
AFGANİSTAN SİLSİLESİNDE ÇOCUKLAR İÇİN ADALET 

Sosyal İnceleme Raporu – Çocukların Koşullarını Anlamak 

 

Afganistan’da yasalarla çatışmaya düşen çocukları kapsayan çalışmalar 
(araştırmalar) çocuk adalet sisteminin geçmişte çocukların rehabilitasyonunu 
destekleyici ve gelecekte suç işlemelerini önleyici işleve sahip olmadığını 
vurgulamaktadır. Bazı vakalarda sistem yeniden suç işlemede negatif etkiye bile 
sahip olabilmektedir, özellikle de çocukların bizzat sistem tarafından istismar 
edildiği durumlarda. 

Durum değişiyor, çocuklar gittikçe artan bir şekilde yasal temsilde ve sosyal hizmet 
uzmanları ve çocuk savunucularının müdahaleleri ile bireysel vakalarda haklarına 
kavuşuyorlar. Fakat bu gelişmeler geniş olarak dış aktörler tarafından getirilmiştir 
örneğin, yasal destek koşuluyla Afganistan Hukuki Yardım Organizasyonu sayesinde 
ve Çocuk Koruma Eylem Ağları (CPAN) sosyal desteği sayesinde. 

Çocuk adalet sisteminin ana hedefine ulaşması için çocukların yasalarla 
çatışmasında çocukların rehabilitasyonu ve yeniden entegrasyonu için sosyal hizmet 
uzmanının rolünün çocuk adaletinde kurumsallaşması gerekmektedir. Sosyal 
hizmetlere erişim ile polis, çocuk savcıları ve çocuk hâkimleri uzman önerilerinden 
duruma bakış ve çocuğun rehabilitasyonu en uygun değerlendirmeler ve bu 
değerlendirmelerin hayata geçirilmesinde faydalanabilirler. 

Herhangi bir yargılamada çocuk yasası çocuğun ne şekilde göz önünde 
bulundurulması gerektiğini (bakınız sayfa 2, Yasal Çerçeve) ve özgürlükten yoksun 
bırakmaya en son başvurulması gerekmektedir, politikalar bunun gerçekleşmesine 
fırsat vermemelidir. Ayrıca, çocuk adalet (sisteminde) bir kararlaştırılmış sosyal 
hizmet uzmanı rolünün olmadığı durum için sınırlı uzmanlaşmış kapasite-oluşturucu 
fırsatlar vardır. 

 

KUTU 1: HÜKÜM VE EMİR 

(a) Alınan reaksiyon daima orantılı olacak, sadece suçun koşulları ya da 
ağırlığına göre değil fakat aynı zamanda çocuğun koşulları ve ihtiyaçları aynı 
şekilde toplumun ihtiyaçları; 

(b) Çocukların kişisel özgürlüklerinin kısıtlanması sadece çok dikkatlice göz 
önüne alındıktan sonra ve mümkün olan en alt seviye ile sınırlanarak 
uygulamaya konacaktır; 

(c) Çocuk diğer bir kişiye karşı ciddi bir şiddet eylemine dahil olduğu hükmüne 
varılmadıkça veya diğer ciddi suçlara katılımı süreklilik arz etmediği sürece 
ve daha uygun bir cevabın olmadığı durumlar dışında kişisel özgürlükten 
mahrum etme uygulanmayacak; 
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(d) Çocuğun esenliği onun vakasında kılavuz faktör olarak göz önünde 
bulundurulacak. 

 

Çocuk Adaleti Yönetiminde UN (BM) Standart Minimum Kuralları Kanun 17.1 

   

 

 

KUTU 2: SOSYAL İNCELEME RAPORU 

“Bütün vakalarda dâhil olunan küçük suçlar hariç, yetkili otoritelere sunulmadan 
önce bir nihai talep hüküm öncesinde özgeçmişi ve çocuğun hangi koşullarda 
yaşadığı ya da hangi koşullar atlında suçun işlendiği uygun bir şekilde incelenecek 
böylece yasal otorite tarafından vakanın akla uygun hükmü kolaylaştıracaktır.” 

Sosyal inceleme raporları çocukların dâhil olduğu yasal süreçte en çok zorunlu bir 
yardımdır. Uygun otorite çocuk hakkında ilgili gerçeklere dair bilgilendirilmelidir, 
örneğin, sosyal ve aile geçmişi, okul kariyeri, eğitim deneyimleri […] Kural bu 
yüzden uygun sosyal hizmetleri gerektir ki sosyal inceleme raporu nitelikli 
doğasında hazırlanmalıdır.  

