
Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Gö rev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun 

(Resmi Gazete ile yayımı • 21.11.1979 Sayı: 16816) 
Kanun No. Kabul Tarihi : 

2253 7 . 11 . 1979 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Mahkemelerin Kuruluşu : 

MADDE 1. — Her 11 ve aslîye mahkemesi teşkilatı bulunan her ilçede bir çocuk mahkemesi {kurulur. 
İllerde kurulan çocuk mahkemeleri Ur Başkan ve likli üyeden teşekkül eder. İlçe ve merkez (ilçelerdeki çocuk 
mahkemelerinde ise bir hâkim bulunur. 

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla çocuk mahkemesi kurulabilir. 

İl merkezlerindeki çocuk mıahkemelerü, ağır ceza mahkemesi; İçe ve merkez (ilçelerdeki çocuk mahke
meleri asliye ceza mahkemesi derecesindedir. 

İl ve ijlçe çocuk fflahkemelerfnde görev yapacak hâkimler Yüksek Hâkimler Kurulu tarafından doğru
dan doğruya bu mahkemelere atanabilecekleri gibi, Üş ve kadro imkanları nazara alınarak, görcvlli olduk
ları mahaldeki çocuk ımlahkemeleri mezdtndıe yetki ile de görevlendirilebifirler. 

Çocuk Mahkemeleri Başkan ve Üyeleriyle Çocuk Mahkemesi Hâkiminin Nitelikleri. 

MADDE 2. — Çocuk mahkemeleri başkan ve üye faniyle çocuk mahkemesi hâkiminin nitelikleri şunJardır: 

1. İllerdeki çocuk mahkemeli başkan ve üyelerinin, 
a) Daha önce <?lçe Veya merkez üç/efende çocuk mahkemelerinde görev yapmış olmaları, 
b) 30 yaşım bitişmiş bulunmaları ve çocuk sahibi olmaları gerekidir. 

2. İlçe ve merkez ilçelerdeki çocuk mahkemesi hâkimi erenin hâkim veya hâkim yardımcısı olması 
ve tercihan çocuk sahübi bulunmaları yetenidir. 

3. İllerdeki çocuk mahkemesinde görev yapacak başkan ve üyeterSn kadro imkânları elverdiği oranda 
ayrı cinsiyetten olmaları Yüksek Hâkimler Kurulunca sağlanır. 

Başkan, Üye ve Hâkimlerin Görev Yapamamaları Hali : 

MADDE 3. — Çocuk Mahkemesi Başkan ve üyeleriyle çocuk mahkemesi hâkimlerinin hukuki veya fi
i l sebeplerle görev yapamamaları halinde, bu mahkemede görev yapacak Başkan, üye ve hükümler Yüksek 
Hâkimler Kurulunca önceden beBi edilir. 

Savcılık Teşkilâtı • 

MADDE 4. — Bu Kanuna göre savcılık görevi, çocuk mahkemelerinin bulunduğu yerdeki Cumhuri
yet Savcısı veya görevlendireceği yardımcıları tarafından yerine getiriffir. 

Temyiz Mercii • 

MADDE 5. — Çocuk mahkemeieıindleıı verilen hükümlerin, Yargıtay Ceza dairelerinden hangileri ta
rafından müstemirren tetkik edileceği Yargıtay Başkanlar Kurulunca tayin olunur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Çocuk Majıkeımelerinliln Görev ve Yetkileri 

Çocuk Mahkemelerinin Görevi : 

MADDE 6. — Çocuk mahkemelerinin görevler* şunlardır : 
15 yaşım bitirmeyen küçükler tarafından işlemen genöl mahkemelerin görevlinle giren ağır cezalı suçlar» 

Eşkin davalar Ölendeki çocuk mahkemelerinde; bumun dışımda kala» suçlara ilişkin davalar iîçe ve merkez 
ilçe çocuk mahkemelerinde görülür. 

Olağanüstü haller, Sıkııyönıetilııı ve savaş hıal l e asker1! mahkemelerin görevlerine gören suçlar ile Anaya
sanın 136 ncı maddesinlin ikinci paragrafında sayılan, aıçîara ilişkin hükümler saklıdır. 

