “ne yapıyorsun seni 
ahlaksız!” diye bağırdığı, Ahmet Y.’nin evden hızlıca çıkıp gözden kaybolduğu, 

Mağdur Çiğdem K.’nın yanına gelen Kadriye M.’nin Çiğdem K ile konuşmasında  Çiğdem’ın ağlayarak 
“annem babam duyarsa beni öldürür ne olur aileme söyleme” diye yalvarması sonrası, Kadriye M.’nin 
bu olayı anne ve babaya anlatmamaya karar verdiği, olaydan yaklaşık bir ay sonra, Çiğdem evi temiz-
lerken dolap çekmecesinde Ahmet’in telefon numarasını bulduğu ve  nedenini bilmediği bir biçimde 
arama isteği duyarak Ahmet Y. ‘yi aradığı, ona buluşma teklif eden Ahmet Y.’nin teklifini kabul ederek  
o gün sahildeki kayalıklarda hava karardıktan sonra buluştukları,  Ahmet Y.’nin Çiğdem K’ ya, onu çok 
güzel bulduğunu, ona aşık olduğunu,  geceleri hep onu düşündüğünü, onunla evlenmek istediğini söy-
lediği; bir süre yan yana oturduktan sonra Ahmet Y.’ nin onun elini tutup sarıldığı, okşamaya başladığı,  
dudaklarından öptüğü, onun göğsünü ve cinsel organını okşadığı, 

Sahilden birlikte elele dönerken Çiğdem K.’nın komşusu Süheyla Z. nın ikisini samimi bir şekilde gördü-
ğü, Süheyla Z.’nin durumu Çiğdem K.’nın  babası Bahri K.’ ya bildirdiği belirlenmiştir.

Bu gelişmeler nedeniyle babasının onu okuldan aldığı, Çiğdem K.’nın anne ve babasından dayak yediği, 
evden dışarı çıkartılmadığı bunalıma giren Çiğdem K.’nın  annesinin ilaçlarını içerek intihar etmeye çalış-
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tığı, hastanede  midesinin yıkandığını, hastane polisine haber verilmesi sonrası hastane sosyal hizmet 
uzmanının  onunla görüştüğü, eve dönerse tekrar intihar edeceğini söylediği, durumun çocuk büro 
savcılığına bildirilmesi sonucu ASPB’ye bildirildiği yapılan incelemeler sonrası Çiğdem’in ailesi yanın-
da kalmasının mümkün olmadığına kanaat getirildiği, acil koruma kararı alınarak ASPB’ye bağlı ….kız 
yetiştirme yurduna yerleştirildiği, ailenin başvurusu sonucu tekrar yapılan incelemeler sonucu ailesine 
teslim edildiği anlaşılmıştır. 

Baba Bahri K.’nın karakola başvurarak şikayetçi olduğu ve böylelikle  Ahmet Y.’ nin çocuğa yönelik cin-
sel istismar suçunu işlediği iddiasıyla asliye ceza mahkemesine dava açıldığı ve yargılamanın sürdüğü 
anlaşılmıştır.  

Ahmet Y.  ile istismar davasına ilişkin Çiğdem K, anne ve babası ile birlikte duruşmaya katılmak üzere 
adliyeye geldiklerini, duruşmadan sonra koridorda Ahmet Y. ile karşılaştıklarını, Ahmet Y.’nin  kendisine 
dönerek “beni bir daha ararsan, ne mal olduğunu herkes söylerim” dediğini,  Ahmet Y.’nin duruşma 
salonunda da  sürekli yalan söylediğini ve kendisini suçladığını gördüğünü, çok üzüldüğünü utandığı-
nı ve onu bu hallere getirdiği için çok kızdığını, çok sinirlendiğini, onun yüzünü tırmaladığını ama çok 
pişman olduğunu, nasıl böyle bir davranışta bulunduğunu kendisinin de anlayamadığını,  her şeyin bir 
anda geliştiğini ifade etmiştir. 

D.2. BİREYSEL ÖZELLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

Çiğdem K. ile görüşmenin başlangıcında görüşmenin amacı, hakları ve yükümlülükleri, görüşmenin so-
nuçları ve sosyal çalışma görevlisinin yasal yükümlülükleri hakkında bilgilendirilme yapılmış, çocuğun 
katılım hakkına saygı gösterilmiş, kendisi ile ilgili olarak alınacak kararlara katılımı sağlanmaya çalışılmış, 
kendini rahatça ifade edebileceği bir görüşme ortamı yaratılmasına özen gösterilmiştir. Çocuğun tara-
fıma yönlendirildiği süreçten itibaren ihtiyacı doğrultusunda psiko-sosyal desteği sağlamak amacıyla 
rehberlik edilmeye çalışılmıştır.  

Sosyal hizmet mesleğinin temel etik ilkeleri ve  Çocuk Koruma Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin Sosyal Çalışma Görevlisinin çalışma ilkelerini belirleyen 18. maddesi 
uyarınca; çocuğun özellik ve gereksinimlerine uygun olarak düzenlenmiş mekânda ve söyleyeceklerini 
serbestçe ifade edebileceği biçimde görüşmeler yapılmıştır. 

Çiğdem K., fiziksel ve edinsel bir sakatlığı olmayan, 1.45 cm boylarında, yaşıtlarına göre çok fazla kilolu 
ve yüzünde ergenlik dönemine ilişkin çok sayıda sivilcesi olan, özellikle yanak ve kulağının alt kısımla-
rında ve çene bölgesinde normal dışı tüylenmeleri  olan, öz bakım ve genel bakımının temiz ve düzenli 
olduğu gözlenen bir çocuktur. Görüşmelerde Çiğdem K.’nın herhangi kronik bir rahatsızlığı olmadığı 
öğrenilmiştir.

Çiğdem K. ile yapılan görüşmelerde başı ve omuzlarını öne doğru eğerek konuşmasını sürdürdüğü, 
genellikle göz teması kurmaktan kaçındığı, çekingen davranışlar sergilediği, konuşmasını bazen duy-
mayı zorlaştıran bir biçimde sessizce sürdürdüğü izlenmiştir.  Çiğdem K. kendisinin nasıl bu durumlara 
geldiğini anlayamadığını ve lekelendiğini sık sık yinelediği, ev incelemesi sırasında ailesinin yanında hiç 
konuşmak istemediği, çekingen davrandığı, babası ile hiç göz kontağı kurmadığı dikkati çekmiştir. 

Çiğdem K. çekingen davranışlarına karşın kendini iyi ifade edebilen, konuşmayı sürdürme becerisine 
sahip bir çocuk olarak gözlenmiştir. Çiğdem K. sorulan her soruya mümkün olduğunca ayrıntılı yanıtlar 
vermeye çalışmış, ayrıntılarını ifade edemediği konuları, daha sonra hatırladığında anlatmıştır. Çiğdem 
K.’nın genel olarak görüşmelerde olayları anlatırken duygusallaştığı ve sık sık ağladığı gözlemlenmiştir. 