Çocuk Adaleti Yönetiminde UN (BM) Standart Minimum Kuralları Kanun 16 ve 
Resmi Yorum. 

 

Yakın zamanda yasalarla çatışmaya giren çocuklar için Sosyal İnceleme Raporu (SIR) 
geliştirmek için girişimler oldu ki bu Afganistan’da çocuk adaleti süreci içine sosyal 
hizmet uzmanlarını yerleştirmek için enstrüman sağlamaktadır. Raporlama 
sisteminin kurumsallaşması çocuk adalet sisteminde sosyal hizmet uzmanının 
rolünün aydınlatılması ve formalizasyonu bakımından önemli bir adımdır. 

Yeni Sosyal İnceleme Raporu formatında bu konu, çocuk adaletindeki önemi, onun 
yaratılması için yasal temel ve onun tamamlanması için koşullar ve süreç 
detaylandırılmıştır. Detaylar aynı zamanda çocukların yasayla çatışmasıyla baş 
etmek için potansiyel uygun ölçümler sağlamaktadır. Sonuç olarak öneriler SIR’nda 
uygulamak için yapıldı ve ayrıca sosyal hizmeti çocuk adaletinde güçlendirdi. 

 

 

YASAMA ÇERÇEVESİ 

‘Sosyal İnceleme Raporu’ ve onun formu her ne kadar 2005 çocuk yasasında 
özellikle detaylandırılmamışsa da mevzuat açıkça şart koşmaktadır ki çocuk 
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savcıları yasalarla çatışmaya düşen bir çocuğun geçmişini ve koşullarını bir suçu 
incelerken hesaba katmalıdırlar (bakınız Kutu 3) ve “çocuk mahkemesindeki 
hâkimler bu sınırları göz önünde bulundurmakla görevlidirler” bu konular bir 
yargılamada yer almaktadır (Madde 36). 

Çocuk yasası bir çocuk vakasındaki bilgileri bütün detayları ile toplanarak 
düzenlemesini gerekli kılmaktadır. Bu (yasa) aynı zamanda şart koşmaktadır ki 
çocuk savcısı “çocuk hakkındaki bilgileri polisten, ebeveynlerden, bakıcılardan, 
öğretmenlerden, uzmanlardan ve çocuk hakkında bilgi sağlayabilecek herhangi 
diğer kişiden elde etmek zorundadır.” (Madde 17.2) 

Bu bilgi çocuk savcısının her kararında göz önüne alınır (örn. ‘Çocuğun en yüksek 
yararı’) ve eğer vaka çocuk mahkemesi alanında ise bu hâkimi kararında 
bilgilendirir. Bu tür bilginin toplanması ve analizi çocuk ve toplum için en uygun 
karara varılmasında, çocuğun rehabilitasyon/yeniden entegrasyonu ve aynı şekilde 
yeniden suç işlemesine müdahalede önemlidir.  

 

KUTU 3: ÇOCUK YASASI (2005) 

Madde 17 

Çocuk savcısı uygun sebeplere dayandırmak için çocukla ilişkili incelemeleri 
yaparken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmak zorundadır: 

1) Yaş (doğum tarihinin günü, ayı ve yılı) 

2) Psikolojik gelişim derecesi 

3) Karakter ve tutum 

4) Nedenleri ve suça karışmasına nelerin yol açtığı 

5) Suça karıştığı zamanki eğitim seviyesi 

6) Koşullar ve suça karıştığında yaşadığı çevre 

7) Suçun yüz kızartıcılığı ve suçun yoğunluğu 

8) Önceki suç kaydı 

9) Suça karışırken ve sonrasındaki davranışı 

10) Suçun tipi, anlamı, yoğunluğu, delilleri, zaman ve yeri 

11)  Suçun kurbanının maruz kaldığı tehlike seviyesi 

12) Suç ortaklarının varlığı ve onu suç işlemeye cesaret ettirenler 

13) Cezalandırmayı karara bağlamayı etkileyebilecek diğer koşullar 

Savcı, çocuğun suçlarını incelerken onların vakalarını saptarken, bunlar hakkında 
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polisten, ebeveynlerden, bakıcılardan (gözeticilerden), öğretmenlerden, 
uzmanlardan ve çocuklar hakkında bilgi sağlayabilecek diğer kişiden bilgi toplamak 
zorundadır. 