Çocuk mahkemeleri bu Kanunda yazıl tedbirleri alw ve kanunla verilen dliğer gönevferti yapar. 

Çocuk Mahkemelerinin Yargı Çevresi : 

MADDE 7. — ilerdeki çocuk mahkemelerinin yargı çevresi 'H hududu file; lilçe ve merkez lilçelcrdetkji ço
cuk mıshkemefleıiiniin yargı çevresli ise, üçe huduttan ile sınırlıdır. 

Tedbirlerde Yetki : 

MADDE 8. — 10 ncu maddede yazılı tedbirler suçun işlendiği yer maiıkemesittce alınabileceği gibi kü
çüğün menfaatleri bakımından ailesinin veya birlikte yaşadığı kimselerin bulunduğu yer mahkemelerince dle 
alınabilir. 

Suçların Birlikte İşlenmesi Hali : 

MADDE 9. — Bu Kanunda yazılı suçlar büyüklerle birlikte işlendiği takdirde hazırlık soruşturması sıra
sında evrak tefrik olunur; soruşturma ve kovuşturma ayrı ayn yürütülür. 

Bu halde, çocuk malhkemeîea-li küçükler hakkımda gerekli tedbirleri uygulamakla beraber lüzum gördüğü 
takdirde küçükler hakkındaki yargıSamayı genel mahkemedieki davanın sonucuna kadar bekletebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tedbirler, Ceaîafar ve Bunlarım Uygulanması 

Küçüklere Uygulanacak Tedbirler : 

MADDE 10. — Küçükler hakkında aşağıda yazılı tedbirler uygulanır. 

1. Veliye, vasiye veya bakıp gözetmeyi üzerime alan akrabadan birine teslim, 
2. Bakıp gözetmeyi üzerime alan güvenıiJir bir afifle yanına yerleştirme, 
3. Bu maksatla kurulmuş çocuk bakımı ve yetiştirme yurtlarıma veya benzeri resmi yahut özel kuraımla-

ra yerleştirme, 
4. Genel ve katma bütçeîi d'alireüer, tmiatoaıMi lidareler, bankalar, İktisadi Devlet Teşekkıüffleri ve bunlarımı 

ortaklıkları tarafından kurulmuş fabrika, müessese veya ziraat işletmeleri veya benzeri teşekküllerle işyerleri
ne yahut meslek sahibi bâr usta yanına yerleştirme, 

5. Resmi veya özel bir hastaneye veya tedlavli evine yahut eğilimi güç çocuklarla mahsus kurumlara yter-
îeştirme. . ' 

11 Yaşını Bitirmemiş Küçükler Hakkında Tedbir Uy gulaması : 

' MADDE 11. — Fiili işlediği zaman 11 yaşım bitirmemiş olanlar hakkında kovuşturma yapılamaz Ve ee-
za verilemez. 
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Ancak, fiil kanunen bir seneden ziyade hapis ceza sim veya daha ağır bîr cezaiyi müstelziînı lise haklarında 
10 ncu maddede yaızıiîı tedbirlerden bM uygulanır. 

11 yaşını bitirmemiş küçükler hakkında, veli veya va sli yahut bskmakla yükümlü kimseler tarafından yeterli 
tedlbCır abraması halinde, mahkemece diğer tedbirler uygulanmayabilir. 

15 Yaşını Doldurmayan Küçükler Hakkındaki Tedbir ve Cezalar : 

MADDE İZ — Pîli imlediği zaman 11 yaşımı 'bitirmiş olup da, 15 yaşını doklurmaıııış olan küçükler hak
kımda 20 ndi maddeye göre yapılan İnceleme, ceza tertibini gerelktJranıiyorsa mahkemece 10 nıcu maddede ya
zıla tedbirlerden biri uygulanabilir. 

Aksi hadde İlıklarında aşağıda yazdı ceza tayin olunur. 
i* İdam cezası yerine 15 senle ve müebbet ağır ha pis cezaisi yerine 10 seneden aşağı ohııamıaik üzere hapiıs 

cezası verilir. 
2. Diğer cezalar yarıya indirtilir. Ağır hapis cezalın hapse çevrilir. Ancak, bu fıkranın tatbiki suretiyle 

hükmoîunacalk cezalar her fiil için 7 seneden fazla olamaz. 
3. Kamu hizmetlerinden yasaklılık ve geneli güven ii'k gözetimi alltınıa alınmak cezaları uygulanmaz. 