Çiğdem K.  ile adliyede yapılan görüşmelerde 9 yaşında regl olduğu, ilk regl kanamasında bu durum-
dan çok korktuğu, kızlığının bozulduğunu sandığı, bu durumu babaannesine söylediği, babaannesinin 
“sen artık kadın oldun” dediği, ona bez vererek kanaman bitince abdest alacaksın dediği, annesi akşam 
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eve geldiğinde ona bu durumu söylediğinde annesinin fazla ilgilenmediği, çok yorgun olduğunu ama 
bundan sonra ayda bir kez bunun böyle olacağını söylediği, kadın olmayı ve kendisinin neden böyle 
olduğunu anlamadığı öğrenilmiştir. 

Çiğdem K. adliyede yapılan görüşmelerde kendisini çok mutsuz ve yalnız hissettiğini, arkadaşlarının 
onu sevmediğini düşündüğünü, annesinin her zaman işinin olduğunu ve babasıyla kavga ettiği için hep 
dertli olduğunu, aslında kadın olmanın çok zor olduğunu düşündüğünü, okulda arkadaşlarının onun ki-
lolarıyla çok alay ettiğini, kendisini şişman, sivilceli ve yüzündeki tüyler nedeniyle erkek gibi ve çirkin bir 
kız olarak hissettiğini, kız arkadaşlarına hep arkadaşlık teklifi geldiğini, kendisine Ahmet Y. dışında hiç 
arkadaşlık teklif edilmediğini, kendisine Ahmet Y. dışında “çok güzelsin” diyen hiç kimsenin olmadığını, 
arkadaşlarına Ahmet Y. ile çıktığını söyleseydi çok popüler olacağını düşündüğünü, ona Ahmet Y. dışın-
da hiç kimsenin aşık olmadığını, onun olgun ve kepçe operatörü olmasının arkadaşları içerisinde çok 
konuşulacağını ona imreneceklerini düşündüğünü ancak komşusunun görmesiyle olayların bu noktaya 
geldiğini belirtmiştir. 

Ahmet Y.’nin kendisine mahkemede söylediği şeylerden çok utandığını, mahkemede babasının Ahmet 
Y.’ye borcu olduğu için onun iftira attığını, kendisinin Ahmet Y.’ye yanaşmaya çalıştığını söylediğini, 
mahkemede Ahmet Y.’nin evli ve bir çocuğu olduğunu öğrendiğini, Ahmet Y.’nin  kendisini yalancılıkla 
suçladığını, oysaki kendisinin Ahmet Y.’nin  ona ne kadar güzel olduğunu söylediğini, onu öptüğünü 
ama mahkemede sanki hiç öyle şeyler yapmamış gibi kendisinin ona sırnaştığını söylediğini, mahkeme-
de hakimlere kendisini işaret ederek “18 yaşından büyük göründüğünü ve ben ona ben evliyim benim 
senle işim olmaz” dediğini, Ahmet Y.’nin  kendisini herkese kötü kadınmış gibi gösterdiğini,  Ahmet 
Y.’nin  nasıl böyle bir şey söylediğine inanamadığını ifade etmiştir.

Komşuları Süheyla Z. Ablasının babasına “kızın adamlarla gezip tozuyor, namus elden gidiyor”  dediği 
için babasının onu sopa ile dövdüğünü, odaya kapattığını, annesinin ona “ o…u” dediğini, kendisini 15 
yaş büyük ve bir evlilik geçirmiş ve aklı hafif denilen Cüneyt R. ile nişanladıklarını, kendisinin evlenmek 
nişanlanmak istemediğini, çok bunalım geçirdiğini, babasının onu okuldan da aldığını, artık ne yapaca-
ğını bilemediğini, ilaç içtiğini ama başı dönmeye başlayınca korkup ilaç içtiğini söylediğini belirtmiştir. 

Çiğdem K. kendisinin artık hayattan umutsuz olduğunu hayatta bir tek erkek kardeşi Fahri K.’yı sevdiği-
ni, babaannesini de sevdiğini ancak babaannesinin de ona sağlık sorunları nedeniyle yardım edemeye-
ceğini düşündüğünü ifade etmiştir. 

 D.3. ÇEVRE VE AİLEYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Yaşanılan Ev ve Çevre Koşullarına İlişkin Bilgiler

Yapılan …… tarihli ev incelemesinde K. Ailesinin kentin yoksul bir bölgesi olarak kabul edilen yerleşi-
min gecekondu olarak ağırlık taşıdığı ……..mahallesinde ikamet ettiği, mahallenin ilçe merkezine.. km 
uzakta olduğu, evin çevresinde bir okul,  cami, küçük bir market ve bir kahvehane bulunduğu, çocuk 
parkının ve semt pazarının uzakta olduğu bilgisi edinilmiştir. Çiğdem K. ve kardeşinin çocuk parkına çok 
nadir gittikleri,  oyun oynamak istedikleri zaman okulun bahçesini kullandıkları, ailenin alışveriş yapması 
gerektiğinde ilçe merkezine gittikleri öğrenilmiştir. Tek katlı betonarme gecekondunun kirasının aylık 
350 TL olduğu, biri anne ve babanın yatak odası olarak kullanılan diğeri ise salon olarak kullanılan iki 
oda, mutfak, tuvalet ve banyosunun bulunduğu; evde buzdolabı, çamaşır makinesi ve küçük tüplü bir 
televizyon bulunduğu, Çiğdem K. ve kardeşinin salonda kanepede uyudukları ve çocukların salonda 
bulunan yemek masasını ders çalışmak için kullandıkları öğrenilmiştir. Evin genel bakım ve temizliği 
yerinde bulunmuştur. 