 

KUTU 4: ÇOCUK ADALET SÜRECİNDE SİR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İ N C E L E M E 

 

                                                                                                    

 

 

                                                                                            DİKKATİ CELP: 

                                                                                           Uyarı 

                                                                                           Kurbandan özür 

                                                                                           Zararı karşılama 

                                                                                          Toplum hizmeti 

                                                                                          Yaşam-beceri programı 

 

      Olay 

  EBEVEYNLER                POLİS  
CPAN bağlantılı polis 
memuru 

 C 
 P 
 A 
 N 

     AVUKAT 

      SHU 
ÇOCUĞUN    
DOSYASI 

            SİR 
 
    ÇOCUK SAVCISI 

Ciddi, şiddet ya da 
tekrarlı suç işleme 
YA DA 
Çocuk suçlamayı 
kabul etmez 

Çocuk suçu 
itiraf eder 

DİKKATİ CELP 
Uyarı 
Kurbandan özür 
dileme 

SİR’nu karar için 
göz önüne alma 

1) Kapallı 
dosya 

2) Tutuksuz 
ölçüm 

3) Çocuk 
mahkemesi 
ile dosya 

Çocuğun Sosyal İnceleme Raporu 
Dosyası 

Çocuk Mahkemesi 
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Bu sebepten uluslararası standartlar çocuğun koşullarının ve geçmişinin ve katıldığı 
suçun “uygun incelenmesi” için Sosyal İnceleme Raporu sisteminin gelişimini 
destekler. SİR bilgi sağlayan bir enstrümandır ki savcıların ve hâkimlerin karar 
verirken (hüküm) bu bilgiye ihtiyaçları var. 

Sosyal İnceleme Raporları çocuğun suçlu ya da mahkûm olduğu yargısına varmak 
değilken çocuğun davranışının ciddiyetini ve çevresel aynı şekilde hangi eylemin 
çocuğun ihtiyacını en iyi şekilde belirleyeceğini önermeyle profesyonel bir 
yargılama şartına bağlar. Bu nedenle SİR’in bu raporları hazırlamak için belli bir 
eğitim almış deneyimli profesyonel tarafından hazırlanması gerekmektedir. 

Bu tür raporun derlenmesi (bilgi toparlama süreci) çocuk ile etkileşimi gerektirir 
(sosyal inceleme süreci dışında) aynı şekilde çocuğun ailesi ile konsültasyon, okul ve 
çocukla ilgili bilgi saylayabilecek diğer kişiler. Nihayetinde bu raporlar en uygun 
şekilde sosyal hizmet kurumları ya da bireysel sosyal hizmet uzmanları tarafından 
düzenlenir. 

SİR’in kaynağı 2015 çocuk yasasında detaylandırılmışken yakın zamana kadar bu tür 
rapor yayınlamak için herhangi bir sistem yoktu. Çeşitli katkı sağlaycılar böyle bir 
sistemi geliştirerek kanunun 17. maddesini uygulamaya koymak için harekete 
geçtiler. 

 

 

SOSYAL İNCELEME RAPORU 

Sosyal inceleme raporu sosyal hizmet uzmanları, savcılar, polis ve resmi olarak 
Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma bakanlığı, Sosyal Sorunlar, Mağdur ve 
Engelli Sorunları ofisleri tarafından birlikte geliştirildi. 

SİR kanunlarla çatışmaya düşen çocukların ya da kanunlarla çatışmaya düşme riski 
taşıyan çocukların sosyal hizmet uzmanları rehberliğinde iki değerlendirmenin 
bulgularını hazırlamak için tasarlanmıştır –“Çocuk ve Ev Çalışması” ve “Kanunlarla 
Çatışmaya Düşen Çocuklarla Çalışma”. Bu değerlendirme sistemleri 2008’de farklı 
sosyal hizmet uzmanları ile denendi. 

Format (düzenleme) kanunla çatışmaya düşmekle suçlanan ve hakkında vaka 
dosyası açılmış herhangi çocuk ile çalışma üzerinde eğitim almış sosyal hizmet 
uzmanları tarafından tamamlanmak üzere tasarlanmıştır (örn. Çocuk savcısı 
tarafından sevk edilen her vaka). Bu 6 bölüm halinde yapılmıştır. Bu bölümlerden 
beşi çocuğun özgeçmişi ve çocuğun baş etmeye çalıştığı koşullar kanunla çatışmaya 
düştüğü noktaya işaret eder. Sonuncu bölümde raporu hazırlayan sosyal hizmet 
uzmanı sonuç ve önerilerini sunar. 
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Bölüm 1 SİR çocuğun temel kişisel verilerinin detayları ve çocuğun bağlantı 
detaylarını içerir. Bu aynı zamanda çocuk adaletinde vakaya dâhil olan bütün 
memurların sosyal hizmet uzmanı, savcı ve polisi tespit eder. Bu sağlayıcılar her 
acentanın takibinden kimin sorumlu olduğu bilgilerini belirginleştirir. 