Bu hüfeürı̂ îüliikier tekerrüre esas oîamaz. İçtima halinde Türk Ceza Kanunumun genel hükıümleri uygıfe-
mrj 

Fiilî işlediği zaman 15 yaşını bitirmeyen sağır - dil sizler hakkımda kovuşturma yapılamaz, bunlar hakkında 
10 ncu maddede yazılı tedbirlerden bitli uygulanır. 

Tedavi Kurumlarına Yerleştirme : 

MADDE 13. — 20 mel maddeye göre yapılan araş turama sonunda fili işlediği zaman şuurunun veya ha
rekâtımın serbestisini tamamen kaldıracak surette akıl hastalığıma müptela olduğu anlaşılan küçüğün, mahkeme* 
ce resmli veya özel bîr hastaneye yerfcştMhnesine karar verilir. 

Resmli veya özel ibîr hastaneye yerleştW!en küçük, yer IcştMldL'ği müessesenin sağlık kurulunca iyileştiğime ddir 
verilecek rapor üzerem© çocuk mahkemesince 'Serbest t>srakıhr. 

Bu husustaM rapor ve kararda hastalığın ve suçun mahiyeti gözönünde tutularak kamu güvenlîiği bakı
mımdan, küçüğün Muini kontrol ve muayeneye taıbi tutulup tutulmayacağı, tutuSacaksa müddet ve fasılası da 
gösterilir. 

Tıbbi kontrol ve 'muayene çocuk mahkemesinin bulunduğu yer Cumhuriyet Savcılığınca Ikarar ve raporda 
gösterilen müddet ve fasılalarla küçüklerin bulunduğu mahdîde, yoksa en yakın salahiyetli mütehassısı olan 
bir hastane sağlık kuruluna scvkcdilmelcri suretiyle temin oiıınur. 

Bu tJbbi ımuayenıe sonuçları gerektiriyorsa; küçük, Çocuk Mahkemesi kararıyla yine resmi veya özel bir 
'hastaneye yerleştirilir. 

Korunmaya Muhtaç Küçükler Hakkında Tedbîr Uygulaması • 

MADDE 14. — Veli, vasi, bakmakla mükellef olan kimse veya Cumhuriyet 'Savcılığınım talebi üzerinle; 
beden, ruh ve ahlak gelişmeleri veya şahsi güvenlikleri toMIkede oJan yahot ebeveynine karşı vahim bir itaat-
ısMükte [bulunan küçükler hakkında, küçüğün bulunduğu yer ilçe ve merkez ilçe çocuk mahkemelerince 10 ncu 
maddede yazıh tedbirlerden biri uygulanır. 

Diğer kanunlara göre de, küçükler hakkında koruma tedbiri ittihazı ilçe ve merkez ilçelerdeki çocuk mah
kemelerine aittir. 

Tedbirlerin Müddeti : 

MADDE 15. — Küçükler hakkımda uygulanan ted birler en geç 15 yaşını ükmal etmeleriyle sona erer. 
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Tedbir Uygulanmaması : 

MADDE 16, — Hüküm zamanı 15 yaşını ihmal et ımş bulunanlar hakkında tedbir uygulanmaz. 

Tedbirlerin Değiştirilmesi veya Kaldırılması : 

MADDE 17. — Gözetici, veli, vasi, bakıp gözetmeği üzerine alan kimse veya 'Chırnhuriiyet Savcılığı ffie 10 ncu 
maddede yasalı teşekkül veya kurumların yetklilileri tara fundan yapılan müracaat üzerine veya resen çocuk mah
kemesi küçük hakkında uygulanan tedlbir yerine 'bir diğerini uygulamaya veya büsbütün kaldırmaya yetkili
dir. 