2. Ailenin Gelişim Tarihine,  Aile Üyelerine ve Ailenin Sosyo- Ekonomik Durumuna İlişkin Bilgiler 

Anne Ayşe K.’nın 48 yaşında, ... doğumlu olduğu, okur yazar olup, tarla ve bahçelerde mevsimlik işçi 
olarak çalıştığı, iş olmadığı zamanlarda evlere temizlik için gittiği, sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olma-
dığı, Ayşe K.’nın fiziksel ve ruhsal bir sağlık sorunu bulunmadığı, 
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Ayşe K.’nın  kendi anne ve babasının, evlendiklerinden kısa bir süre sonra geçirdikleri trafik kazası so-
nucu öldüğü, kendisi dışında evli, üç kız ve iki erkek kardeşinin bulunduğu, kardeşleriyle miras sorunları 
bulunmasından ötürü ilişkilerinin soğuk ve mesafeli bulunduğu,

Baba Bahri K.’nın  51 yaşında, … doğumlu olduğu, okur yazar olup, çeşitli inşaatlarda inşaat işçisi olarak 
çalıştıktan sonra son 4 yıldır dolmuş şoförü olarak çalıştığı, fiziksel ve ruhsal bir sağlık sorunu bulunma-
dığı, kendi ailesinin … köyünde yaşadıkları, Bahri K.’nın hepsi köyde yaşayan evli, üç erkek ve bir kız 
kardeşinin bulunduğu, 

Anne ve babanın evlilik öyküsünde Ayşe K.’nın 16 ve Bahri K.’nın 19 yaşında bulundukları sırada ge-
leneksel yollarla tanıştırılıp evlendikleri, çiftin ilk iki çocuğunu doğumda kaybettikleri, yaşayan ilk ço-
cuklarının Çiğdem K. olduğu, Çiğdem K.’nın ailenin beklenen ve istenen bir çocuğu olarak … tarihinde 
dünyaya geldiği, Çiğdem K.’dan üç yıl sonra Fahri K. isimli oğullarının dünyaya geldiği, annenin herhangi 
bir tıbbı bakım ve doktor kontrolü olmadan gebeliklerini ve doğumlarını gerçekleştirdiği, doğumların 
köyde ebe nezaretinde gerçekleştiği, 

Ailenin 2005 doğumlu erkek çocuğu Fahri K,’nın  1.20 boyunda, yaşıtlarına oranla oldukça zayıf bir ço-
cuk olduğu, fiziksel ve ruhsal bir sağlık sorunu bulunmadığı, … İlköğretim okulu ikinci sınıf öğrencisi 
olduğu öğrenilmiştir.

Anne Ayşe K., Fahri K.’nın okula başladığı günlerde okula gitmek istemediğini, ancak ablasının desteği 
ve ilgisi ile bunu aştıklarını ifade etmiştir. Anne ve Çiğdem K., Fahri K.’nın okulunu ve arkadaşlarını sev-
diğini, çok başarılı bir öğrenci olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. 

K. Ailesi’nin Çiğdem’in doğumundan 5 sene sonra Bahri K.’nın  erkek kardeşiyle tarla kullanma sorunları 
nedeniyle ilçeye göç ettikleri, Bahri K.’ya daha önceden tanıdığı bir arkadaşının iş ve ev bulmasında yar-
dımcı olduğu,  Anne Ayşe K.’nın ilçeye göç ettikten sonra çalışmaya başladığı öğrenilmiştir.

Ailenin aylık ortalama gelirinin yaklaşık 1200-1500  TL civarında olduğu, ancak Bahri K.’nın alkol kullanım 
sorunu nedeniyle ekonomik olarak  çok zorlandıkları ve  geçim sıkıntısı çektikleri,  ailenin ilçe belediye-
sinden gıda, para ve zaman zaman da kira yardımı aldığı öğrenilmiştir. 

Ayşe Ve Bahri K., oturdukları evin, ilçenin merkezine uzak olduğunu, bu nedenle ihtiyaçlarını karşıla-
makta güçlük yaşadıklarını belirtmiştir. Çiğdem K., boş zamanlarını genellikle TV izleyerek ve kardeşiyle 
oynayarak geçirdiğini, farklı etkinlikler (spor, sanatsal faaliyetler vb.) yapmak için hem zamanının olma-
dığını hem de paralarının az olduğunu söylemiştir. Ç ve F, hiç sinemaya gitmemiştir. 

3. Aileye ve  Çevreye İlişkin Bilgiler

Aile içi ilişkileri açısından, anne Ayşe K., ailede kararların genellikle eşi tarafından alındığını, kendisinin 
söz hakkı olmadığını, Bahri K.’nın haftada en az iki defa alkol kullandığını, genelde sinirli bir yapısı ol-
duğunu, alkol aldığı zamanlarda evde tartışmalar çıktığını, çocukların bakımı ile ilgili eşinin çocukları 
şımarttığı ve kötü yetiştirdiği konusunda kendisini eleştirdiğini, yaşanan olaylarla ilgili eşinin kendisini 
suçladığını ifade etmiştir. 

Ayşe K.,  çocuklarının bakımını istediği gibi yapamadığını, çalışmak zorunda olduğu için onları ihmal 
ettiğini, bunun kendinde çok büyük üzüntü yarattığını, kızının namusuna halel gelmesinden dolayı çok 
üzüldüğünü, bu konuda kendisi kadar eşinin de hatası olduğunu, geçim telaşından çocukların bakımını 
yeterince yerine getiremediklerini düşündüğünü belirtmiştir. 

Baba Bahri K. ile yapılan görüşmede, artık geçim sıkıntısıyla baş etmeye çalışmaktan bıktığını, zaman 
zaman kira desteği ve maddi destek konusunda belediyelerden yardım aldıklarını, bu kadar çaba gös-
termesine karşın, bir de kızının başına bu olaylar geldiğini, bunda hatanın karısında olduğunu, çocukları 
kötü yetiştirdiğini ve şımarttığını düşündüğünü ifade etmiştir. 

Ev ziyaretinde görüşmeler evin salonunda gerçekleştirilmiştir. Salonda iki karşılıklı kanepe bulunmak-
tadır. Anne Ayşe K., Çiğdem K. Ve Fahri K. bir kanepede, baba Bahri K., diğer kanepenin uç kısmında 
oturmuştur.
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Tüm aile üyelerinin bir arada olduğu görüşmede anne ve babanın konuşmalar sırasında sık sık birbirleri-
nin sözünü kestikleri, birbirlerine yüksek sesle bağırarak konuştukları, zaman zaman Bahri K.’nın öfkesi 
nedeniyle oda içinde ayağa kalkıp dolanarak tekrar yürüdüğü gözlenmiştir. Bu anlarda, Ayşe K.’nın, 
sustuğu, eşinin sakinleşmesini beklediği görülmüştür. Çiğdem K. ve kardeşi Fahri K.’nın babalarının dav-
ranışından korktukları ve birbirlerine sokulup başlarını yere eğdikleri gözlemlenmiştir. 

Ev ziyareti sırasında yapılan gözlemler, Ayşe K.’nın çocukları ile yakın ilişki kurduğu, onlara dokunduğu, 
sarıldığı, sakin bir dille onlarla konuşmaya çalıştığı yönündedir. Çocukların da anneye benzer tepkiler 
verdiği görülmüştür.

Baba Bahri K.’nın, eşi ve çocuklarıyla genellikle göz teması kurmadan, yüksek sesle, yere bakarak ko-
nuştuğu, zaman zaman hepsini azarladığı ve susturduğu gözlenmiştir. Bahri K.’nın bu davranışları kar-
şısında ailenin diğer üyelerinin konuşmaya katılmadığı ve susmayı tercih ettiği görülmüştür. Ev ziyare-
tinde Fahri K. hep ablasının yanında  oturmuştur. Çiğdem K.’nın, görüşme sırasında kardeşinin kafasını 
okşadığı ve “ablam benim” şeklinde ona hitap ettiği gözlenmiştir. Çocukların baba ile çok az iletişime 
girdiği ve ondan uzakta oturmayı tercih ettikleri gözlenmiştir. 