 

Bölüm 2 çocuğun katılmakla suçlandığı suçun tarih, yer ve iddia esilen suçun 
doğasını içerecek şekilde detaylarını özetler. Vakaya dâhil olan diğer bölümlere 
ilişkin bilgiler ve onarlın rolleri de detaylarıyla belirlenir. Bu bölüm aynı zamanda 
çocuğun deneyimlerini ve iddia edilen suçu algılamasını ve aynı şekilde çocuğun 
niyetini detaylandırır. Bu bilgiler suçu çevreleyen koşullar bağlamında yargılamanın 
yapılmasını mümkün kılar. Bu dış faktörlerin veya aktörlerin iddia edilen suça 
sevkte katkısını anlamak bakımından özel bir önem taşımaktadır. 

 

KUTU 5: SOSYAL İNCELEME RAPORUNUN YAPISI 

 

Sosyal İnceleme Raporu takip eden bilgileri içerir: 

• Çocuğun kişisel bilgileri (adres, yaş vs.) 

• Şimdiki suç ve çocuğun deneyimleri ve suçu algılama yeteneği 

• Aile geçmişi, çevre ve çocuğun kendi gelişiminin özeti 

• Madde kullanım durumu (süresi) 

• Duygusal durumu 

• Risk analizi 

Sosyal hizmet uzmanı profesyonel yargılama (değerlendirme) yapmak için aşağıdaki 
soruları sormalıdır: 

• DEĞERLENDİRME: Çocuğa ne oldu ki onu suç işlemeye yöneltti? 

• ÖNERİ: Hangi eğlenceli programı önerebilir ki çocuğunun davranışını tespit 
etsin o davranış ki çocuğu suça yöneltmektedir? 

 

 

Bölüm 3 çocuğun aile durumu ve ev ortamının tanımı ve değerlendirmesini 
birleştirilir. Tekrar bu bilgiler çocuğu kanunlarla çatışmaya düşüren şeyin ne 
olabileceğini anlatır. Bilgiler çocuğun finansal ve sosyal özgeçmişi, yaşantı durumu 
ve eğitim deneyimini içerir. Farklı faktörlerin varlığını detaylandırır bu faktörler ki 
çocuğun suç işlemesinde risk faktörleri olarak algılanmaktadır –yaşantısından 
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istismar ya da ihmal, madde ya da alkol kullanımı veya gelişimsel sorunlar. Sosyal 
hizmet uzmanı diğer faktörleri dahil eder, onlar ki çocuğun zayıf yargılama (idrak) 
veya suçun negatif aktörleri tarafından etkilenmeye elverişli olmasıdır. 

 

Bölüm 4 çocuğun gelecekte suç işleyebileceği bulgularını elde etmek için çocuğun 
geçmişini inceler. Bu çocuğun ailesi, arkadaşları ve toplum için şiddet ve ciddi 
suçlarda önemli bir risk gösterip göstermediği ilişkilerini detaylandırır. Bu detayları 
değerlendirme çocuğun geçmişiyle ilgili kayıtlardadır (birçok kez önceki suçlu 
bulunma, ilk suçlu bulunmadaki yaşı, önceki suçlarının ciddiliği ve bu suçlarda 
çocuğun tutumu). Bu bilgilerden çocuğun gelecekte yeniden suç işleme riskine dair 
bir ön fikir edinilebilir. 

 

İLERLEME 

Bölüm 2 – 4 arası elde edilen bütün bilgiler göz önüne alındıktan sonra raporda 
sosyal hizmet uzmanının çocukla ilgili bölüm 5’te özetlenen çocuğu suça karışmaya 
yönelten faktörler ve koşullarda profesyonel tahmin yapması gerekmektedir. 