Uygulanan bîr tedbirin değiştirilmesine, bu tedibine hükmeden mahkeme yetkilidir. Acele hallerde küçü
ğüm bulunduğu yerdeki çocuk mahkemesince de geçici tedlbir alınabilir. Bu takdirde durum ilk tedbiri alan 
amahkeımeye bidülilir. İca beden tedbîre veya tedbirin de ğiştirilmıesine bu mahkemece hüknıolunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri 

Soruşturma ve Kovuşturma Usulü • 

MADDE 18. — Bu kanunda hiükiim bulunmayan hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kamunu hükümleri 
uygulanır. 

Soruşturma : 

MADDE 19. — Küçüklerin işîedıîkleri suçlarda ta zırlık soruşturması C .Savcısı veya görevlendireceği yar
dımcıları tarafından bizzat yapılır. 

Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmesi küçük hakkında tedlbir uygulanmasına manii de
ğildir. 

Küçükler tarafımdan işlenen suçlarda Mk Soruşturma yapılmaz. 

Ceza veya Tedbir Uygulanmasından Önce Yapılacak İnceleme : 

MADDE 20. — Bu kanunda gösterilen ceza veya ted birlerin uygulanmasından önce gereklirse küçüğün; 

a) Affle, terbiye ve okul durumu, gidişatı, üçünde yetiştiği ve bulunduğu şartlar veya bunlar gjîbi gerekli 
görülen sair hususlar, çocuk mahkemeleri nezdinde gö revtadMlmiş olan sosyal hizmet uzmanları veya yar
dımcıları marifetiyle araştırılır. Ancak, çocuk mahkemeleri nezdinde görevlendirilmiş olan bu hizmetlilerin iş 
durumlarının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında herhangi 'bir engel mevcut bu
lunması halinde çocuk mahkemeleri bu araştırmanın yapılması İçin resmi veya öze] kurum ve teşekküllerde ça
lışan sosyal hizmet uzmanları veya ıbu araştırmayı yapabilecekleri kanısına vardan kimseleri görevlendirebi
lirler. 

b) îşîedliği suçun anlam ve sonuçlarım kavrayabil me yönünden bedeni, akli ve ruhi durumu mütehassıs 
kimselere tespit ettirilir. ' 

Yukarıdaki bentler gereğince yapılan araştırma ve in çetenle sonucu, gerektirirse, küçüğün hür müşahede mer
kezinde müşahede altına alınmasına da karar verileblir. 

Geçici Tedbirler : * / 

MADDE 21. — 'Cumhuriyet savcısı veya görevlen direceği yardımcı soruşturmayı yaparken gerekil gör
düğü takdirde küçük hakkında 10 ncu maddede gösterilen tedbirlerden birinin geçidi olarak uygulanmasını 
çocuk mahkemesinden talep edebilir^ 
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Adlî Görev : 

MADDE 22. — 20 udi maddeye göre yapılan araştırma ve İMceieanıe ısobebiyle kanun tarafımdan kendileri
ne verOen veya kanım dairesinde kendilerinden istemi len çocuk mahkemelerine müteallik vaızîfe re işlerde 
suiistimal veyahut ihmal ve terahi gösteren Devlet me murCan ie çocuk mahkemesinin yazılı istek ve emirlferlîınli 
yapmakta suiistimal veya ihmaffieıli gömülen zabıta amir ve nıeııııurlan hakkımla Cumlhuriyet Savcılığınca doğ
rudan doğruya' kovuşturma yapılır. ( 

Vali ve kaymakanıiasr hakkında Memurin Muhakcmatı Haikkıınidaki Kainim hükümleri sdkfhdır. 

Şahsi Davada Usul : 

MADDE 23. — Küçüklerim işledikleri suçlardan do layı aleyhlerine şalisi dava açılamaz. 