Bahri K., bir süre öncesine kadar K ailesinin yanında kalan ve çocukların bakımı konusunda sorumluluk 
alan annesinin (Fadime K.), Fahri okula başladıktan bir süre sonra, eşi ile arasındaki gergin ilişkilere 
daha fazla dayanamayarak köye döndüğünü belirtmiştir. Ayşe K., kayınvalidesi Fadime K. ile ilişkileri-
nin evliliğinin başından beri kötü olduğunu, kendisini çok ezmeye çalıştığını, çok iş yaptırdığını, sürekli 
eleştirdiğini ifade etmiştir. Gergin ilişkiler ilçeye taşındıktan ve babaannenin de K ailesiyle birlikte ya-
şamaya başladıktan sonra da devam ettiğini, Fahri  K. okula başladıktan bir süre sonra Babaannenin 
köye döndüğünü bu sıralar demans nedeniyle aklının gittiğini belirtmiştir. Bahri K., eşinin annesiyle ilgili 
anlatımları karşısında bir yanıt vermemiş, kafayı yere eğerek dinlemiştir. 

Çiğdem K.,  doğduğunda bakım sorumluluğunu annesi Ayşe K. üstlenmiş ancak 3 yaşından sonra geçim 
sıkıntısı nedeniyle Ayşe K. çalışmak zorunda kaldığı için, Çiğdem K.’ya babaanne bakmaya başlamıştır. 
Ayşe Ve Bahri K., Fadime K.’nın çocuklarına çok iyi baktığını, hem beslenmeleri hem de diğer ihtiyaçları 
konusunda elinden geleni yaptığını belirtmiştir.  Ayşe ve Bahri K., babaannenin iki çocukla ilişkisinin de 
çok iyi olduğunu düşündüklerini, tek sorun olarak, zaman zaman Fadime K.’nın çocukların davranış-
larına neredeyse hiç sınır koymaması ve çocuklarının her istediğini yapması (Örneğin çocuklar sabah 
uyanamadıklarında ve okula gitmek istemediklerinde, babaanne genellikle onların istediğini yapmış ve 
göndermemiştir) olduğunu ifade etmişlerdir.  

Ayşe K., babaannenin ev işleri, yemek, vb. hiçbir işle ilgili kendine yardım etmediğini, akşam işten 
eve geldiğinde tüm işleri (yemek, çamaşır, bulaşık  vb.) yapmak durumunda kaldığını, ev işlerinde kızı 
Çiğdem K.’nın kendine çok yardımcı olduğunu, kızının ev işlerine yardım etmesini istemediğini ancak 
çaresiz olduğunu, daha kendisi söylemeden kendiliğinden bu işleri yaptığını anlatmıştır.  Kayınvalide  
Fadime K.’nın evde hemen her şeye karıştığını, kendini hiç dinlemediğini, hiçbir kararını kabul etmediği-
ni, sık sık eleştirdiğini, bunun zaman zaman tartışmalarına yol açtığını, ilişkilerindeki gerginliğin evdeki 
huzuru ve çocukları da olumsuz etkilediğini düşündüğünü ifade etmiştir. 

Ayşe K., Çiğdem’e ailede ilk sağlıklı çocuk olarak çok değer verildiğini,  çocuklarını çok sevdiğini, ancak 
çalışmaya başladıktan sonra eskisi kadar ilgilenemediğini, buna çok üzüldüğünü, Fahri’nin doğması ile 
iki çocukla ilgilenmenin daha da zorlaştığını belirtmiştir. 

Fahri K., 6 aylık olduktan sonra ara verdiği işinde tekrar çalışmaya başladığını, sabah çok erken saatler-
de işe gittiğini, eve gelir gelmez ev işleri ve çocukların beslenme, bakımları, vb. ilgilenmeye çalıştığını 
ancak çocukların erken saatte yatmaları, işlerini bitirdiğinde de onların çoğu zaman uyumuş olmaları 
nedeniyle onlarla yeterince vakit geçiremediğini aktarmıştır. 

Ayşe Ve Bahri K., başlarına gelen olaylarla ilgili çok üzüldüklerini, utanç duyduklarını, mahallede her-
kesin kendileri hakkında bir şeyler söylediğini duyduklarını, bu durumun çok rahatsız edici olduğunu, 
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ancak kızlarının Ahmet Y.’yi yaralaması  konusunda kızlarına hak verdiklerini, ne kadar kızlarının kaba-
hati olsa da, onun bir çocuk olduğunu, böyle bir durumdaki her insanın kendini kontrol edemeyip bu 
şekilde davranabileceğini, bu konuda kendilerinin de kabahatli olduklarını, kızlarını yeterince koruyup 
kollayamadıklarını düşündüklerini ifade etmiştir.  

Ayşe K.’nın kendi ailesi içinde ilişkisini sürdürdüğü tek kişi kız kardeşidir. Ancak iş için yıllar önce Alman-
ya’ya göç ettiklerinden yılda bir kez görüşmektedirler. Ayşe K.’nın diğer akrabaları … köyünde yaşa-
maktadır ve onlarla çok sık görüşmediklerini, ilişkilerinin mesafeli olduğunu belirtmiştir.

K ailesinin, Bahri K.’nın anne ve babasıyla ilişkileri sürmektedir. Ancak ikisi de çok yaşlı (anne 78 ve baba 
85) olduğundan, bayramlarda köye giderek onları ziyaret etmektedirler. Babası Davut K., ölmeden 
önce çocukları arasında tarlalarını paylaştırmak için onlarla konuştuğu günden beri, Bahri K.’nın  kar-
deşleri ile ilişkileri bozulmuştur. Bu nedenle Bahri K. köyde daha fazla duramamış ve ilçeye taşınmıştır. 
Kardeşleri ile görüşmemektedir.

K ailesinin, Ayşe Ve Bahri K.’nın kendi ailelerinin geçmişine bakıldığında herhangi bir suç öyküsünün 
bulunmadığı öğrenilmiştir. Sadece Bahri K.’nın iki erkek kardeşi sık alkol aldığı öğrenilmiştir. Ailelerin 
yaşam öykülerinde herhangi kronik fiziksel ve ruhsal sağlık problemi olmadığı ifade edilmiştir. Sadece 
Babaanne Fadime K., köye döndükten kısa bir süre sonra demans belirtileri nedeniyle doktora götürül-
müştür, bu konuda tıbbi destek alöaya devam etmektedir. 