 Sosyal hizmet uzmanının çocuğun onu suça yönelten davranışı ve koşullarını 
belirleyen en uygun ölçümü önermesi gerekmektedir. Takip eden prensipler de 
eklenmelidir: 

• Ölçüm suçun ciddiyetiyle ilişkili olmalıdır, suçu çevreleyen koşullar ve 
çocuğun sorumluluk derecesi; 

• Ölçüm Çocuk Yasasında detaylandırılan onay sınırını aşmamalıdır; 

• Ölçüm çocuğun rehabilitasyonu desteklemeli ve aynı şekilde çocuğun 
sorumluluğunun farkına varmalıdır; 

• Ölçüm aynı zamanda ebeveynlerin çocukları yetiştirme sorumluluğunun 
önemine vurgu yapmalıdır. Ev ve aile temelli müdahaleler ebeveyn-çocuk 
etkileşimini geliştirir ve ev temelli ziyaret programları önerilmelidir; 

• Eğer birkaç seçenek ölçümde aynı başarıyı sağlıyorsa hangisi karşı gelmeyi 
temsil ediyorsa çocuğun en çok ilgi duyduğu önerilmelidir; 

• Herhangi özgürlüğün kısıtlaması durumu ölçümde en son çare olarak 
kullanılmalı ve mümkün olan en kısa zaman. 

Bu öneriler çocuk savcısı ve çocuk hakimi tarafından ciddi olarak göz önünde 
bulundurulmalı (eğer vaka mahkemede kaydedilmişse). Sosyal hizmet uzmanı hazır 
olmalı ve önerilerinde hazırlanmış, açık savunma sunmalıdır. 
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KUTU 6: ÖNERİLEN ÖLÇÜMLER 

Çocuğun yasayla çatışmasında çocukla baş etnede alınabilen mümkün olan 
ölçümler çeşitlilik arz eder. En iyi seçenek bir bireysel vakada çocuğun kişiliği ve 
durumla ilişkilidir. Fakat bütün ölçümler rehabilitasyonu desteklemeyi ve çocuğun 
toplumla bütünleşmesini amaçlamalıdır. 

Takip eden ölçümler bunlardan bazılarıdır ki sosyal hizmet uzmanı tarafından 
SİR’da önerilebilir: 

• Uyarı 

• Ebeveynden gelen Süpervizyon 

• Kurbandan özür dileme 

• Zararı karşılama (yanlışı düzeltme) 

• Kurban Suçlu arabuluculuğu 

• Orta dereceli tedavi emri 

• İkametgahta Rehabilitasyon Programı 

• Toplum Hizmetleri 

Not: Yasayla çatışmaya giren bütün çocuklar ön-deneme aşamasına yönlendirilmez. 
İstisnalar ise suça karıştığını inkar eden bir çocuk masumiyet karnesini saklı tıtma 
hakkına sahiptir ve ön denemeye uygun değildir aynı şekilde ciddi ve şiddet suçuna 
karışmış çocuk da buna uygun değildir. 

 

KAPSAMLI UYGULAMAYA DOĞRU 

Yasayla çatışmaya düşen çocukların yeniden bütünleşme ve rehabilitasyonuna 
odklanan standart Sosyal İnceleme Raporu formatının gelişimi çocuğun yararını 
dikkate alarak ve gelecekteke suç işlemesini önlemeye çalıştığımız çocuk adalet 
sisteminin gerçekleştirilmesine doğru önremli bir adımdır. 

Fakat Sosyal İnceleme Raporunun bütün çocuk vakalarında kullanımı 
yönlendirilmeyen ya da polis aşamasında salıverilenlerin kapsamlı olarak 
tamamlanması gerekmektedir. Bu çocuk adaletine dâhil olanların tamamının 
çabasını gerektirmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 240 sosyal hizmet uzmanı 
eğitilmiş ve sosyal hizmet uzmanları, polis ve savcılar için 2009’da birleşik eğitim 
planlandı. Ayrıca Çocuk Koruma Eylem Ağı (CPAN) sosyal hizmet uzmanlarının SİR 
erişimi ve aynı şekilde ölçüm taktiklerini uygulamayı kolaylaştırıcı destek sağlıyor. 

Fakat, sosyal hizmet uzmanları SIR’larını tamamlamak ve ölçüm taktiklerini 
uygulamak için gerekli kaynaklara etişim sağlamaya ihtiyaç duymaktadırlar. 
Hakimler ve çocuk savcıları her vaka için SİR sağlandığından emin olmaları gerekir 
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ve emir verirken bilgiyi göz önünde bulundurmalıdır. Nihayet, taktik ölçümleri 
sistematize edilmeli ve çocuk adalet siteminde kullanımının sağlanması 
desteklenmelidir.  

Çeviren: Imdat Artan SHU 

 

AFGANİSTAN SİLSİLESİNDE ÇOCUKLAR İÇİN ADALET JEREMY SOUTHAN 
TARAFINDAN HAZIRLANDI VE UNICEF TARAFINDAN YAYINLANDI  
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http://www.unicef.org/infobycountry/files/Justice_for_Children_4_FINAL.pdf
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