Şikâyetin Geri Alınmast : 

MADDE 24. — Kovuşturma yapılabilmesi dava ve ya şikâyete bağîı suçlarda, suçtan zarar gören kimsenin 
vazgeçmesi kamu davasını düşürmez. Ancak, yargılama sonumda suçun Sabit olması halinde ceza uygıllan-
ıroaz. Bu had 10 ucu maddede yazılı tedlbirlerdten bîrinin uygulanmasına mani değîMir.ı 

Duruşmanın Gizliliği ve Yeri : 

MADDE 25. — Küçükleıtin duruşması mutlaka giz \ olur. Hüküm dahi gizi' tefhim olunur. 
Mahkememin izniyle yargılamanın her safhasında kü çiiğıin müdafii, velisi, vasisi, sosyal hizmet alanlarında 

faaliyet gösteren resmi veya gönüllü kuruluşların teni si IcJler), sosyal hizmet uzmaııOan, sosyal yarduncıları ile 
küçüklerin gözetimi ile görevli resmi veya gönüllü gözetim delegeleri hazır bulunabilirler. ^ 

Duruşmada 'hazır bulunan küçük, menfaati gerektir ligi takdliırde duruşma salonundan çıkarılabileceği gSM, 
sorgusu yapılmış olan küçüğün duruşmada hazır bulundurulmasına da lüzum görülmeyebilir. Bu takdirde kü
çüğün müdafii duruşmada hazır bulımahîlir. 

Küçüklerin işledikleri suçlara ilişkin davaların dm ruşmalsı genel mahkemelerin bulunduğu bina içimde ve
ya dışında bu amaçla tahsis edilen yerlerde yapılır. 

Uygulanmayacak Usul : 
MADDE 26. — Küçükler tarafından işlenen suçların soruşturma ve kovuştutnıasınıdla 3005 saydı meşhut suç

lar muhakeme usulü hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmaz. 

İtiraz Mercii : 
MADDE 27. — İlçe ve merkez ilçedeki çocuk inalı kemelerMn kararlarına karşı İtirazı inceleyecek mercii 

IÜ çocuk mahkemesi, ildeki çocuk (mahkemesinin kararı ita karşı itiraz mercii ise en yakın il çocuk mahkemesi
dir. 

Temyiz ' 

MADDE 28. — Çocuk nıalıkemclerince verilen İka narlar aleyhine ancak esas hükümle birlikte temiyiz yo
luna başvurulabilir. 

Yargıtaya başvurmak için para depo edilmez. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Gözetim ve Gözetim Delegeleri 

Gözetim : 
MADDE 29. — İşlediği suçtan dolayı hakkında 10 ncu maddede yazın tedbir uygulanmış veya hiikmedil-

rnliş cezası ertelenmiş olan küçüğün 3 yıla kadar gözetimi altıındia bulundurulmaısına karar verilebilir. Bu takdirde 
küçüğe, vel.lye, vasiye veya bakıp gözetmeyi üzerine alan kimseye gözetim tedbirimin gayesi ve gerektirdiği 
yükümlülükler haber verilir. 
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Gözetimin nie şekilde yapılacağı ve bu işlerde çaîsşturıöan fcimseierin görevleri ile Çocuk EğMhn, Islah 
ve İnfaz İşleri Genel Müdürlüğünün çalışma şekil ve usulleri Adalet Bakanlığınca düzenlenecek bir yönet-
nıeJîikîe tespit olunur. 

Gözetim süresi kararda gösterilir. 
Şartlı ertelemıe halinde gözetim en az deneme diev resi sonuna kadar devam eder. 

Gözetim Delegeleri : 

MADDE 30. — Küçüklerin gözetimi çocuk malike metali ııezdiııe atanmış bulunan gözetim delegeleri ta
raf nidan yapılır. 

İcabı halimde çocuk mahkemesince, Ibu hfamctJn ya pıînıası için resmli veya özlel kurum ve teşekküllerde ça
lışan «sosyal hizmet uzmanları, sosyal yardımcılar veya bu hCzmiötleri yapatMîecekleri kanısına varılman, çocuk 
sorunlarıma karşı iBgi duyan ve çocuk terbiyesi», yetiştiril mesi işlerimde hjGgisi bulunan kimseler de görevlendiri
lebilirler. 

Sosyal hizmet konularında faalyet gösteren resmi ve ya gönüllü kurumlar, gözeticilik yapabilecek kimselerin 
'bir listesini her yılbaşı mahkemeye verirler. Hayırsever dl."ğeîr Mnııseîer de (mahkemeye başvurabilir. Mahkeme 
bunların ahlâki ve içtimai durumlarını inceledikten son ra seçtiği kfımselerin İsimlerini listeye kaydeder. 