K ailesinin yakın görüştükleri iki komşusu olduğu belirtilmiştir. Kadriye M. Ve  Süheyla Z. İle ev ziyareti 
yapıldığı gün görüşülmüştür.

Kadriye M.  ile yapılan görüşmede, evde anne ve baba olmadığında sık sık K ailesinin  evine giderek 
çocukların ihtiyaçlarını (giyim, beslenme vb.) karşılamaya ve onlara göz kulak olmaya çalıştığını, Bahri 
K.’nın çok otoriter olduğunu, çocuk ve ev ihtiyaçlarına doğrudan katkı sağlamadığını, sadece işe gidip 
geldiğini gözlediğini belirtmiştir. 

Süheyla Z. ile yapılan görüşmede babanın alkol sorunu nedeniyle sık sık evde tartışma seslerini, çocuk-
ların ağlama seslerini duyduğunu ancak bir şey yapamadıklarını söylemiştir. 

Anne Ayşe K., yaşadıkları olayları ve adli süreçleri tüm mahallenin duyduğunu,  mahallede sürekli kendi-
lerine ilişkin dedikodu yapıldığını, kendileri hakkında kötü şeyler söylendiğini komşusu Kadriye M. ‘den 
öğrendiğini söylemiştir.

D.4 OKUL, AKRAN GRUBU VE BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Çiğdem K., ilkokula normal yaşında başladığını, ortaokul 7.sınıfı bitirip 8.sınıfa geçtiğinde adli olayın 
meydana geldiğini, babasının onu sekizinci sınıfa devam etmesine izin vermediğini, okulunu sevdiği-
ni ve düzenli olarak okula devam ettiğini, okul başarısının orta düzeyde olduğunu, derslerine özen 
gösterdiğini, özellikle de Türkçe ve fen derslerini çok sevdiğini, matematikte zaman zaman problem 
çözmekte zorlandığını, okumayı çok istediğini ve ilerde kendi sınıf öğretmeni gibi bir öğretmen olmak 
istediğini, daha önce hiçbir yerde çalışmadığını ifade etmiştir.

 Çiğdem K. okulda arkadaşlarının onu kilolu buldukları için kendisine “şişko Çiğdem”  diye alay ederek 
seslendiklerini,  yüzündeki tüyler (yanaklarında ve çene bölgesindeki) nedeniyle  arkadaşlarının “senin 
sakalın var kız mısın erkek misin?” dediklerini, bu duruma çok üzüldüğünü, kızların kendisini gruplarına 
almadıklarını, şimdiye kadar Ahmet dışında duygusal (özel) bir arkadaşlığı olmadığını belirtmiştir.  

Anne, babanın Çiğdem’in okul ortamı ve arkadaş sorunları konusunda bilgileri olmadığı anlaşılmıştır. 

Sınıf öğretmeni ile yapılan görüşmede, Öğretmen Öykü N., Çiğdem’in ailesini tanıdığını, ailenin Çiğdem 
ve kardeşi Fahri’nin dersleri ile çok ilgilenmediklerini düşündüğünü, annesinin veli toplantılarına düzen-
li katıldığını, kendisinin baba ile görüşmek istediğini ve iletişim kurmaya çalıştığını, defalarca annesi ve 
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Çiğdem ile haber göndermesine karşın okula ve kendisiyle görüşmeye gelmediğini, annenin elinden 
geldiğince çocukların okul işleriyle ilgilendiğini gözlediğini belirtmiştir. 

Rehber öğretmen Reyhan S. ,  Çiğdem’in yaşıtlarına nazaran çok kilolu olması nedeniyle kendisini kötü 
hissettiğini gözlemlediğini, annenin ilgili görünmesine karşın genel olarak ailenin kızlarının sorunlarını 
anlayamadığını, çocukların anne baba işe gittiklerinde evde yalnız kaldıklarını, hatta bazen Fahri’nin tek 
başına kaldığını bildiğini, bu konuda aileyle konuştuğunu ancak bir çözüm üretemediklerini, komşuların 
bu konuda aileye destek olmaya çalıştıklarını bildiğini belirtmiştir.  Çiğdem’in okul dışı saatlerinde evde 
ev işleriyle meşgul olduğu, erkek kardeşinin sorumluluğunu aldığı, kendisine ait boş zamanının olmadı-
ğı, dışarıda arkadaşı olmaması ve ailesinin “kız çocuk sokakta oynamaz” düşüncesiyle oyun oynaması-
na izin verilmediği öğrenilmiştir.

D.5. SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞI, CEZA SORUMLULUĞU VE SUÇUN DENETLENMESİNE İLİŞKİN SONUÇ-DE-
ĞERLENDİRME

1. Suçun Ortaya Çıkışına İlişkin Sonuç-Değerlendirme

Çiğdem K. ile yapılan görüşmelerde ebeveynlerinin kendi sosyo- ekonomik koşullarına ve eğitim düzey-
lerine bağlı olarak çocuğun fiziksel ruhsal ve sosyal yaşamını sağlıklı takip edemedikleri, diğer yanda 
anne ve babanın çift ilişkisinin sağlıklı ögeler taşımadığı, çocuğun eğitiminde ve takibinde büyük çoğun-
lukla yaşlı ve geleneksel değerleri yoğun olan babaannenin takip ettiği, ev ortamındaki duygusal ilişki-
lerin soğuk ve mesafeli bulunduğu, anne ve babanın çocuklarını sevdikleri düşünülmesine karşın kendi 
psikodinamikleri, kültürel tutum ve davranışları ve içinde bulundukları sosyo ekonomik koşulların et-
kisiyle çocuklarına karşı koruyucu ve etkin bir bakım, denetim, gözetim yapamadıkları düşünülmüştür. 

Gelişimsel açıdan Çiğdem’in yaşıtlarına nazaran fiziksel olarak aşırı kilolu olması, yüzündeki (ve vücu-
dunda da olduğu öğrenilen) normal dışı tüylenmeler ve ilk adet kanamasının 9 yaşında olmasının, ço-
cuğun fiziksel sağlığında sorun/lar olabileceği endişesini gündeme getirmiştir.  Çiğdem’in ailenin gele-
neksel yapısı ve kültürünün;  babaannenin çocuğun kilolu olmasını güzel ve normal olarak algılamasının 
etkisiyle, bu durumu bir sorun olarak görmemeleri nedeniyle Çiğdemi bir doktora götürmedikleri anla-
şılmıştır.

