
‐ Dosyayı �ncelemel�, 
‐ Çocuğun gel�ş�m�ne uygun şek�lde hakları, süreç ve dosyayla �lg�l� çocuğa
b�lg� vermel�, 
‐ Çocuğun adl� süreçtek� �ht�yaçlarını gözetmel�, 
‐ İk�nc�l mağdur�yete neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınmalı, 
‐ Çocuğun korunma �ht�yacının veya ş�ddet tehl�kes�n�n varlığı hal�nde ÇKK
ve 6284 S. Kanun uyarınca gec�kmeks�z�n gerekl� tedb�rler� talep etmel�, 
‐ S�stemdek� d�ğer uzmanlar �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde çalışmalı, 
‐ Etk�l� hukuk� yardımda bulunma yükümlülüğünü unutmamalıdır. 

*Zorunlu müdaf� ve vek�l�n görev�, soruşturma evres�nde KYODK
kes�nleşmes�, yetk�s�zl�k, görevs�zl�k veya �dd�anamen�n kabulü kararına
kadar devam eder. K�ş�n�n kend�ne b�r vek�l ya da müdaf� seçmes� hal�nde
sona erer. CMK görevlend�rmeler�n�n kapsamı, sadece �fade �şlem�ne
katılmakla sınırlı değ�ld�r. 

Soruşturma Evresinde Çocuklarla İlgili Dosyalara Atanan Avukatlar:
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Suça sürüklenen çocuklarla ilgili soruşturmalarda dikkat 
edilmesi gerekenler: 

‐ Soruşturma �şlemler� çocuk büroda görevl� çocuk savcıları tarafından               
b�zzat yapılmalıdır. Kolluk tarafından �fade alma vb. soruşturma �şlemler�
yapılamaz.
‐ Çocuğun �fades�n�n alınması vb. �şlemler müdaf� eşl�ğ�nde yapılab�l�r. 
‐ Görevl� kolluk, çocuk şubelerd�r. 
‐ İfade ve d�ğer �şlemler sırasında çocuğun yanında uzman bulundurulab�l�r.
İfade �şlem� �ç�n adl� görüşme odaları kullanılab�l�r. 
‐ Çocuklara kelepçe g�b� aletler takılamaz. 



‐ Özgürlüğünden yoksun bırakıcı tedb�rler son çare olarak en kısa süreyle
uygulanmalı, alternat�f tedb�rler terc�h ed�lmel�, bu kararlarda yaş
küçüklüğü d�kkate alınmalı, ölçülülük �lkes� gözet�lmel�, �t�razlar sırasında
çocuklara özgü hükümler vurgulanmalıdır. 
‐ Özgürlüğünden alıkonulan çocuklar yet�şk�nlerden ayrı yerlerde
tutulmalıdır. Çocukların yararına aykırı olmadığı takd�rde kollukta geçen
sürede yanlarında yakınlarından b�r�n�n devamlı olarak bulunmasına �mkân
sağlanmalıdır. 
‐ Çocuklar �ç�n sosyal �nceleme raporu talep ed�lmel�, bu raporların hukuka
uygunluğu denetlenmel�d�r. Raporda yer alan tesp�tler, savunma ve
taleplerde d�kkate alınmalıdır. 
‐ 12-15 yaş grubunda çocukların ceza sorumluluğunun değerlend�r�lmes� �ç�n
sosyal �nceleme raporu ve adl� ps�k�yatr�k rapor alınmalıdır. 
‐ 12 yaş altı çocuklar k�ml�k tesp�t�nden sonra serbest bırakılmalı ancak
çocuğun �ht�yaç duyduğu tedb�rler talep ed�lmel�d�r. 
‐ Soruşturma aşamasında serbest bırakılan çocuklar, tesl�m ed�leb�lecekler�
k�mseler bulunamaz ya da çocuğu suça azmett�rd�kler�nden veya �st�smar
ett�kler�nden şüphelen�l�rse bu k�ş�lere tesl�m ed�lemez. Cumhur�yet
savcısının tal�matı �le kuruma yerleşt�r�l�r. 
‐ Korunma �ht�yacı olan çocuklar hakkında ÇKK’de düzenlenen koruyucu ve
destekley�c� tedb�rler�n uygulanması talep ed�lmel�d�r. 
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Mağdur çocuklarla ilgili soruşturmalarda dikkat edilmesi gerekenler: 

‐ Cumhur�yet savcısı veya hâk�m tarafından �fade ve beyanının özel ortamda
alınması gerekt�ğ� ya da şüphel� veya sanık �le yüz yüze gelmes�nde sakınca
bulunduğu değerlend�r�len çocukların �fade ve beyanları, adl� görüşme
odasında uzmanlar aracılığıyla alınab�l�r. 
‐ Çocukların kend�ler�n� �fade etmes�n�n önünde engel olan durumlarda veya
�hmal, �st�smar ve ş�ddet �çeren suçlara �l�şk�n soruşturmalarda çocukların
�fadeler�n�n adl� görüşme odalarında alınması talep ed�lmel�d�r. 
‐ N�tel�kl� c�nsel �st�smar suçunda, çocukların �fades� Cumhur�yet savcısının
nezaret�nde Çocuk İzlem Merkez�nde uzmanlar aracılığıyla alınır. 
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‐Çocukların maruz kaldığı c�nsel suçların etk�l� b�r şek�lde
soruşturulab�lmes� ve çocukların kend�ler�n� �fade etmeler�n�n önündek�
engeller�n kaldırılab�lmes� �ç�n �fadeler�n�n öncel�kle ÇİM’de kabul
ed�lmemes� hal�nde AGO’da alınması talep ed�lmel�d�r. 
‐ Çocuğun maruz kaldığı eyleme �l�şk�n del�ller�n toplanması �ç�n
gec�kmeks�z�n talepte bulunulmalıdır. 
‐ Mağdur çocukların �fadeler� sırasında ses ve görüntü kaydı alınması
zorunludur. 
‐ Mağdur çocukların �fadeler� sırasında yanlarında uzman bulundurulması
zorunludur. 
‐ Suça maruz kalan çocuklarla �lg�l� �şlemler kolluğun çocuk b�r�m�nde
yapılır. 
‐ Çocuk hakkında 6284 S. Kanundak� önley�c� tedb�rler gec�kmes�nde sakınca
bulunan hallerde kolluk am�r� tarafından alınab�l�r. Koruyucu ve önley�c�
tedb�rler, Cumhur�yet savcısı tarafından A�le Mahkemes�nden talep
ed�leb�l�r. Tedb�rlerle b�rl�kte k�ml�k ve adres b�lg�ler�n�n resm� kayıtlarda
g�zl� tutulması da talep ed�leb�l�r. 
‐ Korunma �ht�yacı olan çocuklar hakkında ÇKK’de düzenlenen koruyucu ve
destekley�c� tedb�rler�n uygulanması talep ed�lmel�d�r. 
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Suça sürüklenen ve suça maruz kalan çocukların: 

Yüksek yararları esas alınmalı, 
‐ Katılım hakları gözet�lmel�, 
‐ Mahrem�yetler�ne saygı göster�lmel�, 
‐ Ş�ddetten korunarak güvenl�kler� tem�n ed�lmel�, 
‐ Kurum bakımı ve özgürlükten yoksun bırakıcı tüm tedb�rler son çare olarak
uygulanmalı, 
‐ Ayrımcılıktan korunmaları sağlanmalıdır. 
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