Çocuk mahkıemesli her zaman yukarıda yazdı kurum ve derneklerden aday göstermelerimi isteyebilir. 

Gözetim Delegelerinin Görevleri : 

MADDE 31. — Gözetim delegeleri, gözetimlerline verliîen küçüklerin temaviilleriııli ve gidişatını devamlı 
alarak gözetirler; gerekli gördükferj takdirde vel, vasi veya salSr kimse veya kurumlardan her türlü ıbügiletri 
toplar ve keyfiyeti bir raporla çocuk mahkemesine bildirirler. 

Gözetime tabi küçüğün, temayülleri ve gidişatı hakkında gerektiğinde ve herhalde, İd ayda bir rapor ve
rilir. 

Gözetim delegeleri, gözetime engel teşkil eden durumlar ortaya çıktığı takdirde derhal çocuk mahkeme-
sine biM'rmeJk suretiyle önlenmesini isterler. 

Soryal Hizmet Uzmanları : 

MADDE 32. — Bu Kanunun 20 nci maddesinin (a) bendinde yazılı sosyal araştırma ve 29 nıcu maddesinde 
yazılı gözetimi yapmak üzere Adalet Bakanlığımca her çocuk mahkemesi nezdine yeteri kadar sosyal hizmet 
uzmanı atanır^ 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Küçüğün Giderleri : 

MADDE 33. — Bir aile yanma veya paralı özel Wı kurum veya 'benzeri teşekküllere yerleştirilen kü
çüğün giderleri Devletçe ödenir. Ödenecek bu meblağ çocuk mahkemelerince ittihaz olunacak bir kararla 
tespit ediüir. 

Medeni Kanun hükümleri gereğince bakmakla yükümlü oüauı kimsenin, küçüğün giderlerM karşılamaya 
imali durumu müsait olması halinde, Devletçe ödenen meblağın tahsilli için ilgililere rücu etdillir. 

Adli Sicil : 

MADDE 34. — Küçükler hakkında adli süclile geçiıfflen bîgiller; ancak, soruşturma ve kovuşturma ko
nusu olan işler sebebiyle, Cumhuriyet savcılıkta, sorgu hâkMjkleri ve mahkemelerce veya Cumhuriyet Senar 
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tosu üyeleri ve MMetvekliflleri seçimlerliyle ügiîi olarak yetkili seçim kurullarınca istendiği takdirde Adli Sicilde 
biMrilir. 

1 nci fıkra gereğince verilmiş bulunan bilgiler baş ka herhangi 'bîr iş Ve konu için kullanılmam. 

Hükümlerin Yerine Getirilmesi : 

MADDE 35. — Çocuk mahkemesi vermiş olduğu ka nar ve hükümferiıı yerine getirilip getirîlmed!iğini her 
zalman denetler. 

Cezaların İnfaz Edileceği Yer : 

MADDE 36. — 'Bu kanunun 12 radi maddeısi gereğin ce halklarında ceza tertip edilen kişiler hükmün infazıma 
başlandığı tarihte 15 yaşım doldurnıamıŞFarsa, bu ceza "arı çocuk ıslahevi veya çocuk cezaevlerinde çektirilir. 

fiuulardlan 15 yaşını ikmal edenleriin bakliye cezaları çocuk ıslah veya çocuk cezaevleri veya büyüklere mah
sus cezaevlerinin özel kısımlarında çektirilir. 

Küçüklere Mahsus Tevkifevleri : 

MADDE 37. — Küçük tutuldular küçüklere mahsus tevkifevlerine konulurlar. 
Küçüklere nıahsus tevkifevi bulunmayan yerlerde büyüklere ait tevkjfevlerintin ayrı kesimlerinde bulundu

rulurlar. 

Şartlı Erteleme : 

MADDE 38. — Para cezasından başka Mr ceza ile hükümlı olmayan ve 15 yaşını doldurmayan küçük, iş
lediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif para veya 3 yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezalardan biriyle mahkûm 
ohır ve geçmişteki haliyle ahlâki temayüllerine göre cezasının ertelenmesi! ileride cürüm işlemekten çekinıme-
sine selbep olacağı hakkında mahkemece kanaat getirilirse bu cezanın şartlı olarak ertelenmesine hükmoluna-
bilir. 

ideccafsa ıbu suretle ertelemen küçük bir yıldan üç yıla kadar ibir deneme devresıine tabi tutular. 