Diğer yanda Çiğdem K.’nın, ailede iki ölü doğum sonrası sağlıklı doğan ilk çocuk olması nedeniyle ilk 
yıllarında annenin ilgi ve sevgisini almış olduğu düşünülmesine karşın, annenin ekonomik zorluklar ne-
deniyle  işe başlaması ile (hem işe gitmesi hem de evdeki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışması 
nedeniyle) Çiğdem’e yeterince zaman ayıramadığı, diğer yanda eşi ve kayınvalidesiyle yaşadığı sorunlar 
nedeniyle gergin ve çaresiz olarak çocuğunun bakım ve sorumluluğunu kayınvalidesine devrettiği dü-
şünülmüştür. Evde yaşanan ekonomik sorunlar, tartışmalar ve babanın alkol kullanımı ile ortaya çıkan 
eşler arasındaki kavgaların her iki çocuğun psiko-sosyal sağlığını olumsuz etkilemesinin olasılığı yüksek 
bir durum olarak değerlendirilmiştir. 

Baba Bahri K.’nın eşi ve çocukları ile ilişkisine ilişkin gözlemler babanın, çocuklarıyla ilişkisinde mesafeli 
olduğunu, göz iletişimini az kullandığını göstermiştir. Çocuğun bağlanmasında ve güven temelli ilişki 
geliştirmesinde anne ve bakım veren diğer kişiler kadar baba ile ilişkisi de çok önemlidir. Özellikle kız 
çocukları açısından, ileride yakın ve özel ilişkileri kurmaları ve karşı cinsle nasıl iletişim kurulacağının 
öğrenilmesinde baba-çocuk ilişkisinin yeri ayrıdır. Baba da, anne kadar çocuklar için önemli bir rol mo-
delidir. Çiğdem K.’nın, Ahmet  Y. ile ilişki kurmasının, Ahmet Y.’  den gördüğü ilgi ve sevginin bir bakıma 
yaşamındaki ilgisizliği doldurma isteği olduğu kadar, kendine özel bir ilgi gösteren yetişkinle doğru 
iletişimi nasıl kurulacağını bilemediği ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. 

Çiğdem K.’nın olay tarihinde henüz 14 yaşında bir ergen olması, daha önce özel bir arkadaşlık deneyi-
minin bulunmaması ve fiziksel özelliklerinin beden algısını ve benlik saygısını olumsuz etkileyebileceği; 
bu durumun kendisine yönelik karşı cins yaklaşımı sergileyen yetişkin bir erkekten etkilenme olasını 
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yükseltebileceği düşünülmektedir. Söz konusu durumun, Çiğdem K.’nın Bahri Y. İle ilişkisinin niteliğini 
sağlıklı değerlendiremeyeceğini düşündürmektedir. 

Görüşmeler sonunda Çiğdem K.’nın evde yeterince ilgi görmediği, yeterince gözetilmediği ve korun-
madığı anlaşılmıştır. Benzer durum kardeşi Fahri içinde geçerlidir. Bu açıdan Fahri  de risk altındadır.

Ailenin içinde yaşadığı mahalle yoksul ve ilçe merkezine uzaktır. Olanaklar (alış veriş, boş zaman faali-
yetleri, spor, kültürel faaliyetler vb.) çok sınırlı görünmektedir. K ailesinin gelir durumu da, bu faaliyet-
lere katılımını sınırlayan bir başka etkendir.

Ailenin çevre ile ilişkileri bakımından komşuları ile iletişimde olduğu, genellikle iyi ilişkide olduğu öğ-
renilmiştir. Ailenin iki yakın komşusu vardır. K ailesinin komşuları çocukların bakım ve gözetiminde bir 
çeşit sosyal kontrol sağlamaktadır. Çiğdem K.’nın istismarı olayından sonra, aile ve çocuk hakkında 
mahallede dedikodu yapıldığı, ailenin etiketlendiği anlaşılmaktadır.

Çiğdem K’nın görünür desteği okul olarak görünmektedir. Çiğdem’in okula ilişkin olumlu duygular bes-
lemesine karşın arkadaşlık ilişkilerinde yalnız kalması nedeniyle önemli bir sosyal destek ve sosyalleşme 
gücü olan okulun da gerektiği gibi Çiğdem K. ‘nın yaşamında yer alamamasına neden olmuştur. Okul, 
çocuğun gelecek yaşamının önemli bir belirleyicisi olmasına karşın, Çiğdem K., bu toplumsallaşma gü-
cünden gerektiği gibi yararlanamamaktadır. İstismar olayından sonra okuldan alınmış olmasının, Çiğ-
dem K. ‘nın yaşamındaki en önemli desteklerinden birini kaybetmesine neden olduğu düşünülmekte-
dir. Ç’nin intihar teşebbüsü, bu düşünceyi güçlendirmektedir.

İçinde bulunduğu aile ve diğer çevresi, ilişkileri ve koşulları düşünüldüğünde, Çiğdem K.’nın oldukça 
güç koşullarda yaşamını sürdürdüğü açıkça görülmektedir. Ailede yeterince ilgi göremeyen Çiğdem K., 
evde yaşının üstünde sorumluluklar (Kardeşini bakımı, ev işleri vb.) yüklenmek zorunda kalmış, Ahmet 
Y. ile yaşadığı olaydan sonra evde ve çevrede etiketlenmiş ve baskı uygulanmıştır. Okul hayatı sona 
erdilmiştir. 

2. Ceza Sorumluluğuna İlişkin Sonuç-Değerlendirme

Görüşme ve gözlem bulguları, Çiğdem’in duygusal açıdan düşük benlik algısı ile kendisine karşı cins 
olarak olumlu yaklaşan bir yetişkinden etkilenmesinin, kaçınılmaz olarak sevgi ve ilgi eksikliğini tamam-
layıcı, içinde bulunduğu gelişim döneminin gereksinmelerini gidermeye dönük bir davranış olarak de-
ğerlendirilmektedir. 

Çiğdem K.’nın bilişsel gelişiminde bir sorun olmadığı düşünülmektedir. Akademik olarak başarılı oldu-
ğu, öğrenmeye açık olduğu, olaylar arasında ilişkiler kurabildiği, soruları kolay anladığı ve cevap verdiği 
gözlenmiştir. Gelişimsel döneminin de getirdiği özelliklerle birlikte, sosyal ve duygusal olarak Ahmet 
Y. ile ilişkisinin niteliğini doğru bir biçimde değerlendirme konusunda olgunlaşmamış olduğu düşünül-
mektedir.

Ailenin geçmişinde herhangi bir suç öyküsü bulunmamaktadır.  Ailenin ikamet ettiği mahallede kom-
şularla ilişkilerini sürdürdüğü, komşuların çocukların bakım ve gözetimi açısından koruyucu bir tutum 
içinde olduğu ancak olaydan sonra aileye karşı etiketleyici bir tutum içine girdikleri öğrenilmiştir.