Mahkeme dememe devresi zarfında küçüğü, muayyen bir meslek veya sanat öğrenmek, belli bîr yerde 
ikamet etmek, olkollü içki kullanmamak veya bunlar gibi bazı şartlara uymaya mecbur edebilir. 

Küçük deneme devresi içerisinde, yapılan ikaz ve (ihtarlara rağmen tabi tutulduğu eğitim ve ısJalh şartla
rını yerine getirmez veya başka kaisti bir cürüm işlerse, mahkeme hükınıofanan cezanın aynen çektlrümesiııe 
veya vahim görülmeyen hallerde deneme devresinin yarı nispetinde uzatılmasına karar verir. 

Şartla Salıvermede Gözetim : 

MADDE 39. — Şartla sahverlraJiş küçükler hakkında Türk Ceza Kanununun 28 nci maddesirtin 3 ve 4 ncü 
f 111(11311011 uygulanmaz. 

Şartla sah verime devresi zarfında gözetimin esasları, küçüğü şartla salıvermiş olna mahkemece tespit olu
nur. 

Küçüklerin şartla sahverilmelerine, cezanm hanen ı'rtfaz edildiği yerdeki çocuk mahkemesince karar ve-
ıfllir. 

Yayın Yasağı : 

MADDE 40ı. — Suç işlemiş küçüklerin suçlan veyaı bunların yargılanmaları 8te ilgili olarak her türlü ya
yın yapüîması yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenler 5 000 liradan 30 000 liraya kadar ağır para ceza
sıyla cezalandırılırlar., 

Fi l in tekerrürü halinde ayrıca, Uç aydan altı aya kadar hapis cezası lıükmolunur. 
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Küçük Deyimi 

MADDE 41. — Bu kanundaki küçük deyimi suçu IJşEediğI tarihle henüz 15 yaşını bitirmemiş kimseleri kap
sar,! 

Uygulanamayacak Usul ve Diğer Kanunlar : 

MADDE 42. — Diğer kanunların Ibu kamuna aykırı İJüikiiınıIeri küçük suçlular baklanda uygulanmaz. 

Küçüklerin Yerleştirileceği Devlete Ait Kurumlar : 

MADDE 43. — Bu kanunda öngörülen kurumlar Adaitet Bakanlığınca kurulur. BuMarm çalışma usul Ve 
şekilleri yönetmelikle tespit olunur. 

Çocuk Eğitim, Islah ve İnfaz İşleri Genel Müdürlüğü : 

MADDE 44. — Adaıîet Bakanlığında; 

a) Küçüklerin cezalarının infaz edileceği ıslah ve eğJünı evlcrhuiıı, bu kanunun 10 ncu maddesine göre 
haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleşriri îeceği Devlete aliıt müesseselerin, ınuşahade merkezleri
ni ir, küçüklerin kısa Sürelerle (kabul edilecekleri ve ica bulda mliişahadeleroınliıı yapılmasına elverişli kabul mer
kezlerinin, çocuk mahkemelerünıe ait bina ve küçüklere m alhsuıs tevkifevlerinin tesisi, 

b) Bu müesseselerin sevk ve idare tarzlarının tanzimi, buralara a tamış olan küçüklerin muhafaza, 'ban 
kını ve eğitim işlemlerinin kontrolü, 

c) Yukarıda yazalı müesseselerde ve çocuk mahkemelerinde sosyal araştırma ve gozetimlle görevli perso
nelin özlük işlerinin yapılması, ıbu personelin hizmete ya rarh olacak şekilde devamlı eğitini ve yetiştirilmeleri-
ınin sağlanması, 

d) Küçüklerle ilgîli mevzuat ve müesseseler üzerin de devamlı ınceleımıe ve araştırmaların yapılması, bu ko
nudaki kanun tasarı ve teklifleri hakkında mütalaa be yanı ve icabında bunların bizzat hazırlanması» 

e) Çocuk suçluluğunun sebep ve faktörleri üzerinde lincelemıelîer yaparak önlenmesi çarelerinin araştırılnıa-
sı, bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve teşekküllerle temas temini, 

f) Çocuk suçluluğu konusunda gereken istatistikle rin hazırlanması, velayet ve 'vesayetin nezi ve küçüklere 
vasi tayinine dair işlemlerin takip edinmesi, 

g) EğilCmi güç küçüklerin yerleştirildiği, kurumlar Ve klüçüklîerin zararlı yayınlardan korunması hususun
da Mili Eğitim, çeşitli işyerlerinde çalışan küçükler bakınnndan çalışma şartları, filmlerin küçükler yönünden 
kontrolü için İçişleri ve küçüklerin yerleştirileceği tada vi kurumları ve sosyal servislerin çocuk mahkemeleri ile 
oCan münasebetlerinii tanzim bakımından Sağlık ve Sos yal Yardım Bakanllıklairııuıı ilgili servisleriyle işbirliği ya-
pılması, 

h) Cezalan infaz edilen küçüklerin işe yerleştirilmeleri mevzularında (infaz sonrası yardım müesseseleri 
Vesair kurumlarla ilişki kurulması, 

!i) Küçüklerin yerleştirildiği özel kurumların denetlenmesi,' 
j) Bu kanunun uygulanmasıyla alakalı diğer görevlerin yapılması, 
Amacı ile Çocuk Eğitim, Islah ve İnfaz İşleri Genel Müdürlüğü kurulur. 

Kadrolar : 

MADDE 45 .— Bu Kanun gereğince kurulacak daire ve kurumlarla çocuk mahkemelerinin kuruluş ve ça
lışmaları içlin gerekli sınıflardan yeteri kadar kadro temin edilir. 

Mahkemelerin Kurulması : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Çocuk mahkemelerinin bütün yurtta kuruluşu ve ıbu kanunda yazan müesseseler 
kanunun yürürlüğe girdliği tarihten itibaren beş yıl içinde tamamlanır. 
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Çocuk Mahkemesi Kurulmamış Olan Yerlerde Bu İşlerle Görevli Mahkeme: 

GEÇÎCİ MADDE 2 .— Çocuk mahkemesi kural mamşış olan yerlerde kuruluncaya kadar, küçükler te^ 
rafından işlenen suçlara ait soruşturma ve kovuşturma bu kamımda yazılı usullere göre görevli mahkeme ve 
Cumhuriyet Savcılığınca yapılır. Şu kadar İdi, küçükler hakkında bu kanunda gösterilen tedbir ve cezalar uy
gulanır. 

tik Atamalar : 

GEÇİCİ MADDE 3, — Herdeki çocuk mahkemelerine Yüksek Hâkimler Kurulunca yapılacak ilk atama
larda bu Kanunun 2 inci nıaddesinfin 1 nci fıkrasının (a) ıbandfindıe yazdı şart aranmaz. 

Küçüklere Ait Davaların Çocuk Mahkemelerine Devredilmesi : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Çocuk mahkemesi kuru lan yerSerde ıbu mahkemeler faaliyete geçinceye kadar 
bu mahkemelerim yargı çevresi içerisinde işlenen suçlara ilişikı'n olarak küçükler hakkında evvelce açılmış ve 
sonuçlanmamış bulunan davalar yetkili ve görevli çocuk mahkemesine tevdi edlilmek üzere çocuk mahkemesıî 
nctzdinddkıi Cumhuriyet Savcılığına devredilir. 

Yürürlük : 

MADDE 46. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 47. — Bu Kamun bükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 

Müet Meclisi Cumhuriyet Senatosu 
Cilt Dırleşıım Sayfa Güt Durleşım Sayfa 

5 122 31 43 59 501 
6 163 518 79 974 

12 81 318:332 

I - Gerekçeli 134 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 81 nci Birleşimine, 942 S. Sayılı basmayazı 
Cumhuriyet Senatosunun Birleşim tutanağına bağlıdır. 

II - Bu kanunu; Millet Meclisi Adalet, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyonları görüş
müştür. 

III - Esas No. : 1/107 