Çiğdem K.’nın adliyede Ahmet Y.’ye tokat atma davranışının temelde Çiğdem’in stresle başetme ve 
yaşadıklarına yönelik genel bir tepkisel davranış olarak ortaya çıktığı, Çiğdem K.’nın  ve ailesinin istis-
mar olayının etkisi ve getirileri (etiketlenme, baskılar vb.) ile süreçten duygusal ve sosyal olarak çok 
olumsuz etkilendiği anlaşılmıştır.  Bu davranışın, o anki atmosfer ve yaşanılan diğer olayların etkisi dü-
şünüldüğünde, “normal” olduğu ifade edilebilir. Çocuğun yaşadığı tüm olumsuzluklara,  reddedilişlere 
ve gelişimsel döneme özgü iniş çıkışlara verdiği psikolojik tepkinin, çocuğun suçunun bedeni ve ruhi 
gelişimi itibari ile anlam ve sonuçlarını kavrayabilme ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini etkileye-
bileceği kanaati edinilmiştir.
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3.  Suçun Denetlenmesine İlişkin Sonuç-Değerlendirme

Değişim döngüsünün ilk aşamaları olan düşünme öncesi ve düşünme süreçleri ergenlik döneminde 
biraz daha farklı işleyebilmektedir. Genellikle ergenler içinde bulundukları dönemde davranışlarının 
uzun süreli sonuçları yerine kısa süreli sonuçlara yönelik hareketlerinde anlık ve dürtüsel olabilmekte, 
bu nedenle de davranışlarının uzun vadeli etkilerinin değerlendirilmesi konusunda yeterli muhakeme 
yapamayabilmektedirler. 

Aynı zamanda tüm dürtü ve davranışların amacı organizmayı korumak, onun dengesini sağlamak, varo-
luşu sürdürmek, gereksinimleri doyurmaktır. Yaşamın sürekliliğini ve devamlılığını sağlayan bu işleyişte 
çocuklar hemen hemen her yaşta bir takım yıkıcı duygular taşımakta ve özgüvenlerini “yıkıcı” davranış-
lar yoluyla da kazanabilmektedirler. 

Bu süreç de çocuk, davranışlarına gösterilen tepkiyi değerlendirerek, neyi yapıp yapamayacağını bu 
yolla anlamakta ve öğrenmektedir. 

Çiğdem K.’nın gerek bedensel ve ruhsal yaşına uygun olmayan, bir yetişkin tarafından cinsel davranış 
içine sokulması, sonrası yaşanan süreçlerin Çiğdem K.’nın  tepkisel ve dürtüsel davranmasına neden ol-
duğu düşünülmektedir. Çiğdem K.’nın öncelikli ihtiyacının, yaşanılan olaylardan (istismar, suç davranışı, 
etiketlenme, intihar vb.) en az düzeyde etkilenmesini sağlamak olduğu düşünülmektedir. Aynı durum 
kardeşi ve ailesi için de geçerlidir. 

Çiğdem K.’nın  fiziksel gelişimi ve ergenlik dönemine ilişkin duygusal yapılanmaları bunun yanısıra  ai-
ledeki sorumlulukları düşünüldüğünde, birden fazla rol üstlendiği (evde yardımcı, kardeşinin bakımını 
üstlenici, öğrenci vb.) açıkça görülmektedir. Çiğdem K.’nın bu rollerinin azalması için ailenin ekonomik 
olarak desteklenmesi yanında, çocukların bakım ihtiyacına dönük bir hizmet alması da gereklidir. Aile-
nin sosyal destek çevresi (akrabaları) bu bakımı karşılayacak güç ve ilgiye sahip değildir.

Çiğdem K.’nın  okulla ilişkisinin en kısa zamanda tekrar kurulması gereklidir. Yaşadığı sorunlarla ilgili 
okul desteği çok önemlidir. Sınıf öğretmeni ve okul rehber öğretmeni bu konuda çok önemli toplumsal 
kaynaklardır.

 İntihar girişimi önemli bir sorundur ve bu davranışın raporda ayrıntılarıyla verilen Çiğdem K.’nın  karşı-
lanamayan ihtiyaçlarına işaret ettiği düşünülmektedir. Bu ihtiyaçlar, çocuk ve ailesinin psiko-sosyal ve 
ekonomik yönden desteklenmesini gerektirmektedir. 

Çiğdem K.’nın  Ahmet Y tarafından istismar edilmesi ve sonrasında yaşanılanlar, Çiğdem K. ve ailesinin 
psikolojik ihtiyaçlarına ilişkin profesyonel bir destek ihtiyacını düşündürmektedir. İstismar olayından 
sonra Çiğdem K.’nın  ve ailesinin oturulan mahallede etiketlenişi, üzerinde durulması gereken başka bir 
sorundur. Bu konuda başka bir mahalleye taşınma seçeneği düşünülebilir.

Anne ve baba arasındaki ilişkinin sağlıklı olmadığı düşünülmektedir. Bu ilişkinin, çocuklar üzerinde 
olumsuz etkileri olacağı açıktır. Çiftin bu konuda profesyonel bir yardım alması önemlidir. 

Babanın alkol sorunu olduğu düşünülmektedir. Ailede sağlıklı ilişkinin kurulması ve sürdürülmesi için bu 
soruna ilişkin profesyonel bir destek alması bir başka gerekliliktir.

Fahri  K. ailede yaşanılan tüm süreçten olumsuz etkilenen ve dolayısıyla duygusal, sosyal ve davranışsal 
olarak risk altında olduğu düşünülen bir başka üyedir. Fahri K.’nın yaşamında ablasının çok önemli bir 
yeri olduğu görülmektedir. Fahri K.  ablası okula gittiğinde evde zaman zaman tek başına kalabilmekte-
dir. Bu da onun açısından bir başka ihmal ve riski düşündürmektedir.
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MÜDAHALE PLANI 

Çocuğun davranış ve tutumlarının; daha çok ailenin sosyo-entelektüel düzeyleri, yetiştiği kültürel ve 
çevresel ortam, ekonomik durum gibi unsurların etkisiyle oluştuğu görülmektedir. Bunların olumsuz 
olması çocuğun/çocukların gelişimini ve yetiştirilmesini olumsuz etkilemektedir.  Aile kurumu, bireyin 
beslenme, bakım,  korunma, eğitilme gibi temel gereksinimleri karşılamanın yanı sıra kişilik gelişimi, 
oluşumu ve davranışları açısından şekillendirmekte ve toplumsal uyuma yardımcı olmaktadır. 

Çiğdem  K.’nın  adli süreçlerle birlikte düzenli bir yaşam biçimini sürdürdüğü, geleceğine yön verecek 
eğitim alma isteği ve gayreti gösterdiği, sorumluluk alabildiği ve sorumlu davranışlar geliştirebildiği, 
kimlik oluşumunun olumlu görüldüğü (yaptıklarıyla yüzleşme, pişmanlık ve davranışlarının sorumlulu-
ğunu alma istek ve gayreti), davranışlarına rehber olacak bir değerler takımı ve etik sistem oluşturmaya 
çalıştığı, yaşadıklarının sonrasında olumlu bir gelişim ve değişim gösterdiği, bulunduğu ortamlara ve 
arkadaşlarına dikkat ettiği  görülmekle birlikte; intihar girişimi, hayata ve bedenine yönelik olumsuz 
algıları ve yaşam süreçleri dikkate alındığında psikiyatrik analiz ve değerlendirmeden geçmesi gerektiği 
kanaati edinilmiştir.

Yukarıda açıklanan bilgiler ve değerlendirmeler ışığında; ceza uygulanması halinde tüm bu hususların  
takdiri ile;  

Verilecek cezanın hükmün açıklanmasının ertelenmesi  kapsamına girmesi  ve/veya koruyucu ve des-
tekleyici tedbir uygulanması halinde; geleceğe ümitle  bakabilmesine, yaşamının sağlıklı ve üretken bir 
birey olarak sürdürebilmesine olanak sağlamak amacıyla   “Velisine tesliminin” 

5395 Sayılı yasanın 5. Maddesi uyarınca çocuğun ebeveynlerine çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara 
da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik olarak Danışmanlık 
Tedbirinin, 

Ailede yaşanan çift sorunları, babanın alkol kullanımı ve aile içi duygusal atmosferin, çocukların duygusal 
durumuna etkileri göz önünde bulundurularak, aileye müdahale ile; babanın  Üniversite Hastanesinin 
madde kullanımına yönelik tıbbi kontrolden geçerek  tedavi olması, ASPB durumla ilgili bilgilendirilerek  
risk gösteren aile üyelerine yönelik koruyucu ve destekleyici hizmet politikalarından yararlandırılmaları, 

Çiğdem K.’nın fiziksel gelişimi ve genel sağlık durumunun analizden geçmesi ve bununla birlikte yapılan 
değerlendirme sonucunda  Çiğdem K.’nın suça sürüklenmesinde önemli etkenlerin temelde; çocuğun 
düşük benlik algısı, yaşıtlarına nazaran fiziksel açıdan farklılığı, aile içi iletişim ve ilişki sorunları, aile 
içi rol dağılımı, okul yaşamının sona ermesi, yetersiz denetim-gözetim ve duygusal gereksinimlerinin 
karşılanmaması, yetersiz rol modelleri ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Çiğdem K.’nın  suç davranışı 
sonucunda yaşanan olayların onda yaratacağı olumsuz etkileri gidermek, toplumda sağlıklı bir biçimde 
tekrar yerini almasını sağlamak için; yaşadıkları yere en yakın olan ve ulaşılabilirliği daha yüksek olan 
…. üniversite  hastanesinin çocuk ve ergen psikiyatri kliniğinden analizden geçmesi ve tedavi görmesi, 
bulunmadığı takdirde yetişkin psikiyatri kliniğinden yararlandırılması, ve/veya devlet hastanesi kapsa-
mında çocuk ve ergen psikiyatri kliniğinde Psikiyatrik  bir yardım alması amacıyla  5395 Sayılı yasanın 5. 
Maddesi uyarınca Sağlık Tedbirinin 

Anayasal hakkı olan temel eğitimi alabilmesine olanak sağlanması ve 5395 Sayılı yasanın 5. Maddesi ge-
leceğine yönelik umut ve motivasyon sağlayabilmesi üretken bir birey olabilmesi için eğitimine devam 
etmesi amacıyla Eğitim Tedbirinin,

Toplumsal kural ve değerlere uygun kimlik kazanmasına yardımcı ve bu sürecin takibi; kendisini, kuv-
vetli ve zayıf yönlerini tanıması, sosyal ve psikolojik gelişiminde sorunlarını çözebilmesi, davranışlarını 
denetlemede iç kontrol gücü kazanması, bünyesinde meydana gelen fiziksel psikolojik değişiklikler ile 
çevrelerinde meydana gelen sosyal değişiklikleri anlayabilmesi ve bu değişikliklere uyum sağlayabil-
mesi, toplumsal kural ve değerlere uygun davranmasına yardımcı olmak amacıyla  ASPB’den denetim 
uzmanı  ve denetimli serbestlik sisteminden yararlandırılabilmesi  uygun olacağı, 
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Yukarıda önerilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin çocuğun yararı doğrultusunda işleyişini ve çocu-
ğun ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlarının karşılanabilmesi açısından düzenlemelerin yapılabilmesi için, 
ASPB tarafından da takip edilerek durumun mahkemeye raporlarla bildirilmesinin uygun olacağı kana-
ati edinilmiştir.

Durum bilgilerinize arz olunur.  Tarih 

Sosyal Çalışma Görevlisi

Deniz Başer

Sicil no

İmza

Açıklama

Bu SİR, “Çocuklar için Adalet Projesi” kapsamında çocuk adalet sistemi çalışanlarına yönelik oluştu-
rulan vaka temelli eğitim programının “yapılandırılmamış vaka çalışması”nda yer alan bilgiler temel 
alınarak oluşturulmuştur. SİR, Ç.K.’nin istismarı sonucunda yaşanan olaylarla ilgili istismarcı kişiye dö-
nük suç olarak isnat edinilen davranışı nedeniyle hazırlanmıştır. Unutulmamalıdır ki her çocuk için SİR 
hazırlamak bir zorunluluktur. SİR’in çocuğun ve çevresinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde asgari 
standartlar dikkate alınarak hazırlanması gerekir. Konuyla ilgili literatür ve uygulamalar özellikle çocuk-
larla ilgili basit suçlar söz konusu olduğunda SİR’in bu örnekte görüldüğü gibi “kapsamlı” hazırlanma-
yabileceğine dikkat çekmektedir. Çünkü SİR hazırlama süreci, çocuk ve çevresi hakkında kapsamlı bilgi 
toplama, analiz etme ve yorumlamayı gerektirir. Basit suçlarda böyle bir süreç çocuğun etiketlenmesi-
ne, davranışla ilgili kendini sorumlu tutmasına, suçlamasına ve örselenmesine neden olabilir. Dolayısıy-
la burada dikkat edilecek konu suç davranışına neden olabilecek faktörleri iyi bir biçimde görebilmek 
ve değerlendirmektir. 

Yukarıda da ifade edilen SİR’in “kapsam”ı ve “uzunluğu” ile ilgili yapılan tartışma dikkate alındığında, 
Ç.K. hakkında hazırlanan SİR örneğinin çok kapsamlı ve uzun olmaması beklenirdi.  Ancak SİR örneği, 
büyük ölçüde Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları için Vaka Temelli Eğitim programı kapsamında hazırlanan 
yapılandırılmamış vaka çalışmasına dayandırılmış olduğundan model SİR formatının gereklerine uygun 
olarak eğitim materyali olarak hazırlanmıştır.  Uygulayıcıların, SİR örneğini bu açıklamalar ışığında de-
ğerlendirmesi ve kullanması beklenmektedir.
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